Cookie Beleid
Dit Cookie Beleid van Ressort Wonen beschrijft van welke cookies Ressort Wonen gebruik maakt via
haar Website waarvoor deze cookies worden gebruikt. We raden u aan om dit Cookie Beleid
aandachtig door te nemen.
Wat zijn Cookies?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de Website worden meegestuurd
aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet of
mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De browser kan deze informatie bij een
volgend bezoek aan de Website terugsturen. De cookies die via deze Website worden geplaatst,
kunnen uw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.
Welke cookies hanteert Ressort Wonen en voor welk doel?
1 Functionele cookies
Ressort Wonen maakt in de eerste plaats gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn
noodzakelijk om aan u de diensten en functionaliteiten te kunnen leveren waar u om heeft gevraagd.
Zo zorgen functionele cookies er voor dat u na het inloggen op de Website niet op elke pagina
opnieuw hoeft in te loggen. U kunt zich niet voor functionele cookies afmelden.
2 Advertenties
Ressort Wonen maakt op haar website geen gebruik van re‐targeting/re‐marketing technologieën.
Het doel van deze technologieën is om u interessante en op maat gemaakte aanbiedingen te kunnen
doen.
3 Uitlezen informatie zonder cookies
Naast het plaatsen van cookies leest Ressort Wonen ook informatie uit uw browser en Apparaat
zonder dat een cookie is geplaatst. Op deze wijze verzamelt Ressort Wonen (technische)
eigenschappen van uw Apparaat en door u gebruikte software, zoals het type besturingssysteem, de
browserinstellingen, geïnstalleerde plug‐ins, tijdzone en beeldschermgrootte. Ressort Wonen
gebruikt deze informatie om haar diensten nog beter af te stemmen.
4 Verwijderen cookies
De toestemming die u heeft gegeven aan Ressort Wonen voor het plaatsen en uitlezen van cookies,
kunt u te allen tijde intrekken door uw browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert
en/of door alle in uw browser reeds geplaatste cookies te verwijderen.
Wijzigingen
Dit Cookie Beleid kan te allen tijden worden gewijzigd. Wijzigingen in dit Cookie Beleid zullen via de
Website bekend worden gemaakt.
Vragen
Heeft u nog vragen over dit Cookie Beleid? U kunt dan een bericht sturen aan info@ressortwonen.nl.

