
 

TREETOP ASSET MANAGEMENT S.A. - COOKIES 
 
 
TreeTop Asset Management S.A. (hierna "TreeTop") waakt niet alleen over uw privacy, maar zorgt er ook voor dat 
u vlot uw weg kunt vinden op onze website. Daarom gebruiken wij cookies, die geen enkele impact op uw privacy 
hebben. Wij vinden het belangrijk u duidelijk te informeren over de cookies die wij gebruiken. 

Wanneer u onze website opent, kunnen "cookies" naar de browser van uw toestel (pc, tablet, smartphone enz.) 
worden gestuurd. Dat zijn kleine bestanden die op uw toestel worden opgeslagen. Daarbij houden we rekening met 
de door u gemaakte keuzes in verband met cookies, die u op elk moment kunt wijzigen. 

WAT ZIJN COOKIES? 

Een cookie is een eenvoudig tekstbestand dat meegestuurd wordt met de pagina's van deze website. Uw browser 
kan dat bestand opslaan op de harde schijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon. 

Belangrijk: cookies zijn ongevaarlijk. Zij wissen geen gegevens van uw computer en wijzigen geen bestanden of 
programma's. Ze kunnen ook geen virussen bevatten. 

Er zijn twee grote categorieën cookies. 

Tijdelijke cookies, die maar bestaan zolang u op de website blijft: dankzij deze cookies kunnen wij u herkennen 
wanneer u van de ene pagina naar de andere gaat. Zij houden bijvoorbeeld bij wat u op een handelssite in een 
elektronisch winkelmandje plaatst en worden verwijderd wanneer u klaar bent. Deze cookies kunnen ook helpen 
om de integriteit en veiligheid van uw bezoek aan de website te garanderen. 

Permanente cookies, die op uw computer blijven staan tot wanneer hun vervaldatum bereikt is of ze verwijderd 
worden: deze cookies hebben vaak een ingebouwde vervaldatum waarop ze automatisch verdwijnen zonder enige 
schade aan te richten. Zo wordt vermeden dat uw harde schijf gevuld wordt met deze bestandjes. Dit soort cookies 
wordt vaak gebruikt om logininformatie op te slaan en te hergebruiken, zodat u minder gegevens hoeft te 
onthouden. 

TreeTop gebruikt beide soorten cookies op de website www.treetopam.com. Met die cookies optimaliseren wij de 
veiligheid van onze website en de kwaliteit van onze dienstverlening. 

WAARVOOR DIENEN DE COOKIES VAN DEZE WEBSITE? 

Dankzij een cookie kan onze website u herkennen terwijl u toch anoniem blijft. De website registreert uw 
voorkeuren en past zich automatisch aan aan uw wensen. Die informatie is echter niet gekoppeld aan uw naam of 
identiteit. Dankzij de cookies krijgt u de website bijvoorbeeld automatisch te zien in uw taal en hoeft u niet elke 
keer alle logingegevens opnieuw in te voeren. Kortom, uw bezoek aan de website van TreeTop wordt er sneller en 
aangenamer door. 

Cookies kunnen ook meten hoe vaak webpagina's bezocht worden en hoeveel tijd u gemiddeld op onze website 
doorbrengt. 

Ze helpen ons onze website te verbeteren, en daar plukken u en wij de vruchten van. Dankzij de cookies hebt u 
sneller toegang tot de informatie die u zoekt. U hoeft bijvoorbeeld geen taal te kiezen, noch bij elk bezoek weer 
dezelfde logingegevens in te voeren. 

Ook voor TreeTop zijn deze cookies nuttig, aangezien ze ons helpen de website relevanter en performanter te 
maken. Door het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren, kunnen wij nagaan welke informatie het meest 
wordt geraadpleegd. Zo kunnen we onze dienstverlening voortdurend verbeteren. 

