
COOKIES POLICY 

1)Wie is verantwoordelijk voor deze cookies policy? 

BVBA 4ENTERTAINMENT, met maatschappelijke zetel te 2300 TURNHOUT, Harmoniestraat 52, met 

ondernemingsnummer 0829.501.339 

2) Wat zijn cookies en welke cookies gebruikt 4ENTERTAINMENT? 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op je computer, tablet of mobiele telefoon 

worden opgeslagen bij je bezoek aan een website. 

Deze site gebruikt enkel First Party Cookies, zijnde directe cookies die 4ENTERTAINMENT zelf 

beheert. 

De op deze site gehanteerde cookies kunnen in volgende categorieën worden opgedeeld,    

- Essentiële cookies die noodzakelijk zijn om een website te laten functioneren. 

- Functionele cookies die informatie over je keuzes en voorkeuren op een website bijhouden. 

- Analytische cookies die informatie verzamelen over het gedrag van websitebezoekers en de 

prestaties van de website. Aan de hand van de resultaten kan de website verbeterd worden 

en krijgen bezoekers een betere gebruikservaring. 

3) Kun je via cookies achterhalen wie ik ben? 

Wij onthouden je naam, adres, leeftijd en andere persoonlijke gegevens niet. Je gegevens worden 

enkel bewaard voor doeleinden betreffende bestellingen wanneer je toestemming geeft via het 

formulier. 

4) Zijn cookies veilig? 

Een cookie kan geen kwaad en heeft niks te maken met computervirussen of andere kwalijke zaken. 

5) Hoe lang worden cookies bewaard? 

We gebruiken tijdelijke cookies en cookies die langer op je computer blijven staan. Hoelang een 

cookie op je computer blijft staan, hangt af van het soort cookie. Een tijdelijke cookie wordt 

automatisch verwijderd als je je browser afsluit. 



6) Maken cookies je computer trager? 

Nee, cookies kosten je computer geen extra geheugen en maken je computer niet trager. 

7) Wat gebeurt er als ik de cookies accepteer? 

Dan plaatsen we cookies waarmee de website optimaal werkt. Alleen dan krijg je een cookie 

waarmee je video’s kunt bekijken.  Met deze cookies kun je ook inloggen en we houden in 

statistieken anonieme gegevens bij van je bezoek. 

8) Kan ik na mijn toestemming de cookie-instellingen wijzigen?  

Je kunt je eigen cookie-instellingen wijzigen wanneer jij dat wilt. 

9) wijzigingen 

 

Deze cookie policy  kan worden gewijzigd. Wij adviseren u regelmatig deze na te lezen op eventuele 

wijzigingen. 
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