Cookieverklaring
Cookies?
Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de site zo
interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. Bekendste voorbeelden van dit soort technieken zijn
cookies en scripts (hierna samen te noemen “cookies”). Dit zijn eenvoudige, kleine bestandjes die
met pagina’s van onze website meegestuurd worden en door uw browser op de harde schijf van uw
computer worden opgeslagen. De informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers
worden gestuurd. Juist om een betere beleving, gebruikservaring en volledige werking van de
website te kunnen bieden.
Cookies en persoonsgegevens
Het gebruik van cookies is veilig. Ze bevatten geen persoonsgegevens, zoals een telefoonnummer of
een e-mailadres. Wij kunnen deze cookies dus niet gebruiken om u persoonlijk te herkennen. Ook
kunnen deze cookies niet worden gebruikt om u op andere websites te herkennen. Daardoor kunnen
cookies ook niet worden gebruikt voor e-mail en telemarketing acties. Wij gebruiken de anonieme
gegevens alleen om de website te verbeteren en geven ze niet aan derden.
Tracking cookies
Beveland Wonen maakt géén gebruik van tracking cookies.
Functionele cookies
Beveland Wonen gebruikt functionele cookies om de website goed te kunnen laten functioneren en
bijvoorbeeld het navigeren en inloggen daarop te vergemakkelijken.
Analytische cookies
Om te bepalen welke onderdelen van de website het meest interessant zijn voor onze bezoekers,
maken wij gebruik van Google Analytics. Daarmee proberen wij te meten hoeveel bezoekers er op
onze website komen en inzichtelijk te maken welke onderdelen van de website het meest bekeken
worden. Hiervoor gebruiken we cookies die:
- het aantal bezoekers op onze webpagina’s bijhouden;
- de tijdsduur die bezoekers doorbrengen op onze webpagina’s bijhouden;
- de volgorde bepalingen waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze website
bezoekt;
- helpen te beoordelen welke delen van onze site aanpassing behoeven;
- helpen de website te optimaliseren.
Van de informatie uit die cookies worden statistieken gemaakt die ons helpen de structuur, navigatie
en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. De statistieken en overige
rapportages herleiden wij niet naar personen.

Google Analytics
Beveland Wonen gebruikt de dienst ‘Analytics’ van Google om bij te houden en rapportages te
krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden
verschaffen als zij daartoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden die informatie namens
Google verwerken. Hierop heeft Beveland Wonen weinig invloed. Wel hebben wij het Google
verboden om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Daarnaast wordt
de door Google verzamelde informatie zoveel mogelijk geanonimiseerd. Belangrijk daarbij is dat uw
IP-adres nadrukkelijk niet wordt meegegeven.
Geen cookies gewenst?
Wanneer u voor het eerst de website van Beveland Wonen bezoekt, wordt u gevraagd om
toestemming voor het gebruik van cookies als u op de website komt. Wilt u helemaal niet hebben dat
websites cookies op uw computer plaatsen, dan kunt u de browserinstelling zo aanpassen dat u een
waarschuwing krijgt als een cookie wordt geplaatst. Daarnaast kunt u de instellingen dusdanig
aanpassen dat uw browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen weigert en kunt u de
cookies die al zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en
computer die u gebruikt moet aanpassen. Wees ervan bewust dat als u geen cookies wilt, wij niet
meer kunnen garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van
de site verloren gaan of zelfs dat bepaalde websites helemaal niet meer kunt zichtbaar zijn.
Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de helpfunctie
van uw browser.
Wijzigingen cookieverklaring
Beveland Wonen behoudt zich het recht voor deze cookieverklaring te wijzigen. Om goed op de
hoogte te blijven van de manier waarop wij met cookies omgaan, raden we u aan om zo nu en dan
deze verklaring door te nemen.
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