
Cookieverklaring 
 

Dit online platform ("E-commerce Platform") wordt geëxploiteerd door Tradcom N.V. 
("Tradcom"), gevestigd in België. Dit E-commerce Platform biedt aan de klanten van de lokale 
ERIKS entiteiten de mogelijkheid tot het plaatsen van online bestellingen voor de aankoop van 
producten bij en de levering van diensten door hun lokale ERIKS entiteit. 
  
De lokale ERIKS entiteit ("ERIKS") fungeert samen met ERIKS N.V. als (mede)beheerder van de 
gegevens; Tradcom fungeert zowel als gegevensbeheerder en als gegevensverwerker, namens 
de afzonderlijke ERIKS entiteiten onder het toepasselijke recht inzake gegevensbescherming.  
 
Met deze Cookieverklaring willen wij u informeren over de cookies die kunnen worden geplaatst 
wanneer u gebruikmaakt van het E-commerce Platform. Wij kunnen deze Cookieverklaring van 
tijd tot tijd herzien.  
 
1. Wat zijn cookies? 

 
1.1. Cookies zijn kleine stukjes informatie die kunnen worden opgeslagen op uw computer 

of een ander apparaat (hierna gezamenlijk: apparaat). Wanneer een cookie is 
opgeslagen, verzendt uw apparaat de gegevens uit dat bestand terug naar de partij die 
de cookie heeft geplaatst, zodat uw apparaat kan worden herkend. Een cookie kan geen 
virussen verspreiden; tevens kan het geen computerprogramma's installeren of 
opstarten.  
 

1.2. Cookies zijn gedurende een beperkte periode geldig vanaf het moment dat ze op een 
apparaat worden geplaatst. De cookies blijven opgeslagen op het apparaat voor de duur 
van deze geldigheidsperiode. Voor sommige cookies is de geldigheidsduur beperkt tot 
de browsersessie, andere cookies blijven opgeslagen op het apparaat voor een langere 
periode, zodat het apparaat ook bij een volgend bezoek kan worden herkend.  
 

1.3. Voor zover wij door middel van cookies persoonlijke gegevens verzamelen, verwerken 
wij deze persoonlijke gegevens conform onze Privacyverklaring, tenzij deze 
Cookieverklaring anders aangeeft.  

 
2. Welke cookies worden gebruikt op dit E-commerce Platform  

 
2.1.  Wij kunnen gebruikmaken van diensten van derden; in dat kader kunnen cookies 

worden geplaatst wanneer u dit E-commerce Platform gebruikt. Wij staan deze cookies 
toe, zodat we allemaal profiteren van deze diensten en u de bijbehorende functionaliteit 
kunt gebruiken. Voor uw gemak hebben wij de informatie over deze cookies opgenomen 
in de onderstaande tabellen. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, aangezien 
wij slechts in beperkte mate kennis en controle over deze cookies hebben. Wij 
aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor cookies van 
derden, noch voor hoe de betreffende derden de verzamelde informatie gebruiken.  
 

2.2. Cookies kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën: essentiële cookies, 
prestatiecookies en analytische cookies. Hierna vindt u een overzicht van de cookies 
die worden gebruikt op dit E-commerce Platform.  

 

 

https://shop.eriks.nl/nl/privacy


3. Essentiële cookies  
 
Essentiële cookies zijn nodig voor de werking van het E-commerce Platform of bepaalde 
onderdelen daarvan. Deze cookies worden geplaatst als u een bezoek brengt aan het E-
commerce Platform of het betreffende onderdeel gebruikt. Wij gebruiken essentiële cookies 
zoals beschreven in de onderstaande tabel.  

  

Essentiële cookies 
 

Naam  Doel  Geplaatst door  Verzamelde 
informatie  

Geopend door  Vervalt  

JSESSIONID  Sessiebeheer in 
J2EE-
webtoepassing  

Tradcom  Bijhouden van 
gebruikersessie  

Tradcom  Sessie  

WC_ACTIVEPOIN
TER  

Selectie van de uit 
te voeren winkel  

Tradcom  Waarde van de 
winkel-ID  

Tradcom  Sessie  

WC_AUTHENTIC
ATION_ID  

Verificatie van de 
gebruiker via SSL-
verbindingen  

Tradcom  Tijdstempel met 
handtekening  

Tradcom  Sessie  

WC_SESSION_ES
TABLISHED  
 

Wordt gemaakt bij 
de eerste 
verwerkte 
aanvraag  
 

Tradcom  
 

 Tradcom  
 

Sessie 

WC_USERACTIVI
TY_ID  

Verificatie van de 
gebruiker via niet-
SSL-verbindingen  

Tradcom  Gebruikersessiew
aarden zoals 
login-timeout of 
sessie-id  

Tradcom  Sessie  

WC_GENERIC_AC
TIVITY DATA  

Bestaat alleen bij 
een generieke 
gebruikersessie (-
1002)  

Tradcom  Sessiewaarden 
zoals winkel-ID, 
taal-ID en 
contracten  

Tradcom  Sessie  

WCP_PERSISTEN
T  

Bestaat voor de 
preview-
omgeving  

Tradcom  personalisatie-ID  Tradcom  Sessie  

ERIKSCookieAcce
pt  

Bijhouden of de 
gebruiker de 
ERIKS-
cookieverklaring 
heeft 
geaccepteerd  

Tradcom  Waarde van de 
overeenkomst  

Tradcom  90 dagen  

cb_tracker  Bijhouden van 
chatinstellingen 
van een bezoeker 
voor het volgende 
bezoek.  

