Cookies
Reclame

Cookies, wat moet u ermee?
Tijdens het internetten geven veel websites de melding dat ze zogeheten cookies gebruiken. Soms kunt u zelfs
niet verder surfen voor u akkoord gaat met de cookies. Wat zijn cookies precies en wat moet u ermee?

Inleiding
Op 1 januari 2013 kwamen er nieuwe regels: websites moesten toestemming gaan vragen aan de bezoeker om cookies op diens
computer te plaatsen. Dit heet een 'cookiemuur'. Op sommige websites is dit een echte barrière: pas als u akkoord gaat met het
plaatsen van de cookies kunt u de website gebruiken.
Op 11 maart 2015 is er echter een aangepaste versie van deze cookiewet in werking getreden. Voortaan hoeft er alleen nog voor
bepaalde cookies toestemming te worden gevraagd, namelijk de cookies die inbreuk kunnen maken op de privacy. Voor de
andere cookies zal het voldoende zijn om de websitebezoekers erover te informeren.
Maar, nu weet u nog steeds niet wat cookies zijn en of u er bang voor moet zijn of niet.
Hieronder leggen ik dit uit.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door websites geplaatst worden op uw computer. Ze bewaren bepaalde gegevens zoals uw
klikgedrag of uw instellingen, om bij later gebruik van dezelfde of een andere website weer uitgelezen te worden. Via cookies blijven
persoonlijke instellingen op een website bewaard (u blijft bijvoorbeeld automatisch ingelogd als u dat hebt aangevinkt) en kunnen
advertenties aangepast worden aan eerder klikgedrag.
Cookies bevatten geen virussen en ze kunnen uw pc geen schade berokkenen. Maar het kan een vervelend gevoel geven dat door
adverteerders geregistreerd kan worden waarop u klikt. Daarom kunt u tegenwoordig via de cookiemelding op websites de
advertentiecookies weigeren, maar u kunt via uw browser ook alle andere cookies tegenhouden. Hoe u cookies toestaat en blokkeert,
leest u in dit artikel. Let op: als u alle cookies blokkeert, zullen sommige websites deels niet werken.

Cookies toestaan en blokkeren
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door websites geplaatst worden op uw computer. Cookies worden
gebruikt voor verschillende doelen, zoals het bewaren van instellingen op een website en het personaliseren van
advertenties. U kunt zelf via uw browser instellen welk soort cookies op uw computer geplaatst worden.

Cookies aan- en uitzetten
Hieronder leest u hoe u cookies toelaat en tegenhoudt bij de meest voorkomende browsers. U kunt hierbij bij alle browsers
onderscheid maken tussen handige cookies en cookies van adverteerders. Staat uw browser er niet bij? Raadpleeg dan de Helpfunctie van uw browser.

Internet Explorer
▪ Klik op het pictogram van een tandwiel > Internetopties > tabblad Privacy.
▪ Klik op Geavanceerd.
▪ Als u alle cookies wilt accepteren, klik dan onder 'Eigen cookies' en 'Cookies van derden' op Accepteren.
▪ Wilt u alle cookies blokkeren, klik dan onder 'Eigen cookies' en 'Cookies van derden' op Blokkeren.
▪ Klik op OK.

Edge
▪ Klik rechtsboven op het pictogram met de drie puntjes .
▪ Klik op Instellingen.
▪ Blader helemaal naar beneden in het menu en klik op Gavanceerde instellingen weergeven.
▪ Scrol naar beneden naar het kopje 'Cookies'.
▪ Klik op de balk onder het kopje 'Cookies'. Een menu met drie opties klapt uit. Klik één van de volgende opties aan: Alle cookies
blokkeren, Alleen cookies van derden blokkeren of Geen cookies blokkeren.
▪ Klik buiten het instellingenmenu op een leeg plekje in Edge om de Instellingen te verlaten.

