Cookies

RJ Webshop maakt gebruik van cookies wanneer u de website van
RJComputers.nl/Webshop bezoekt. Dankzij deze cookies hoeft u niet elke keer
dezelfde informatie in te vullen of te downloaden. .
Daarnaast wordt dit gebruikt om te onthouden welke producten er in uw
winkelmandje staan en welke producten u onlangs bekeken heeft. Hierdoor verliest
u uw nieuwe aankoop niet uit het oog!

Accepteren van Cookies
Wanneer u gebruik wilt maken van alle functionaliteiten binnen onze website dan is
het nodig om de cookies te accepteren. Dit kan op 2 simpele manieren. Accepteer
de cookie melding die getoond wordt bij het eerste bezoek van de website, of ga
door met het gebruik van de website. Door verder te gaan gaat u akkoord met het
gebruik van cookies.

Uitschakelen of verwijderen van Cookies
U kunt er ook voor kiezen om onze cookies en JavaScript uit te schakelen. Houd er
dan wel rekening mee dat u onze website niet met alle functionaliteiten kunt
gebruiken. Hoe u de cookies kunt verwijderen verschilt per internet browser. Dit
vind u terug in de help functie van de browser welke u in gebruik heeft.

Functionele cookies
Functionele cookies zijn nodig voor de werking van onze website. Producten in de
winkelwagen plaatsen, inloggen met uw eigen inloggevens, allemaal
functionaliteiten die zonder deze cookies niet zouden werken.

Sessies
Tijdelijk informatie van uw sessie (websitebezoek) opslaan. Hierdoor hoeft u
bijvoorbeeld een formulier niet opnieuw in te vullen als u een pagina herlaadt, of
niet alle velden in één keer juist invult.

Cookiemelding
Dit cookie gebruiken we om te onthouden of u de cookiemelding wel of niet
geaccepteerd / gesloten heeft. Zonder dit cookie zal de melding niet permanent
gesloten kunnen worden.

Zoekpagina
Hiermee zorgen we ervoor dat u bij uw zoekresultaten de juiste producten te zien
krijgt. Zonder zullen alle producten zoals irrelevante producten getoond worden
tussen uw zoekresultaten..

