
 

 

Beheer van cookies in Google Chrome 
 

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. Klik in het Chrome-menu op de browserwerkbalk, en selecteer Instellingen / Settings 

2. Klik onderaan op Geavanceerde instellingen weergeven… / Show advanced settings… 

3. Klik in het gedeelte Privacy op Instellingen voor inhoud… / Content settings…. 

4. In het gedeelte Cookies kunt u de cookie-instellingen volgens uw voorkeur definiëren.  

 

Cookies van bepaalde websites blokkeren of toestaan 

1. Klik in het Chrome-menu op de browserwerkbalk, en selecteer Instellingen / Settings 

2. Klik onderaan op Geavanceerde instellingen weergeven… / Show advanced settings… 

3. Klik in het gedeelte Privacy op Instellingen voor inhoud… / Content settings…. 

4. In het gedeelte Cookies kunt u de cookie-instellingen volgens uw voorkeur definiëren.  

5. In het veld Domeinnaam/ Hostname pattern typt u het adres van de website in, en kiest u Toestaan / 
Allow, Wissen bij het verlaten / Clear on exit of Blokkeren/ Block.  

Om cookies van de Belfius-websites toe te staan, dient u op deze manier [*.]belfius.be en 
[*.]belfius.com in te typen, en kiest u nadien voor Toestaan / Allow.  

6. Klik daarna op Gereed / Done. 

 

  



 

 

Cookies verwijderen 

1. Klik in het Chrome-menu op de browserwerkbalk, en selecteer Instellingen / Settings 

2. Klik onderaan op Geavanceerde instellingen weergeven… / Show advanced settings… 

3. Klik in het gedeelte Privacy op Instellingen voor inhoud… / Content settings…. 

4. In het gedeelte Cookies kiest u Alle cookies en sitegegevens… / All cookies and site data…   

5. Klik op Alles verwijderen… /Remove all, als u alle cookies wenst te verwijderen.  Indien u slechts 
enkele cookies wenst te verwijderen, selecteert u die in de lijst, en klikt u vervolgens op Verwijder / 
Remove. 

6. Klik daarna op Gereed / Done. 

 

 

Cookies beheren in Chrome op mobile devices 

Opmerking: onderstaande werkwijze kan verschillen in functie van uw toestel of uw Chrome-versie. 

1. Klik in het Chrome-menu op de browserwerkbalk, en selecteer Instellingen / Settings. 

2. Selecteer Site-instellingen / Site settings. 

3. In het gedeelte Cookies kunt u de cookie-instellingen volgens uw voorkeur definiëren.  

 


