
Cookies

U wilt een
nieuwe telefoon

U bezoekt een
vergelijkingssite

Facebook, Google 
of zanox-M4N

plaatsen cookies

Uw telefoon
is bezorgd

Het cookie herkent uw bestelling, 
de vergelijkingssite ontvangt een 

vergoeding en blijft zo gratis voor u

Analytische 
cookie

Performance
cookie

Performance cookie
Laat weten of een getoonde advertentie tot een bestelling heeft geleid. 

Analytische cookie 
Vertelt bijvoorbeeld hoe gemakkelijk u de website heeft gevonden.

Bestelling stap voor stap
Het proces van aankoopidee tot de bezorging van de bestelling.

GEBRUIKTE SYMBOLEN

Cookie snelweg
De route van cookies: wanneer worden cookies geplaatst en wat doen ze. 

Profilering cookie 
Laat getoonde advertenties beter aansluiten bij uw interesse.
Ook Facebook gebruikt dit type cookie als u op "like" klikt. 

Functionele cookie 
Onthoudt bijv. uw winkelmandje en taalkeuze. 

Functionele 
cookie

Profilering
cookie

U bestelt 
de telefoon 

in de webshop

U kiest een 
telefoon en klikt

U wordt doorgestuurd 
naar de webshop van 
de telefoonaanbieder

Cookies geven bijv. een "like" 
of een bestelling door

WIST U DAT

Een cookie een tekstbestandje 
is dat wordt opgeslagen op uw 
computer? Het werkt als een 
geheugensteuntje voor de 
bezochte website.

WIST U DAT

Cookies uw computer niet
beschadigen of een virus
achterlaten? Bovendien 
kunt u op ieder gewenst 
moment cookies verwijderen 
via uw browser.

COOKIES DRAGEN BIJ AAN GRATIS INTERNET

Op internet kunt u heel gemakkelijk de juiste informatie en producten vinden, delen en 
kopen. De meeste informatie is gratis en toegankelijk voor iedereen. Hoe dat kan? 
Omdat veel websites met advertenties geld verdienen en zo kunnen blijven bestaan. 

zanox-M4N is een bedrijf dat bemiddelt tussen 
websites en webshops bij de plaatsing van 
advertenties. Het is ons doel om het zoeken, 
vinden en kopen op internet voor iedereen 
gemakkelijker maken. 
U bezoekt websites die u helpen bij uw 
aankoopkeuze. Deze informatie is vaak gratis 
vanwege de advertenties op websites. De 
aanpak van zanox-M4N is heel eerlijk; 
webshops betalen websites en ons alleen als u 
een product bestelt. Zo moeten we allemaal 
ons best doen om u de juiste informatie te 
bieden waardoor u uiteindelijk blij bent met uw 
aankoop!

www.zanox.nl

COOKIES: ZO WERKT HET

TYPE COOKIES


