
 

 

Cookies in Safari 
 

Opmerking 

Afhankelijk van de versie van uw browser is het mogelijk dat onderstaande procedure niet volledig 
overeenstemt met wat u ziet op uw toestel.  

 

Cookies blokkeren of toestaan 

1. Kies Voorkeuren / Preferences in het taakmenu en klik op Beveiliging / Security. 
Het taakmenu bevindt zich rechtsboven in het Safari-venster en ziet eruit als een tandwiel.  

2. In het gedeelte Accepteer cookies /Accept cookies kunt u de algemene cookie-instellingen 
volgens uw voorkeur definiëren.  

• Altijd, indien u wenst dat cookies altijd worden toegestaan. 

• Nooit, indien u nooit cookies wenst te aanvaarden. 

• Alleen van sites die ik bezoek: indien u enkel de eigen cookies, gekoppeld aan de 
domeinnaam van de site wenst te aanvaarden. Cookies gelinkt aan andere 
domeinnamen zullen in dat geval niet aanvaard worden.  

3. Sluit het venster met de opties, sluit Safari af, en start opnieuw op.  

 

 

Cookies verwijderen 

1. Kies Voorkeuren / Preferences in het taakmenu en klik op Beveiliging / Security. 
Het taakmenu bevindt zich rechtsboven in het Safari-venster en ziet eruit als een tandwiel.  

2. In het gedeelte Accepteer cookies /Accept cookies klikt u op Cookies tonen / Show cookies. 

3. Om alle cookies te verwijderen, klikt u op Alles verwijderen / Remove All.  Indien u individuele 
cookies wenst te verwijderen, selecteert u een of meer cookies uit de lijst, en klikt u op Verwijderen / 
Remove. 

4. Klik daarna op Gereed / Done.  

 



 

 

Cookies beheren in Safari Mobile  

1. Klik in het menu van uw iPhone of iPad op Instellingen / Settings  en dan op Safari 

2. U ziet dan de opties om Safari in te stellen. Ga naar het tabblad Privacy en selecteer bij 
Blokkeer cookies:  

• Blokkeer altijd, indien u nooit  cookies wenst te aanvaarden. 

• Alleen van huidige website, indien u enkel de cookies wenst te aanvaarden van de site 
waarop u zich op dat moment bevindt. 

• Alleen van sites die ik bezoek, indien u enkel de eigen cookies, gekoppeld aan de 
domeinnaam van de site wenst te aanvaarden.  Cookies gelinkt aan andere 
domeinnamen zullen in dat geval niet aanvaard worden. 

• Sta altijd toe, indien u wenst dat cookies altijd worden toegestaan. 


