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1. Inleiding:
Dit is het cookiebeleid van Blijven Wonen. Hierin treft u informatie betrekkende de cookies die Blijven Wonen
(eventueel) plaatst op uw apparaat(en). Onder apparaten vallen onder andere computers, smartphones, tablets
en laptops.
Blijven Wonen maakt gebruik van cookies om uw ervaring met onze site te verbeteren en als bezoeker een
optimale dienstverlening en gebruikservaring te bieden. Blijven Wonen zal voor het gebruik van bepaalde cookies
toestemming vragen door middel van middel een banner.
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine codes die door u browser onthouden worden nadat u een website hebt bezocht. Deze code
verzamelen bepaalde gegevens. Welke gegevens een cookie verzameld verschilt per type cookie. Dit kunnen
gegevens zijn over de werking van onze website of om een digitaal profiel op te stellen van de bezoekers van de
website van Blijven Wonen om de web ervaring te verbeteren.
Er zijn drie verschillende soorten cookies die allemaal hun eigen functie hebben. Het gaat hier om noodzakelijke
cookies.
Hieronder bieden we u een overzicht van de cookies die door Blijven Wonen geplaatst worden. Alle cookies zijn
gecategoriseerd op basis van hun functie. Tevens geven wij de opslagperiode voor elke cookie aan.

1.1 Noodzakelijk
Noodzakelijke cookies worden gebruikt om bepaalde functies van de website goed te laten werken. Denk
bijvoorbeeld aan de pop-up voor de cookiebanner. Hieronder vindt u een overzicht met de noodzakelijke cookies
die Blijven Wonen gebruikt. Ook wordt de opslagperiode weergegeven.
Cookie

Doel

Opslagperiode

_wpfuuid

Maakt een persoonlijke ID aan voor de bezoeker om de bezoeker te 11 jaar
herkennen op het moment dat de pagina nogmaals opgeroepen
wordt.

Rc:a

Maakt een onderscheid tussen mensen en bots. Dit zorgt voor geldige Aanhoudend
rapporten betreffende het gebruik van de website.

Rc:c

Maakt een onderscheid tussen mensen en bots.

Sessie

Hebt u nog vragen over ons cookiebeleid? Neem dan gerust contact op via de onderstaande
gegevens.
info@blijven-wonen.nl
+31 (0)6-57444026
Ambachtsweg 7 l Barneveld
KVK: 85929913
BTW: NL863790720B01
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3

