
Cookies  
Door gebruik van de diensten van Columbus Magazine kunnen diverse cookies op jouw 
computer worden geplaatst, en kan toegang tot die cookies worden verkregen. Cookies zijn 
kleine stukjes (tekst) informatie die een server naar de browser (bijvoorbeeld Internet 
Explorer of Firefox) stuurt met de bedoeling dat de browser deze informatie bij een volgend 
bezoek weer naar de server terug zal sturen. Cookies van Columbus Magazine kunnen je 
computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.  

Het hangt af van welke browser je gebruikt of en hoe je in de instellingen daarvan kan 
aangeven welke cookies je wel of niet automatisch wil laten opslaan en tot welke cookies 
toegang mag worden verkregen. Om je daarbij zoveel mogelijk te helpen, geven we 
hieronder meer informatie over welke cookies door Columbus Magazine worden gebruikt.  

Bij het bezoeken van de Columbus Magazine website kunnen eigen Columbus Magazine 
cookies en cookies van derde partijen worden geplaatst. Eigen cookies zijn gemaakt door of 
voor Columbus Magazine, worden door Columbus Magazine op jouw computer opgeslagen 
en Columbus Magazine heeft toegang tot die cookies. Dit worden ook wel first party cookies 
genoemd. Zulke cookies worden door Columbus Magazine bijvoorbeeld gebruikt om je inlog 
te onthouden of om te zorgen dat je niet te vaak dezelfde advertentie te zien krijgt.  

Cookies van derde partijen zijn gemaakt door derde partijen, worden door derde partijen op 
jouw computer opgeslagen, en derde partijen hebben toegang tot die cookies. Dit worden 
ook wel third party cookies genoemd. Het is belangrijk om te weten dat Columbus Magazine 
geen zeggenschap heeft over en/of kennis heeft van de inhoud en de werking van deze 'third 
party cookies'. Columbus Magazine kan voor deze cookies dan ook niet verantwoordelijk 
gehouden worden. Columbus Magazine zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat er op 
Columbus Magazine alleen advertenties van betrouwbare adverteerders worden geplaatst.  

Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens je volgende gebruik van Columbus Magazine 
geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je niet gebruik kunt maken 
van alle mogelijkheden van Columbus Magazine of dat je geen toegang hebt tot (onderdelen 
van) Columbus Magazine. Hieronder staat uitgelegd hoe je cookies kunt verwijderen.  

Als je gebruik wilt maken van cookies, zorg er dan voor dat je uitlogt indien je een openbare 
computer verlaat. Houd ook je wachtwoord geheim om te voorkomen dat anderen, zonder 
jouw toestemming, gebruik maken van jouw Columbus Community account.  

Cookies verwijderen 
Cookies zijn kleine bestanden die gegevens opslaan voor een website op je eigen computer. 
Door ze te verwijderen begin je weer met een verse start en kunnen eventuele conflicten in 
deze bestanden ongedaan worden gemaakt. Cookies verwijderen doe je zo: 

Alle moderne browsers (Chrome 3.0, IE8, Firefox 3.6 en hoger) 
Druk de toetsencombinatie "CTRL + SHIFT + DELETE" in. Vink "Cookies" aan en bevestig 
de actie. 

Internet Explorer 7: 
1. Klik op Extra en kies Internet-opties. 
2. Selecteer het tabblad Algemeen als dit nog niet is geselecteerd. 
3. Klik onder Tijdelijke Internet-bestanden op Bestanden verwijderen. 
4. Klik in het gedeelte Cookies op Cookies verwijderen. 

Safari 3.0 en hoger:  
Ga naar Safari eigenschappen > klik dan op reset Safari 



Ververs hierna je pagina nog even (in Internet Explorer via Ctrl+F5 en in Firefox Ctrl+R). 
Het kan ook liggen aan het feit dat je je cookies helemaal hebt uitstaan. Als dit zo is kun je 
wel inloggen, maar wanneer je dan naar de volgende pagina wilt surfen, word je weer 
uitgelogd. Je krijgt dan ook een foutmelding dat je cookies uitstaan. Je kunt je cookies 
aanzetten door naar Internetopties te gaan en dan Privacy. Hier staat een balk die je kunt 
verschuiven. Zet deze balk in het midden. 

Niet verder geholpen door bovenstaand antwoord? Mail dan naar 
webmaster@columbusmagazine.nl  
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