COOKIE POLICY

A. INLEIDING
Onze website https://www.immowi.com/ gebruikt cookies om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer
je onze website bezoekt. Vervolgens laten deze ons ook toe om onze website te optimaliseren.
Cookies en soortgelijke technologieën laten niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van
onze website zouden kunnen identificeren. Zij helpen ons de werking van onze website te verbeteren, de interesses
van onze gebruikers beter te beantwoorden, en te meten hoe doeltreffend de inhoud van onze website is.
Deze rubriek over cookies geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.
B. WAT IS EEN COOKIE
1.

HET BEGRIP ‘COOKIE’

Een cookie is een klein tekstbestand dat via de webbrowser op jouw computer, smartphone of tablet wordt
geplaatst. Cookies worden naar de harde schijf van het apparaat gekopieerd wanneer je onze website bezoekt, zodat
ons systeem (onder andere) je bij een volgend bezoek kan herkennen en wij jouw gebruik van de website kunnen
verbeteren.
Tenzij de browserinstellingen werden aangepast zodat cookies worden geweigerd, zal ons systeem cookies plaatsen
zodra je onze website bezoekt (maar niet noodzakelijk activeren).
2.

SOORTEN COOKIES

Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.
-

Oorsprong:

Eigen cookies zijn cookies die de eigenaar van de bezochte website plaatst.
Cookies van derden zijn cookies die geplaatst worden door een andere organisatie dan de eigenaar van de website
die je bezoekt. Hierbij kan gedacht worden aan cookies die worden aangemaakt door een onderneming die
gespecialiseerd is in de analyse van websites en die -aan de eigenaar van de website- gegevens bezorgt over de
bezoekersfrequentie op de site.
-

Functie:

Functionele cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor login of registratie, taalvoorkeuren). Functionele cookies zijn meestal eigen cookies.
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Niet-functionele cookies zijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en
commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de website. Cookies
met statische doeleinden laten bv. toe om na te gaan welke pagina’s van de website je bezoekt. Cookies met sociale
doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte website via sociale media rechtstreeks
te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van jouw surfgedrag een profiel
wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op jouw interesses. Cookies met
commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Nietfunctionele cookies zijn vaak cookies van derden.
-

Levensduur:

Permanente cookies zijn cookies die op het apparaat van de gebruiker aanwezig blijven voor de duur bepaald in de
cookie en dus ook nadat de browser werd afgesloten. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de website
bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google
Analytics, etc.). De meeste niet-functionele cookies zijn permanente cookies.
Sessie cookies zijn cookies die ons toelaten om de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar
te linken tijdens een browsersessie. Een browsersessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en
eindigt wanneer het browserscherm sluit. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra je de browser afsluit,
worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.

C.

WELKE COOKIES GEBRUIKEN WIJ OP ONZE WEBSITE?

Sessie cookies
Provider (eigen vs. van
derden)

Naam

Beschrijving

www.immowi.com

cookielawinfo-checkboxnecessary

De cookie wordt gebruikt om de gebruikerstoestemming voor de
cookies op te slaan

www.immowi.com

PHPSESSID

De cookie behoudt gebruikerssessiestatus voor alle pagina‐aanvragen

.youtube.com

YSC

De cookie bepaalt per gebruiker welke embedded YouTube-video's deze
gebruiker heeft gezien

.youtube.com

GPS

De cookie registreert de unieke ID op mobiele apparaten om tracking
mogelijk te maken op basis van geografische GPS‐locatie

Permanente cookies
Provider

Cookie name

Description

Expiration in days

www.immowi.com

cookielawinfo-checkbox-non- De
cookie
wordt
gebruikt
om
de 365
necessary
gebruikerstoestemming voor de cookies op te slaan

.google.com

NID

De cookie bevat een unieke ID die Google gebruikt 183
om uw voorkeuren en andere informatie te
onthouden

.doubleclick.net

IDE

De cookie wordt gebruikt door Google DoubleClick 390
om de acties van de gebruiker te registreren en te
rapporteren na het bekijken of klikken op een van
de advertenties van de adverteerder met het doel
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om de effectiviteit van een advertentie te meten en
om gerichte advertenties aan de gebruiker te
presenteren
.youtube.com

VISITOR_INFO1_LIVE

De cookie meet de bandbreedte van de bezoeker 180
om te bepalen of de nieuwe of de oude Youtube
speler-interface wordt gebruikt

.onesignal.com

__cfduid

De
cookie
wordt
gebruikt
om
beveiligingsrestricties over te schrijven.

IP 30

D. JOUW TOESTEMMING
Als je jouw toestemming wil intrekken (dit kan je op elk moment doen), kan je de cookies verwijderen d.m.v. je
browserinstellingen. Wanneer je echter je browserinstellingen gebruikt om die cookies te blokkeren, zal je mogelijks
geen toegang hebben tot (bepaalde delen van) onze website.
Wens je meer te weten over cookies, gelieve de website https://www.cookiesandyou.com/ te bezoeken. Deze
website voorziet meer informatie over cookies, legt uit hoe je de cookies kunt verwijderen en toont hoe je
vertrouwde websites kunt toestaan om cookies op te slaan op uw computer.
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