Voor verbetering en juiste werking van onze website gebruikt WoonInvest cookies.
Cookies zijn kleine bestanden die op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst
wanneer u onze website bezoekt.
WELKE COOKIES GEBRUIKT WOONINVEST?
WoonInvest gebruikt een aantal verschillende cookies, dit zijn analytische en functionele cookies.
Trackingcookies gebruikt WoonInvest niet.
ANALYTISCHE COOKIES
Analytische cookies verzorgen statistieken over uw gebruik van onze website. WoonInvest verzamelt
gegevens over hoe lang bepaalde pagina’s worden bezocht en op welke links geklikt wordt. Deze
informatie wordt via Google Analytics verzameld. Google Analytics is door WoonInvest privacyvriendelijk ingesteld. Via analytische cookies worden geen gegevens verzameld over uw specifieke
interesses of uw gebruik van de website. Het gaat om algemene informatie over het gebruik van onze
website, die niet direct in relatie tot een persoon wordt gebruikt.
FUNCTIONELE COOKIES
Functionele cookies zijn nodig voor de correcte werking van onze website. Deze cookies worden
bijvoorbeeld gebruikt om u ingelogd te houden of bij te houden of u het plaatsen van cookies heeft
geaccepteerd.
TRACKING COOKIES
Tracking cookies worden gebruikt voor het opbouwen van advertentieprofielen over specifieke
personen en/of volgen van het internetgebruik. Deze cookies worden door WoonInvest niet gebruikt.
UITLEZEN AANVULLENDE INFORMATIE
WoonInvest maakt tevens ook gebruik van informatie over door u gebruikte software en uw
apparaat. Deze informatie betreft de technische eigenschappen van uw apparaat,
besturingssysteem, browserinstellingen, geïnstalleerde plug-ins, tijdzone en beeldschermresolutie.
Deze informatie wordt door WoonInvest gebruikt om de website op een juiste manier weer te geven
en bepaalde diensten te personaliseren.
VERWIJDERING COOKIES
U kunt de geplaatste cookies verwijderen en/of uw browser zo instellen dat deze geen cookies
accepteert. Kijk daarvoor op https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookiesverwijderen. Houd er rekening mee dat bij het verwijderen van functionele cookies de werking van
de website verstoord kan worden.
WIJZIGINGEN EN VRAGEN
Wij behouden ons het recht voor dit cookie statement te wijzigen, dit cookie statement is voor het
laatst geüpdatet op 16 augustus 2019. Als u vragen heeft over privacy of dit cookie statement kunt u
een e-mail sturen aan privacy@wooninvest.nl.

