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COOKIEBELEID 

WAT IS EEN COOKIE? 

De website van Woonmeij maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat met 
pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw computer, tablet of telefoon 
wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers 
teruggestuurd worden.  

Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een adres of een e-mailadres, uit 
cookies worden herleid. 

Wij vinden het van groot belang dat u weet welke cookies wij voor onze website inzetten en voor welke 
doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag én uw privacy én de gebruiksvriendelijkheid van 
onze websites zoveel mogelijk waarborgen. Lees hier ons Privacy Statement. 

WELKE COOKIES VERZAMELEN WIJ? 

 
Wij gebruiken de volgende cookies: 
 

• Functionele cookies: Dit zijn cookies die ervoor zorgen dat de website van Woonmeij naar 
behoren functioneert. Zo gebruiken wij cookies bijvoorbeeld voor:  
- het onthouden van informatie die u invult op de verschillende pagina’s, zodat u niet steeds al uw 
gegevens opnieuw hoeft in te vullen; 
- het uitlezen van uw browserinstellingen om onze website optimaal op uw beeldscherm te kunnen 
weergeven; 
- het opsporen van misbruik van onze website en diensten, door bijvoorbeeld een aantal 
opeenvolgende mislukte inlogpogingen te registreren; 
- het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan, zodat u die niet elke keer 
opnieuw hoeft in te voeren. 
 

• Analytische cookies: Dit zijn cookies waarmee wij het gebruik van de website kunnen meten. Wij 
gebruiken de cookies bijvoorbeeld voor: 
- het bijhouden van het aantal bezoekers op onze webpagina’s; 
- het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op onze webpagina’s; 
- het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website 
bezoekt; 
- het beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven; 
- het optimaliseren van de website. 

Van de informatie die wij op deze manier verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven 
ons inzicht in hoe vaak onze webpagina's bezocht worden, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen, 
enzovoort. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk 
mogelijk te maken. De statistieken en overige rapportages kunnen wij niet herleiden tot personen. 
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DERDEN 

 
Google Analytics 
Woonmeij maakt gebruik van een Analytics-dienst (waarmee statistieken worden verzameld) van Google om 
te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers. Google kan 
deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover 
derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben 
Google niet toegestaan de verkregen analytische informatie te gebruiken voor andere Google diensten. 
 

COOKIE-INSTELLINGEN AANPASSEN / COOKIES VERWIJDEREN 

 
Indien u niet wilt dat websites cookies op uw computer plaatsen, dan kunt u uw browserinstellingen 
aanpassen. Cookies die al geplaatst zijn kunt u verwijderen via de browserinstellingen. Meer informatie over 
het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser. Let 
u er wel op dat u de instellingen apart voor elke browser en computer die u gebruikt moet aanpassen. 

Indien u cookies weigert, dan kunnen wij helaas niet garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het 
kan zijn dat enkele functies van de site verloren gaan of zelfs dat u bepaalde pagina’s van onze website 
helemaal niet meer kunt zien. 

WIJZIGINGEN COOKIEBELEID VOORBEHOUDEN 

 
Wij zullen ons Cookiebeleid af en toe moeten aanpassen, omdat bijvoorbeeld onze website of de wet- en 
regelgeving rondom cookies wijzigt. Wij raden u daarom aan om het Cookiebeleid van deze website zo nu en 
dan te raadplegen. Voor meer informatie over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan 
verwijzen wij u graag naar ons Privacy Statement. 
 

CONTACT 

Heeft u nog vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit Cookiebeleid, dan kunt u contact opnemen met 
Woonmeij.  

Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden: 
 

Cookierecht.nl 
Wat zijn cookies? 
Waarvoor dienen cookies? 
Cookies verwijderen 
Cookies uitschakelen 
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https://ictrecht.nl/juridisch-advies/achtergrond-cookiewet/
https://ictrecht.nl/juridisch-advies/achtergrond-cookiewet/
http://www.consumentenbond.nl/test/elektronica-communicatie/veilig-online/privacy-op-internet/extra/wat-zijn-cookies/
http://www.consumentenbond.nl/test/elektronica-communicatie/veilig-online/privacy-op-internet/extra/waarvoor-dienen-cookies/
http://www.consumentenbond.nl/test/elektronica-communicatie/veilig-online/privacy-op-internet/extra/cookies-verwijderen/
http://www.consumentenbond.nl/test/elektronica-communicatie/veilig-online/privacy-op-internet/extra/cookies-uitschakelen/