Mozilla Firefox
▪ Klik rechtsboven op het pictogram met drie horizontale streepjes .
▪ Klik op Opties > Privacy & Beveiliging.
▪ Achter 'Firefox zal' staat standaard de optie 'Geschiedenis onthouden' geselecteerd. Cookies van websites die u bezoekt worden da
bewaard.
▪ Klik op Geschiedenis onthouden om de overige twee opties te zien.
▪ De optie 'Nooit geschiedenis onthouden' blokkeert alle cookies.
▪ Met de optie 'Aangepaste instellingen gebruiken voor geschiedenis' kunt u instellen welke cookies u wilt accepteren. Klik achter
'Cookies van derden accepteren' op Nooit om alle cookies van anderen te blokkeren.
▪ Wanneer u één van deze twee opties inschakelt, verschijnt eventueel de melding dat Firefox opnieuw opgestart moet worden. Klik d
op Firefox nu herstarten. Schakelt u vervolgens weer de optie 'Geschiedenis onthouden' in, dan krijgt u opnieuw deze melding.

Google Chrome
▪ Klik rechtsboven op het pictogram met drie puntjes.
▪ Klik op Instellingen.
▪ Klik onder in beeld op Geavanceerd.
▪ Klik onder 'Privacy en beveiliging' op de knop Instellingen voor content.
▪ Klik op Cookies.
▪ Standaard is de optie 'Sites toestaan cookiegegevens op te slaan en te lezen (aanbevolen)' aangevinkt, waarbij alle cookies worden
toegestaan. Wilt u alle cookies blokkeren, schuif dan het schuifje op de schuifbalk naar links.
▪ Wilt u alleen cookies van derden blokkeren? Schuif het schuifje op de schuifbalk achter 'Indirecte cookies blokkeren' naar rechts.
▪ Met de optie 'Lokale gegevens alleen bewaren totdat je je browser sluit' slaat u de cookies op zolang de browser is geopend. Wanne
u deze sluit, worden de cookies verwijderd.

Safari (Mac)
▪ Klik linksboven in de menubalk op Safari.
▪ Klik op Voorkeuren.
▪ Klik op het tabblad Privacy.
▪ Achter 'Cookies en websitegegevens' staat de optie 'Blokkeer alle cookies'. Zet hier een vinkje voor als u alle cookies wilt blokkeren
klik op Blokkeer alles.
▪ Wilt u alle cookies toestaan, zorg dan dat de optie 'Blokkeer alle cookies' niet geselecteerd is.
▪ Klik linksboven in het venster op het rode bolletje om het venster te sluiten.

Safari - iOS
▪ Tik op Instellingen > Safari
▪ Automatisch worden alle cookies toegestaan. Tik op de optie Blokkeer alle cookies > Blokkeer alles als u alle cookies wilt
blokkeren.

Samsung Galaxy Tab 4 (Android 5.0) en Tab A (Android 7.0)
▪ Open Internet.
▪ Tik rechtsboven op Meer of op een pictogram van drie stipjes.
▪ Tik op Instellingen.
▪ Tik vervolgens op Privacy.
▪ Sleep het schuifje achter 'Cookies accepteren' naar links om cookies te blokkeren. Om cookies te accepteren, sleept u het schuifje
achter 'Cookies accepteren' naar rechts.
▪ Wilt u dat uw tablet geen wachtwoorden en formuliergegevens onthoudt? Sleep dan het schuifje achter 'Inloggegevens opslaan' naa
links.

Cookies verwijderen
Een cookie is een klein bestandje dat door een website kan worden achtergelaten op de harde schijf van uw
computer. Maar hoe verwijdert u deze cookies weer?

Cookies verwijderen in Internet Explorer 9, 10 en 11

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Open Internet Explorer.
Klik op het pictogram 'Extra'. Dit is het pictogram van een tandwiel .
Klik op Beveiliging > Browsegeschiedenis verwijderen.
U kunt nu aangeven welke zaken u wilt verwijderen, waaronder cookies.
Zet een vinkje voor Cookies en websitegegevens, als dat vinkje er nog niet staat.
Klik op Verwijderen.

Cookies verwijderen in Edge

▪
▪
▪
▪
▪

Klik rechtsboven op het pictogram met de drie streepjes .
Klik op Instellingen en in het nieuwe menu op Kies wat u wilt wissen.
In het menu 'Browsegegevens wissen' staan standaard enkele opties aangevinkt. Laat het vinkje voor 'Cookies en opgeslagen
websitegegevens' staan. Klik op de hokjes voor de andere aangevinkte opties om de vinkjes te verwijderen.
Klik op Wissen.
De gegevens worden gewist. Klik buiten het instellingenmenu op een leeg plekje om de Instellingen te verlaten.

