
Om het gebruiksgemak van deze internetsite te 
vergroten, wordt gebruik gemaakt van zogenaamde 
‘cookies’. Een ‘cookie’ is een klein tekstbestand dat 
uw webbrowser op de harde schijf van uw computer 
plaatst. Indien u het gebruik van ‘cookies’ niet 
accepteert en deze heeft gedeactiveerd c.q. heeft 
laten deactiveren, kan dat mogelijk gevolgen hebben 
voor het gebruiksgemak van deze internetsite. Ter 
verbetering van onze dienstverlening via de website 
houden wij gebruiksgegevens bij, zoals de IP-adressen 
en domeinen, de bronadressen van waar de pagina’s 
zijn opgeroepen, datum en tijd van de oproepen, de 
doorverwijzende internetsites en andere parameters 
in de URL’s. Deze gegevens worden voor statistische 
doeleinden en op anonieme wijze gebruikt.

Welke cookies plaatsen wij?
De website maakt gebruik van technische, functionele, 
analytische en tracking cookies en slaat technische 
informatie op. Dit betreft bijvoorbeeld:
 • IP-adres van de bezoeker;
 • Datum en tijd van het bezoek;
 •  URL van de verwijzende site  

(de site waarvan de bezoeker afkomstig is);
 • De op onze website bezochte pagina‘s;
 •  Informatie over de gebruikte browser  

(type en versie, besturingssysteem, etc.)
 • Adwords/Google Analytics
 • Hotjar
 • Facebook
 • Marketing automation

Technische informatie en cookies worden door 
ons gebruikt om uw bezoek op de website(s) te 
vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring 
te verbeteren en de relevantie van het aanbod 
op deze website(s) te verhogen. Cookies kunnen 
zowel door ons als door andere partijen met wie wij 
samenwerken worden geplaatst. Hieronder vindt 
u een overzicht van soorten cookies die worden 
gebruikt.

Functionele cookies
Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website 
naar behoren te laten functioneren en een gevraagde 
dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt 
om bepaalde gebruikers- en voorkeursinstellingen 
te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan, 
en om het gebruikersgemak van de website te 
optimaliseren. Tijdelijke gegevens worden opgeslagen 
om pagina’s sneller weer te kunnen geven en om te 
kunnen zien of een gebruiker is ingelogd. Voor onze 
klantbeoordelingen en het goed laten werken van de 
online hypotheekberekeningen maken wij gebruik van 
deze cookies.

Analytische cookies
Deze cookies worden gebruikt om informatie te 
verzamelen over het gebruik van de website. Hiervoor 
wordt onder meer gebruik gemaakt van de software 
van Google Analytics. Hiermee wordt o.a. het aantal 
websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur 
van hun verblijf vastgelegd. De verzamelde gegevens 
worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren 
en de inhoud van de website optimaal af te stemmen 
op de wensen en de behoeften van de gebruikers. 
Voor onze klantbeoordelingen, meten van het gebruik 
van de website en het goed laten werken van de 
online hypotheekberekeningen maken wij gebruik van 
deze cookies.

Tracking- of advertentiecookies
Tracking cookies zijn cookies die gegevens verzamelen 
over het (internet) gedrag van de gebruiker van de 
website. Deze tracking cookies worden gebruikt om 
de gebruiker optimaal gebruik te kunnen laten maken 
van onze website. Zo worden deze cookies gebruikt 
om informatie over het bezoek vast te leggen zodat 
relevante informatie bij een volgend bezoek voor 
het gemak van de gebruiker kan worden gebruikt 
door bijvoorbeeld het al invullen van formulieren of 
aanbieden van advertenties of vacatures die passen 
bij het (zoek)profiel van de gebruiker.
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Lees ons Privacy Policy als u wilt weten hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.


