Laatst herzien: 01-06-2018
Informatie over cookies en gegevensverzameling door derden
Onze website hanteert technieken die het gebruiksgemak verhogen en ervoor zorgen dat de
website zo goed mogelijk aansluit op uw interesses. Een van deze technieken die wij gebruiken
zijn cookies. Omdat wij uw privacy willen waarborgen leggen wij u graag uit hoe, waarom en
welke cookies wij op onze site gebruiken. Waar we spreken over “cookies” bedoelen we ook
vergelijkbare technieken zoals pixels, scripts en beacons.
Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op het apparaat waarmee u een
website bezoekt, waarin informatie over uw bezoek aan deze website wordt opgeslagen.
Cookies maken het mogelijk om uw webbrowser te herkennen. Handig, want dan hoeft u
bijvoorbeeld niet steeds opnieuw uw gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven of
instellingen aan te passen. Met die informatie kunnen wij onze website beter laten werken,
kunnen we inzicht krijgen in het bezoekersgedrag van de website en kunnen andere partijen
inzicht krijgen in uw surfgedrag. Daarmee kunnen zij gepersonaliseerde advertenties tonen
over meerdere websites en kunnen niet-revelante advertenties weggelaten worden.

We maken onderscheid tussen verschillende soorten cookies:
Functionele cookies
Deze zijn nodig voor een goede werking van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat,
elke keer dat u onze website bezoekt, de gewenste informatie snel en correct wordt getoond.
Voor het plaatsen van functionele cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd.
•
•
•
•
•
•

Voorbeelden van toepassing van functionele cookies:
Het opslaan van voorkeuren zoals uw locatie en het aantal zoekresultaten bij een
zoekopdracht
Het optimaal weergeven van plattegronden en video’s
Het uitlezen van uw browserinstellingen om onze website optimaal te kunnen
weergeven
Het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de website bereikbaar blijft
Het mogelijk maken om contactformulieren in te kunnen sturen

De functionele cookies maken het ook mogelijk om via een button op de site de woning te
promoten en delen via onderstaande sociale netwerken. Deze netwerken plaatsen eveneens
cookies, zodat u herkend wordt bij inloggen op het betreffende sociale netwerk. Met behulp
van de onderstaande links kunt u hun privacyverklaring inzien.
Facebook
Twitter
Google+

Analytische cookies helpen ons om te begrijpen hoe onze bezoekers onze website gebruiken,
door gegevens te verzamelen en te rapporteren. Van deze informatie worden statistieken
gemaakt en dit geeft ons inzicht in de gebruiksvriendelijkheid van onze website. Deze
statistieken en overige rapportages herleiden wij niet naar personen. Eveneens zorgen de
analytische cookies ervoor dat onze website goed functioneert. Voor deze cookies hoeft geen
toestemming te worden gevraagd, omdat deze geen betrekking hebben op uw privacy.
•
•
•
•
•
•

Voorbeelden van deze statistieken zijn:
Het analyseren van het aantal bezoekers op onze website
Het bepalen vanaf welke webpagina u onze website bezoekt
Het bijhouden van de bezoektijd en het tijdstip waarop u onze website bezoekt
Het analyseren van de volgorde van de pagina’s op onze website
Het optimaliseren van onze website

Dit zijn cookies (ook wel tracking cookies genoemd) die uw surfgedrag volgen. Op die manier
kunnen wij en derden als Facebook en Google aan de hand van uw surfgedrag
gepersonaliseerde online advertenties en op maat gemaakte content tonen. Voor het plaatsen
van deze cookies vragen wij jouw toestemming.
Wij maken gebruik van online adverteren, omdat wij onze diensten en woningen bij een zo
groot mogelijke doelgroep onder de aandacht willen brengen. Dit zorgt ervoor dat online
advertenties worden getoond op websites van derden, verzamelen we informatie over hoe of
wanneer gebruikers deze advertenties actief gevolgd hebben en brengen we profielen in kaart.
Doormiddel van deze advertenties kunnen wij:
• Voorkomen dat u steeds dezelfde advertentie te zien krijgt
• Bijhouden hoeveel bezoekers er op de advertentie klikken
Deze cookies worden gebruikt om op onze website content van sociale netwerken te tonen.
Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij jouw toestemming.
Deze netwerken kunnen uw persoonlijke gegevens verzamelen voor hun eigen doeleinden. Wij
hebben geen invloed op wat deze partijen met uw persoonlijke gegevens doen. Meer
informatie over de cookies van sociale netwerken en de gegevens die hierdoor mogelijk
worden verzameld, vindt u in hun eigen privacy- en cookiebeleid. Zie hieronder de link naar de
betreffende documenten en ook de link die bij de toelichting op de functionele cookies is
opgenomen.
Instagram
LinkedIn
Youtube

U kunt cookies altijd zelf uitzetten of van uw apparaat verwijderen. Hoe u dat kunt doen
verschilt per soort webbrowser en apparaat. De instellingen van de browser zijn ook zo in te
richten dat cookies worden geweigerd. Let op dat als u ervoor kiest om cookies te blokkeren,
dit onze services of de werking van bepaalde website elementen kan hinderen. Concreet

betekent het dat u bij een bezoek aan de site opnieuw dient in te loggen of instellingen voor
een site opnieuw moet inregelen.
Meer informatie over het uitschakelen van cookies of het beheren van de cookie-instellingen
voor diverse browsers vindt u in de volgende lijst:
•

•
•
•

Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&
hl=nl
Firefox https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissenwebsites-opgeslagen
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internetexplorer-delete-manage-cookies
Safari: http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471

Dit statement kan tussentijds worden aangepast, bijvoorbeeld omdat onze website of de
regels voor cookies veranderen. Als er wijzigingen worden aangebracht in dit document, kunt u
aan de datum, die bovenaan het document staat, zien wanneer dit voor het laatst gebeurd is.
De nieuwe cookieverklaring wordt van kracht op het moment van publicatie. Indien u niet
instemt met de aangepaste verklaring, kunt u uw voorkeuren wijzigen.

Ga naar http://www.allaboutcookies.org/ of http://www.youronlinechoices.com/nl/ voor meer
informatie over het gebruik van cookies.

