Cookie verklaring Woonboulevard Volendam
Op 5 juni 2012 is de Nederlandse cookiewetgeving in werking getreden. Deze wet bepaalt
dat wij aan iedere bezoeker van https://www.woonboulevardvolendam.nl toestemming moeten
vragen voor het plaatsen van cookies. Maar wat zijn cookies nu precies en waar dienen ze
voor?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die een hoeveelheid informatie bevatten over de
bezoeker en de computer van de bezoeker. Deze informatie wordt lokaal op de computer
van de bezoeker opgeslagen en kan naar onze website teruggestuurd worden wanneer je de
website opnieuw bezoekt. Het doel van cookies is om verschillende soorten informatie te
onthouden. Cookies zijn in geen enkel geval schadelijk voor je computer en je kunt ze zelf op
ieder moment verwijderen via je browser. Meer informatie over cookies kun je vinden op de
website van ConsuWijzer.
Woonboulevard Volendam gebruikt de volgende soorten cookies:
Functioneel – Deze cookies worden gebruikt voor het onderhoud en de optimalisatie van de
website
Google Analytics – Met de meetdata uit deze cookies kan www.woonboulevardvolendam.nl
de bezoeken aan zijn website analyseren en optimaliseren voor de wensen van de
bezoekers. De informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt
nadrukkelijk niet meegegeven. Wij kunnen je daarom niet persoonlijk herleiden.
De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de
Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principes en is
aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel.
Meer informatie over het beleid van Google Analytics kun je hier vinden.
Advertentie – Via cookies van Google (Google Display Network) en Facebook (Facebook
Custom Audience, Facebook Impressions, Facebook Connect en Facebook Pixel) stellen wij
advertenties beschikbaar met jouw toestemming. Deze cookies zorgen ervoor dat voor jou
relevantere advertenties worden weergegeven.
De informatie die wordt verzamelt is zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt
overgebracht naar en door Google en Facebook opgeslagen op servers in de Verenigde
Staten. Facebook en Google stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn
aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel.
Meer informatie over het gebruik van cookies door Google vind je hier. Meer informatie
over de cookies van Facebook vind je hier.

Links
Op onze website tref je links aan naar externe websites. Door op een link te klikken ga je
naar een website buiten www.woonboulevardvolendam.nl. Het kan zijn dat deze externe
websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of
privacyverklaring van de betreffende website.
Social media
Door middel van een aantal social media buttons kun je content delen van onze website. Om
te weten hoe deze verschillende social media kanalen met privacy omgaan, kun je hieronder
doorklikken naar de verschillende privacy verklaringen:
•
•

Facebook
Instagram

Uitschakelen en verwijderen
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen.
Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.
Via de website Your Online Choices kun je meer uitleg vinden over hoe je cookies uit kunt
schakelen.