Cookies verwijderen in Google Chrome

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Open Google Chrome.
Klik op het pictogram 'Google Chrome aanpassen en beheren'. Dit is het pictogram met drie puntjes .
Klik op Meer hulpprogramma's > Browsegegevens wissen.
Er opent een nieuw venster. Zet een vinkje voor Cookies en andere sitegegevens, als dat vinkje er nog niet staat.
Selecteer achter 'Periode' vanaf welk moment de cookies verwijderd moeten worden.
Klik op Gegevens wissen.

Cookies verwijderen in Firefox

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Open Firefox.
Klik rechtsboven op de menuknop .
Klik nu op Opties.
Er opent een nieuw tabblad in Firefox. Klik links op Privacy & Beveiliging.
Klik onder 'Geschiedenis' op Individuele cookies verwijderen.
Klik op Alle verwijderen om alle cookies te verwijderen.
Sluit het venster via het kruisje rechtsboven.

Cookies verwijderen op de Mac

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Open Safari
Klik links in de menubalk op Safari.
Klik op Wis geschiedenis.
Er verschijnt een nieuw venster. Verwijder de geschiedenis van een bepaalde periode. Klik daarvoor achter 'Wis' op het keuzemenu
Klik op de gewenste periode, bijvoorbeeld hele geschiedenis.
Klik tot slot op Wis geschiedenis.

Cookies verwijderen in iOS 8 t/m iOS 11 (iPhone)

▪
▪
▪

Tik op Instellingen > Safari.
Tik op Wis geschiedenis en websitedata.
Tik op Wis geschiedenis en data.

Cookies verwijderen in iOS 8 t/m iOS 11 (iPad)

▪
▪
▪

Tik op Instellingen > Safari.
Tik op Wis geschiedenis en websitedata.
Tik op Wis

Cookies verwijderen op de Samsung Galaxy Tab

▪
▪
▪
▪
▪
▪

Open Internet.
Tik op het pictogram voor instellingen. Afhankelijk van uw tablet is dit de fysieke knop op uw tablet links naast de Startknop of u tik
rechtsboven op het plaatje met de drie stipjes.
Tik op Instellingen > Privacy (Samsung Galaxy Tab 4 en Tab A) of Privacy en beveiliging (Samsung Galaxy Tab 3).
Tik vervolgens op Persoonlijke gegevens verwijderen (Tab 4 en A) of Alle cookiegegevens wissen > OK (Tab 3).
Er opent nu een venster waarin u vinkjes kunt zetten voor de gegevens die u wilt verwijderen. Om de cookies te verwijderen zet u e
vinkje voor Cookies en sitegeg. (Tab 4 en A).
Tik vervolgens op Verwijderen (Tab 4 en A).

Reclame op de PC
Wat kun je er aan doen?

Ongewenste reclame
Hoe kan ik ongewenste reclame verwijderen uit mijn PC.......want het lijken wel van die lelijke termieten je krijgt ze er gewoon niet meer uit....onderaan
wordt wel geschreven....would you like this removen......nou amohoela en deze termieten winnen steeds meer terrein zo te horen van andere pcgebruikers.....

Enkele antwoorden

Bent u al bekend met het gratis programma ad-aware? Het heeft "...uitgebreide mogelijkheden om uw geheugen, register, vaste schijven, verwijderbare
schijven en optische stations te scannen op bekende software voor datamining, ongewenste reclame en trackingprogramma's...." Misschien dat dit
programma u verder kunt helpen. Zie: http://www.lavasoft.de/dutch/software/adaware/

Zoals u leest in voorgaande reactie kun je adware gratis downloaden dit zal ik dan ook als eerste aanraden verder geeft symantec nu ook norton
antispam een heel handig pakket dat ook echt goed werkt het programma instaleerd ook een plugin in outlook of je andere mail programma waar je
makkelijk mee ondersheid kunt maken van wat nu wel of geen spam is

Ten eerste reageer nooit op ongewenste email, zodra je probeerd je van een maillijst af te halen (unsubscribe) dan weet men dat je account actief is.
Doe dit dus niet.
Ten tweede is er het GRATIS programma mailwasher (www.mailwasher.net). Dit programma checkt eerst bij de mailserver wat voor mail je binnen hebt
gekregen. Je kan dan zelf een selectie maken wat ogewenst is en wat niet. Vervolgens worden de ongewenste mailtjes verwijderd en gebounced naar
de afzender met een fake-bericht dat jouw account niet actief is. Veel succes!

ik heb er een hele site aan gewijd.
http://spam.pagina.nl
kijk bijv. 's bij client filters.