Tradcom  Willekeurige ID  Tradcom en 
CoBrowser.net  

365 dagen  

cb_session  Bijhouden van 
chatinstellingen 
van een bezoeker 
tijdens een sessie  

Tradcom  Willekeurige ID  Tradcom en 
CoBrowser.net  

Sessie  

c_enabled  Controle of chat 
via browser is 
ingeschakeld  

Tradcom  Tekst  Tradcom en 
CoBrowser.net  

Sessie  

cb_pollMode  Bijhouden van 
verbindingsinstell
ingen  

Tradcom  Tekst  Tradcom en 
CoBrowser.net  

Sessie  



 
4. Prestatiecookies  

 
Prestatiecookies hebben een functionele achtergrond, net als essentiële cookies. Het verschil is 
dat prestatiecookies niet strikt noodzakelijk zijn, maar de prestaties van het E-commerce 
Platform of een specifieke functionaliteit optimaliseren, waardoor uw online ervaring wordt 
verbeterd. Wij gebruiken prestatiecookies zoals beschreven in de onderstaande tabel.  
 
 

Prestatiecookies 
 
Naam  Doel  Geplaatst door  Verzamelde 

informatie  
Geopend door  Vervalt  

cb_lastconversati
on_session  

Bijhouden van laatste 
sessienummer voor 
volgende chatsessie  

Tradcom  Willekeurige ID  Tradcom en 
CoBrowser.net  

365 dagen  

cb_lastconversati
on_timestamp  

Zie 
cb_lastconversation_s
ession  
Tijdstempel van 
laatste sessie  

Tradcom  Datum  Tradcom en 
CoBrowser.net  

365 dagen  

cb_panel_window
state  

Bijhouden van de 
vensterstatus van de 
laatste sessie  

Tradcom  Tekst  Tradcom en 
CoBrowser.net  

365 dagen  

 
5. Analytische cookies  

 
Analytische cookies registreren bezoeken en voorkeuren van de bezoekers van de website. Deze 
informatie dient om het gebruik van de website te analyseren en rapporten en statistieken te 
genereren. Wij gebruiken analytische cookies zoals beschreven in de onderstaande tabel. 

 
 

Prestatiecookies 
 
Naam  Doel  Geplaatst 

door  
Verzamelde informatie  Geopend door  Vervalt  

PIWIK cookies  
_pk_ref  
_pk_cvar  
_pk_id  
_pk_ses  

Genereren van 
gebruiksrapporten en 
statistieken  

Tradcom  Bijhouden van 
gegevens (ID, IP-adres, 
datum, URL's)  

Tradcom, PIWIK  365 dagen  

 

*) Google biedt een opt-out mogelijkheid voor Google Analytics, klik hier om deze optie te gebruiken. Klik 
hier voor algemene informatie van Google over hun gebruik van cookies. 

6. Cookie-instellingen, cookies blokkeren en verwijderen  
 
6.1. U kunt de browser op uw apparaat instellen om alle of bepaalde cookies te verwerpen, of 

te worden ingelicht over elke nieuwe cookie. Bovendien kunt u geplaatste cookies via 
uw browser verwijderen. Voor meer informatie kunt u ook gebruikmaken van de Help-
functie van uw browser.  
 

6.2. U dient er rekening mee te houden dat als via uw browser cookies weigert of verwijdert, 
dit gevolgen zal hebben voor noodzakelijke cookies en prestatiecookies. Dit kan nadelig 
zijn voor de werking van het E-commerce Platform en de mogelijkheid om (delen van) 
het E-commerce Platform te gebruiken.  



 
 
CONTACTGEGEVENS  
Voor assistentie met betrekking tot het bovenstaande kunt u contact met ons opnemen.  
 
ERIKS B.V.  
P.O. Postbus 280  
1800 BK Alkmaar  
Nederland  
Telefoon: +31 725141514  
E-mailadres: info@eriks.nl  
Nederlands KvK-nummer: 37050277  
Btw-nummer: NL007282199B01  
 
Tradcom N.V.  
Nijverheidsstraat 13  
2400 Mol  
België  
Telefoon +32 14336236  
E-mailadres: info@tradcom.be  
Belgisch ondernemingsnummer: 0473 873 704  
Btw-nummer: BE 0473 873 704  
 
 
Laatste update: 9 februari 2015 

 


