Handleiding voor Cookies

Bij deze stuur ik je de handleiding voor de cookies:
Wij adviseren om indien mogelijk met Google Chrome te werken.
Voor de volledigheid hieronder de stappen:
Cookies instellen voor Google Chrome
1. Open Chrome op je computer;
2. Klik rechtsboven op de drie puntjes en dan Instellingen;
3. Klik onder 'Privacy en beveiliging' op Site-instellingen;
4. Klik op Cookies en site-instellingen;
5. Zorg dat het vinkje achter 'Cookies toestaan' AAN staat;
6. Zorg dat het vinkje achter 'Indirecte cookies blokkeren' UIT staat.
7. Sluit de browser, start deze opnieuw op en log opnieuw in
Cookies instellen voor Edge
1. Open de browser en klik rechtsboven op de drie puntjes;
2. Klik op 'Instellingen';
3. Kies 'Privacy en beveiliging';
4. Zorg dat de Cookies op 'Geen cookies blokkeren' staat.
Cookies instellen voor Apple Safari voor iPad
1. Ga naar 'instellingen'
2. Ga naar 'Safari'
3. Scroll naar het blok 'Privacy en beveiliging'
4. Zorg dat 'Voorkom volgen' UIT staat.
5. Zorg dat 'Blokkeer alle cookies' UIT staat
Cookies instellen voor Apple Safari voor Mac
1. Klik op de Mac-menubalk op 'Safari' en vervolgens op 'Voorkeuren';
2. In het dialoogvenster dat verschijnt, klikt u op 'Privacy';
3. Zorg dat de Cookies worden toegestaan.
4. Zorg dat 'Voorkom volgen door gekoppelde sites'uit staat.
Cookies instellen voor Internet Explorer
1. Kies in het menu voor de optie 'Extra' (of 'Tools') en vervolgens de optie 'Internet
Opties' ('Internet Options');
2. Klik op het tabblad 'Privacy';

3. Kies 'Geavanceerd';
4. Zorg dat de Cookies worden toegestaan;
5. Zorg dat de Cookies van derden ook geaccepteerd worden.
Verder is het ook verstandig om regelmatig de cookies te wissen.
Cookies wissen Google Chrome
1. Open Chrome op je computer;
2. Klik rechtsboven op de drie puntjes en dan Instellingen;
3. Klik onder 'Privacy en beveiliging' op Site-instellingen;
4. Klik op Browsegegevens wissen;
5. Stel voor de periode 4 weken in;
6. Vink alles aan en klik op wissen;
7. Sluit de browser zodat de aanpassingen worden opgeslagen.

