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Beheer van cookies in Internet Explorer 
 

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 op de knop Extra / Tools en klik vervolgens op Internet Opties / Internet options. 

2. Klik op de tab Privacy en verplaats onder Instellingen / Settings de schuifregelaar naar boven om 
alle cookies te blokkeren of naar beneden om alle cookies toe te staan. Klik vervolgens op OK. 

Wanneer u de schuifregelaar verplaatst, wordt een beschrijving gegeven van de cookietypes die op dat 
privacyniveau worden geblokkeerd of toegestaan. U kunt op die manier ook kiezen om bepaalde cookietypes 
wel te aanvaarden.  

 

Cookies van bepaalde websites blokkeren of toestaan 

1. Klik op de knop Extra / Tools en klik vervolgens op Internet Opties / Internet options. 

2. Klik op de tab Privacy en verplaats de schuifregelaar naar een positie tussen het hoogste en laagste 
niveau, zodat niet alle cookies toegelaten of geblokkeerd worden.  

3. Klik op Websites / Sites. 

4. Typ het adres van een website in het vak Adres van website en klik op Blokkeren / Block 
of Toestaan / Allow. 

Terwijl u typt, wordt een lijst weergegeven met de webpagina's die u al hebt bezocht. U kunt op een 
adres klikken om dit weer te geven in het vak Adres van website. 
Voor de Belfius-websites, dient u op deze manier “belfius.be” en “belfius.com” in te typen, en daarna op 
Toestaan te klikken.   

5. Klik op OK. 

6. Verplaats de schuifregelaar terug naar het door u gewenste niveau en klik op OK.  

 



 

 

Cookies verwijderen 
 

1. Klik op de knop Extra / Tools, wijs Beveiliging / Security aan en klik vervolgens op 
Browsergeschiedenis verwijderen… / Delete browsing history… 

 
2. Kruis Cookies aan en klik op Verwijderen / Delete.  

 
 
 
Cookies beheren in Internet Explorer Mobile op Windows Phone 
 

1. Klik in het menu van uw toestel op  Applicaties > Instellingen / Applications > Settings, of open 
Internet Explorer Mobile, klik op de 3 puntjes onderaan en open het instellingenvenster. 
 

2. Om cookies toe te laten of te blokkeren, vinkt u het vakje naast Cookies op mijn gsm toestaan / 
Allow cookies on my phone  aan of uit.  
 

3. Om cookies te verwijderen, klikt u op de knop Geschiedenis verwijderen / Delete history.  In dat 
geval verwijdert u niet alleen de cookies, maar ook alle bestanden die door uw browser werden 
opgeslagen, zoals de geschiedenis van de bezochte pagina’s.  
 

4. Sluit het instellingenvenster en Internet Explorer Mobile.  

  
 


