
COOKIE BELEID 

Wat is een cookie? 

Een cookie is een klein tekstbestand dat door uw browser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Safari) op uw 

apparaat wordt opgeslagen (bijvoorbeeld op uw computer of telefoon). Ze stellen websites in staat om 

gebruikersinformatie zoals voorkeuren en instellingen op te slaan. In principe stellen cookies websites in staat 

om gebruikers en hun voorkeursinstellingen voor die bepaalde website te onthouden, zodat de website 

dienovereenkomstig kan reageren en zodat meer inzicht kan worden verkregen in de regelmatige bezoekers van 

de website. 

 

Hoe gebruikt Ineke Schokker Makelaardij cookies? 

De informatie die de cookies leveren, kan ons helpen om het profiel van onze bezoekers te analyseren en geeft 

ons de kans u een betere gebruikerservaring te bieden. Bepaalde delen van de website van Ineke Schokker 

Makelaardij gebruiken cookies om specifieke redenen (bijvoorbeeld voor de juiste werking van een functie voor 

de weergave van afbeeldingen op uw apparaat). 

 

Cookies voor sitevoorkeuren 

Cookies voor sitevoorkeuren zijn functionele cookies die voorkeuren onthouden die de gebruiker voor bepaalde 

functies op de website van Ineke Schokker Makelaardij heeft ingesteld. Dat houdt in dat u ze niet bij elk bezoek 

opnieuw hoeft in te stellen, bijvoorbeeld een formulier dat u eerder ingevuld heeft. 

 

Anonieme analytische cookies 

Anonieme cookies die gebruikers in staat stellen de website schokkermakelaardij.nl te bekijken en de functies op 

de website te gebruiken, zoals formulieren. Daarnaast worden er anonieme cookies gebruikt om inzicht te krijgen 

in het gebruik en de prestatie van de website. Dit zijn zogenaamde analytics cookies. 

 

Welke partij 

plaatst het 

cookie? 

Namen van het cookie Omschrijving 

Hoe lang 

blijft het 

cookie 

bewaard? 

Ineke 

Schokker 

Makelaardij  

ASP.NET_SessionID 

Sessiecookie om uw browser te herkennen, de 

juiste resolutie te bieden, terug te kunnen in uw 

browser, bewaren zoekwoorden. 

Verwijderd 

aan einde 

sessie 

Google 

Analytics 

__utma, __utmb, __utmc, 

__utmv, __utmz, __utmx, 

__utmxx 

Er worden (sessie) cookies geplaatst om een beter 

inzicht te krijgen in het gedrag van de bezoeker 

aan deze website. Hiermee wordt vervolgens de 

gebruikerservaring op deze website en op andere 

door deze website gebruikte kanalen verbeterd. 

Maximaal 26 

maanden 

Google Maps NID, PREF, SNID 

Met behulp van Google Maps wordt op de 

contactpagina gedetailleerde informatie over de 

locatie van de organisatie getoond. 

Maximaal 2 

jaar 

    

 

 



Cookies van derden 

Het kan zijn dat er tijdens uw bezoek aan de website van Ineke Schokker Makelaardij een aantal cookies actief 

zijn die niets met Ineke Schokker Makelaardij of haar leveranciers te maken hebben. Als u een pagina bezoekt 

met ingebedde inhoud van YouTube of Flickr, dan kan het zijn dat u cookies van deze websites aangeboden 

krijgt. Ineke Schokker Makelaardij heeft geen controle over deze cookies. Voor meer informatie over deze 

cookies dient u de relevante websites van deze derden te controleren. 

 

Cookies verwijderen 

Ineke Schokker Makelaardij gebruikt nooit cookies om informatie over u te verzamelen waarmee u persoonlijk 

herkenbaar bent. Als u de cookies die door de website van Ineke Schokker  Makelaardij of eventuele andere 

websites zijn ingesteld, echter wilt beperken of blokkeren, dan kunt u dit via uw browserinstellingen doen. De 

Help-functie in uw browser kan u vertellen hoe u dit moet doen, of u kunt een van de volgende links gebruiken: 

• Cookie-instellingen in Internet Explorer 

• Cookie-instellingen in Firefox 

• Cookie-instellingen in Chrome 

• Cookie-instellingen in Safari mobile op iOS 

Het beperken van cookies kan de functionaliteit van de website van Ineke Schokker Makelaardij beïnvloeden. 

 

Nuttige links 

Voor meer informatie over cookies kunt u tevens de volgende links volgen: 

• Microsoft Cookies guide 

• All About Cookies 

 

Voor verdere juridische informatie over privacy kunt u de volgende links volgen: 

• EU Legislation on Cookies 

• The Information Commissioner's Office 

 

Ineke Schokker Makelaardij  is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites.  

 

Dit cookie statement is op 15-05-2018 gepubliceerd.  

We werken continu aan het aanvullen en verbeteren hiervan.  

We raden daarom aan om dit statement regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van wijzigingen. 

  

 

 

 

CONTACT 
 

https://support.microsoft.com/nl-nl/kb/278835
http://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
http://support.apple.com/kb/HT1677
http://www.microsoft.com/info/cookies.mspx
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/29/contents
https://ico.org.uk/

