Cookie policy Stichting Wooncompagnie
Wooncompagnie gebruikt cookies.
Deze website gebruikt cookies. Dit maakt de site voor u gebruiksvriendelijker en geeft ons inzicht in
hoe de website wordt gebruikt zodat wij de site kunnen verbeteren. Door deze site te raadplegen,
stemt u in met het de voorwaarden rond het gebruik van cookies.
Wat is een cookie?
Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van uw computer zet op het
moment dat u een site bezoekt. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de
andere te onderscheiden en de gebruiker te herkennen als de website opnieuw wordt bezocht. Het
gebruik van cookies is veilig. E-mail en telemarketing acties zijn niet het gevolg van cookies. Ook
worden er geen virussen of spam via cookies verspreid.
Wat houdt de cookiewet in?
In het kort houdt de wet in dat website eigenaren bezoekers duidelijk moeten informeren over wat
cookies zijn en waar ze voor worden gebruikt.
Waarom cookies?
Websites worden makkelijker in gebruik door cookies. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd
kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden.
Wooncompagnie kan dankzij cookies zien hoe vaak de website – en welke pagina’s – door u wordt
bekeken.
Hoe kan ik alle cookies die op mijn computer staan verwijderen of uitzetten?
Cookies die zijn opgeslagen op je computer kunt u op elk gewenst moment verwijderen. Dat gaat heel
eenvoudig. Klik op één van de onderstaande iconen om direct naar de handleiding van uw browser te
gaan. Bedenk wel dat u na het verwijderen van cookies op sommige websites opnieuw uw voorkeuren
zal moeten instellen of opnieuw moet inloggen.

Tonen advertenties
Wooncompagnie maakt geen gebruik van advertenties op haar website.
Derde partijen
Voor de cookies die onze derde partijen plaatsen, waarom zij dit doen en de mogelijke data die zij
verzamelen, verwijzen wij door naar de verklaringen van deze partijen op hun eigen websites daarover
geven. Deze verklaringen kunnen regelmatig wijzigen. Wooncompagnie heeft hier geen invloed op.
Twitter
Facebook
LinkedIn
Wijzigen Cookie voorkeur
U kunt te allen tijde uw cookie-voorkeur wijzigen. Gebruik hiervoor deze link:

https://www.wooncompagnie.nl/?cookie=reset
Cookies verwijderen
op de website van de Consumentenbond leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of
verwijderen.
Heeft u een klacht?
Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u altijd contact
met ons opnemen via het e-mailadres info@wooncompagnie.nl. Blijft u ontevreden over ons antwoord,
dan staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, de
Autoriteit Persoonsgegevens. Ga voor meer informatie naar https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Wanneer u onze Website bezoekt en/of gebruikt, plaatsen wij cookies of gebruiken we soortgelijke
technologieën waarmee we persoonsgegevens over u verzamelen en verwerken. Dergelijke cookies en
soortgelijke technologieën omvatten onder meer:
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Functioneel
(noodzakelijke cookies)
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Bewaartermijn
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p.gif

Wordt gebruikt om de cookievoorkeur op te
slaan
Niet geclassificeerd - typekit.net

loc

Dit is een geolocatiecookie

13 maanden

Wordt gebruikt om je te identificeren als een
bezoeker van deze site. Dit wordt bereikt door
het genereren van willekeurige getallen. Er
wordt geen persoonlijke informatie of
gegevens bijgehouden.
Gebruikt om gegevens naar Google Analytics
te verzenden over het apparaat en het gedrag
van de bezoeker. Traceert de bezoeker op
verschillende apparaten en marketingkanalen.

2 jaar
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Analyse van website, A/B test tool

10 jaar

Analyse van website, A/B test tool

1 jaar

Om inzicht te krijgen in waar gekeken en
geklikt wordt op onze website wordt gebruik
gemaakt van Hotjar cookies. Met behulp van
de gegevens die door deze cookies worden
verzameld kunnen we analyseren wat er op de
website gedaan wordt om de website te
kunnen verbeteren. Deze cookie wordt
geplaatst bij het bezoek aan een pagina
waarop de Hotjar code staat. De cookie bevat
een unieke identifier (UUID), die het mogelijk
maakt om dezelfde bezoeker op meerdere
pagina's en sessies te volgen. Deze sessie
cookie wordt geplaatst om Hotjar te laten
weten of een bezoeker opgenomen is in de
steekproef.
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AddThis gebruikt cookies om bij te houden op
welke websites die gebruik maken van
AddThis een bezoeker komt. Zie ook:
http://www.addthis.com/privacy#.UFL3Go3iY3g
Daarnaast kunnen via AddThis nog veel meer
share-buttons getoond worden, van Facebook,
LinkedIn, Reddit, Pinterest etc. Het gebruik van
deze functionaliteiten loopt via AddThis en kan
derhalve alleen daar uitegezet worden.
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