 

 



DANKZIJ ONZE COOKIES KUNNEN WE: 

• statistieken en volumes bijhouden over de bezoeksregelmaat en het gebruik van de verschillende delen 
van onze website (bezochte rubrieken en pagina's, verloop van een bezoek), zodat wij onze website 
interessanter en ergonomischer kunnen maken; 

• onze website afstemmen op de voorkeuren die zijn ingesteld op uw toestel (taal, beeldresolutie, 
besturingssysteem enz.) waarmee u onze website opent, naargelang de hard- en software die u gebruikt; 

• gegevens opslaan van formulieren die u op onze website hebt ingevuld (aanmaken van account of 
inloggen), producten, diensten of informatie die u op onze website hebt gekozen (diensten waarop u hebt 
ingetekend, inhoud van een winkelmandje enz.); 

• u toegang geven tot voorbehouden en persoonlijke delen van onze website, zoals uw rekening, door middel 
van identiteits- of andere gegevens die u ons eerder hebt verstrekt; 
veiligheidsmaatregelen treffen. Zo kunnen we u bijvoorbeeld na een zekere tijd vragen om opnieuw in te 
loggen om inhoud weer te geven of toegang te krijgen tot een dienst. 

UW COOKIEVOORKEUREN 

U hebt verschillende mogelijkheden in verband met cookies. Uw instellingen kunnen het gemak waarmee u op het 
internet surft beïnvloeden en de toegang tot diensten die cookies vereisen onmogelijk maken. 

U kunt uw cookievoorkeuren op elk moment te kennen geven en wijzigen. Hieronder beschrijven we hoe. 

INSTELLINGEN IN UW BROWSER 

U kunt uw browser zo instellen dat cookies op uw toestel worden opgeslagen of geweigerd (automatisch of 
naargelang de emittent). U kunt uw browser ook zo instellen dat u gevraagd wordt of u de cookies wilt aanvaarden 
of weigeren voordat ze op uw toestel worden opgeslagen. Meer informatie vindt u onder "Voorkeuren instellen in 
uw browser". 

COOKIES AANVAARDEN  

Een cookie mag maar op een toestel worden opgeslagen wanneer de gebruiker van het toestel dat wil. De gebruiker 
kan zijn voorkeur op elk moment en kosteloos te kennen geven of wijzigen via het keuzemenu van zijn browser. 

Indien u in uw browser hebt aangegeven dat u cookies op uw toestel toelaat, zullen de cookies van de websites en 
webpagina's die u bezoekt tijdelijk worden opgeslagen in een daartoe voorziene map op uw toestel. Die cookies 
kunnen enkel door hun respectieve emittent gelezen worden. 

COOKIES WEIGEREN 

Indien u cookies weigert of eerder opgeslagen cookies verwijdert, zal een aantal functies in bepaalde delen van onze 
website niet goed meer werken. Zo zou u geen toegang meer hebben tot onze pagina's en diensten waarvoor u 
moet inloggen. Wat technische compatibiliteit betreft, zou u ook problemen kunnen ervaren wanneer wij (of onze 
dienstverleners) niet kunnen vaststellen welk type browser u op uw toestel gebruikt, wat de taalinstellingen zijn en 
vanuit welk land u verbinding maakt. 

In voorkomend geval wijzen wij elke aansprakelijkheid af voor de gevolgen van de minder goede werking van onze 
diensten die voortvloeien uit ons onvermogen om de voor de goede werking noodzakelijke cookies te plaatsen of 
te lezen omdat u die cookies hebt geweigerd of verwijderd. 

VOORKEUREN INSTELLEN IN UW BROWSER 

Het beheer van cookies en uw voorkeuren is anders in elke browser. In de helpfunctie van uw browser kunt u 
terugvinden hoe u uw cookievoorkeuren kunt aanpassen. 

Om cookies automatisch te verwijderen, doet u het volgende: 



INTERNET EXPLORER 

Ga naar het menu "Extra" en kies daar "Internetopties". Klik vervolgens op "Verwijderen" onder 
"Browsegeschiedenis". 
Als u wilt dat cookies ook in de toekomst worden verwijderd, vinkt u "Browsegeschiedenis verwijderen bij 
afsluiten" aan. 

MOZILLA FIREFOX 

Open het menu "Opties", dan “Privacy en Beveiliging” en selecteer "Nooit geschiedenis onthouden" onder de 
rubriek “Geschiedenis”. Indien u zelf uw cookies wilt selecteren, klik dan op “Opties”, “Privacy en Beveiliging”, 
“Cookies en website gegevens”, "Gegevens beheren". 

SAFARI 

Ga naar het menu "Voorkeuren". Klik daar op "Beveiliging" en vervolgens op "Cookies weergeven". Klik op 
"Verwijder alles". 

GOOGLE CHROME 

Ga in het menu naar "Geschiedenis" en klik nogmaals op "Geschiedenis". Klik vervolgens op "Browsegeschiedenis 
wissen". 

 