Filmpje adaware
https://www.youtube.com/watch?v=jIyIqjOlqzY

Website ad aware
https://www.adaware.com/ad-block

Mailwasher
https://www.mailwasher.net

Gratis Spamfilter Software
Spam is e-mail die op grote schaal verstuurd wordt en waar u niet om heeft gevraagd. Het doel van spam om u iets te verkopen, of om u een
website te laten bezoeken. In het slechtste geval wordt spam gebruikt als phishing e-mail, om uw persoonlijke gegevens buit te maken. Het is
handig om een spamfilter te gebruiken, om uw inbox zo vrij te houden van spam. MailWasher is zo’n spamfilter, die spam blokkeert nog
voordat het uw inbox bereikt. Het programma herkent allerlei soorten spam en houdt het tegen. MailWasher werkt met alle gangbare emaildiensten. De filter is eenvoudig in te stellen.
MailWasher is gratis te gebruiken, maar heeft nog een pro-versie met meer opties. De software is beschikbaar voor Windows en er zijn apps
voor iOS en Android.

MailWasher blokkeert altijd de spam die naar uw e-mailadres wordt verstuurd, zonder dat het uitmaakt welke e-mailclient u gebruikt. De
applicatie doet dat door de spam al op de server te blokkeren, voordat u uw e-mailclient opstart. MailWasher werkt met bijna ieder type
mailserver, zoals POP3, IMAP, en verschillende webbased e-mail diensten en het is een van de makkelijkste manieren om de toevoer van
spam te filteren en te beheren.
Het ontwerp is fris en overzichtelijk en u voegt simpel meerdere e-mailaccounts toe. Dat is handmatig te doen, maar de kans is groot dat uw
standaard e-mailaccounts herkent worden. Het handmatig toevoegen van e-mailaccounts doet u bij de instellingen, waarna u klikt op ‘Add Email Account’. U geeft dan een korte omschrijving van uw account en het e-mailadres, waarna u het server type, zoals POP3, en de rest van
de inloggegevens invoert.

MailWasher werkt met Outlook, Outlook Express, Incredimail, Thunderbird, Windows Live Mail, Gmail, Hotmail, Yahoo, EM-client en alle
andere e-mailprogramma’s. Daarna checkt u uw e-mail, waarna uw berichten opgehaald worden. Al die berichten worden geanalyseerd en
verschijnen in een overzichtelijke lijst. MailWasher geeft zelf al aan welke berichten spam en welke gewenst zijn. Als dat ergens niet klopt, dan
is per bericht aan te geven of het spam of ongewenst is. Het is dan mogelijk om het programma opdracht te geven om de e-mails die als spam
zijn aangemerkt of ongewenste berichten, te verwijderen. Spam wordt dus verwijderd voordat u het op uw pc downloadt. Alle e-mails zijn te
sorteren op criteria zoals datum, grootte, onderwerp en meer en u schakelt makkelijk heen en weer tussen de door u ingevoerde accounts.

MailWasher heeft de mogelijkheid om zwarte lijsten aan te maken, waar u bekende spammers aan toevoegt, of witte lijsten, voor de e-mails
van personen die u vertrouwt. Die e-mails zullen dan nooit door de spamfilter geblokkeerd worden.
Er is verder een optie om e-mails te laten checken op spam in een online databank en om het programma tegelijkertijd met uw computer te
laten opstarten. Het proces is nog met de app te doen, zodat u onderweg checkt of er spam te vinden is. Hoeft u dat thuis niet meer te doen.

MailWasher heeft de volgende kenmerken:
• MailWasher Free is een gratis spamfilter,
• te gebruiken voor Windows,
• heeft apps voor iOS en Android,
• blokkeert spam nog voordat u het op uw computer downloadt,
• werkt met alle gangbare e-maildiensten,
• koppel MailWasher aan uw e-mailaccounts,
• checkt uw e-mail op spam en ongewenste berichten,
• maak witte en zwarte lijsten aan,
• schakel makkelijk heen en weer tussen uw accounts.

Vragen???

