Cookiestatement
<Type documenttitel>
WoningNet maakt bij het aanbieden van haar diensten



op de WoningNetwebsite gebruik van cookies. Dit zijn

op welke wijze een individuele pagina bekeken
wordt.

eenvoudige bestandjes met gegevens die op de harde
schijf van uw computer worden opgeslagen.

3 Cookies voor analyses
Om analyses the doen van het functionele gebruik van

1 Functionele cookies

de website maakt Woningnet gebruik van de diensten

Sommige cookies zijn onmisbaar voor een goede

van Hotjar. Deze tool geeft inzicht in het daadwerklijke

werking van onze website. Wij gebruiken bijvoorbeeld

klik- en scrollgedrag van bezoekers. Door Hotjar worden

cookies om:

geen persoonsgegevens verwerkt.



informatie van de ene pagina naar de volgende

4 Cookies voor advertenties

pagina door te geven;

Wij gebruiken cookies ten behoeve van het plaatsen van



advertenties op onze website. Hierdoor kunnen wij:

vastgelegde voorkeuren te onthouden, bijvoorbeeld
de voorkeur voor een taal, of persoonlijke woonwen

sen;


instellingen op te slaan die zorgen voor een optimale
weergave van de website;



advertentie geklikt hebben;


bijhouden welke advertenties al aan u getoond zijn,

misbruik van onze website en uw registratie op te

zodat we kunnen voorkomen dat u steeds dezelfde

sporen, door bijvoorbeeld een aantal opeenvolgende

advertentie te zien krijgt;

mislukte inlogpogingen vast te leggen;


bijhouden hoeveel (unieke) bezoekers op een

te zorgen voor gelijkmatige belasting van onze
website, zodat we een optimale beschikbaarheid van
onze website kunnen bieden.



advertenties tonen die mogelijk passen bij uw
persoonlijke interesses.

5 Cookies voor social media
Wij gebruiken cookies om woningadvertenties te kunnen
delen via social media en om te meten welke informatie

2 Cookies voor webstatistieken

gedeeld wordt.

Voor het verzamelen van webstatistieken over het
gebruik en bezoek van de website maken wij gebruik

6 Akkoord of niet akkoord

van Google Analytics. Google Analytics plaatst een

U wordt op onze website gevraagd om in te stemmen

cookie aan de hand waarvan uw gebruik van de website

met het gebruik van cookies of om deze te weigeren. U

wordt geregistreerd.

kunt uw gemaakte keuze op ieder moment wijzigen.

Op basis van deze statistieken

kunnen wij onze website verder verbeteren. Met deze

U kunt apart kiezen of u wilt dat wij gebruik maken van

cookies leggen we vast:

Google Analytics, van Hotjar, beide of helemaal niet.



door hoeveel (unieke) bezoekers onze website wordt

WoningNet plaatst altijd de toegestane functionele
cookies.

bezocht;



hoe lang iedere (unieke) bezoeker onze website

Als u helemaal niet wilt dat websites cookies plaatsen,

bezoekt;

dan kunt u via uw browser alle cookies laten weigeren.

in welke volgorde een (unieke) bezoeker de pagina’s

Ook kunt u ervoor zorgen dat u een waarschuwing krijgt

van onze website bekijkt;

voordat er een cookie wordt geplaatst.
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Wanneer u ervoor kiest om ook geen functionele
cookies toe te staan kunt u niet van alle functionaliteit op
onze website gebruikmaken

7 Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om dit statement aan te
passen,

bijvoorbeeld

vanwege

wijzigingen op onze website.

wetswijzigingen

of

Wij adviseren u om dit

statement regelmatig te raadplegen
Dit cookiestatement is aangepast op 6 april 2017.
.

Bijlage: overzicht gebruikte cookies
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Soort cookie
First

party

session

Naam

Doel

ASP.NET_SessionID

Bewaren

cookie

Bewaartermijn
van

instellingen,
vastgelegde

persoonlijke

inloggegevens
informatie.

en
Deze

Na het sluiten van uw browser
worden de gebruikte cookies weer
verwijderd.

cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om
het gebruik van de website voor u
gemakkelijker te maken.
First

party

session

cookie

SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE

Het

SC_ANALYTICS_SESSION_COOKIE

content op basis van personalisatie

(Sitecore DMS)

First party analytics

presenteren

van

relevante

2 jaar

en profiling van de websitebezoeken.

_utma

(Google Analytics)

Inzicht krijgen in het gedrag van de

2 jaar

bezoeker en het bijhouden van het
aantal (unieke) bezoekers op de
websites. Op basis hiervan werken
wij aan verbetering van de website.

First party analytics

_utmb

Inzicht krijgen in het gedrag van de

_utmb: verwijderd na 30 minuten

(Google Analytics)

_utmc

bezoeker en het bijhouden van het

_utmc:

aantal (unieke) bezoekers op de

sessie

verwijderd

aan

einde

websites. Op basis hiervan werken
wij aan verbetering van de website.

First party analytics

_utmz

(Google Analytics)

Inzicht krijgen in het gedrag van de

6 maanden

bezoeker en het bijhouden van het
aantal (unieke) bezoekers op de
websites. Op basis hiervan werken
wij aan verbetering van de website.

Third party advertising
(Addthis)

Addthis

Tonen van social media buttons om

2 jaar

gegevens te kunnen delen. Meten
van content die gedeeld wordt met
andere mensen
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