
	

COOKIEBELEID 
 
Wat is een cookie? 
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein 
bestandje dat met pagina’s van deze website (en/of eventuele Flash-applicaties) 
wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt 
opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar 
onze servers teruggestuurd worden. 
 
Gebruik van permanente en/of tijdelijke cookies 
Met behulp van een permanente en/of tijdelijke cookie kan onze website u 
herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal 
op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming hebt gegeven 
voor het plaatsen van cookies kan onze site dit door middel van een cookie 
onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen, waardoor u dus 
tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente 
en/of tijdelijke cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser. 
 
Gebruik van sessie cookies 
Sessie cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. 
Onze website plaatst geen sessie cookies bij bezoekers. 
 
Gebruik van tijdelijke cookies 
Onze website plaatst, wanneer u ons Cookiebeleid hebt geaccepteerd door op de 
bewuste knop te klikken, een tijdelijke cookie genaamd “cookie_notice_accepted”, 
met de waarde “true” en onze domeinnaam. Deze cookie verloopt één maand na uw 
acceptatie van ons Cookiebeleid. 
 
De functie van deze cookie is eenvoudig: uw internetbrowser slaat daarin uw keuze 
om ons Cookiebeleid te accepteren gedurende één maand op. Elke keer dat u 
binnen die maand op onze site terugkomt, wordt u dankzij die cookie niet 
geconfronteerd met de vraag of u ons Cookiebeleid accepteert. Als u na het tijdstip 
dat in de cookie is opgeslagen terugkeert op onze site, is de cookie verlopen en 
krijgt u de bewuste vraag opnieuw te zien. 
 
Google Analytics 
WOONHUIS-vgm.nl maakt op het moment van publicatie van deze versie van ons 
Cookiebeleid geen gebruik van Google Analytics. Dit is een bewuste keuze, die 
samenhangt met ons respect voor uw privacy. 

  



	

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens 
U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw 
gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij 
u daarbij vragen om uzelf adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in 
persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in 
kwestie mee te sturen. U kunt deze terugvinden in de instellingen van uw browser. 
 
Privacy 
Voor meer informatie over ons respect voor en onze omgang met uw privacy, wijzen 
wij u graag op onze Privacyverklaring: 
 
https://www.woonhuis-vgm.nl/online-bekijken/privacyverklaring-woonhuis-vastgoedmanagement.pdf 
 
 
In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan 
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt 
u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser. 
Ook kunnen de hieronder genoemde links behulpzaam zijn. 
 
MEER INFORMATIE OVER COOKIES? 

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

Consumentenbond: “Wat zijn cookies?” 
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/wat-zijn-cookies 

Consumentenbond: “Cookies verwijderen” 
https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen 
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