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Cookiereglement 
 
De website Woonz.nl maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van 'cookies'. Een cookie is een klein 
bestand dat op de harde schijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen om u te kunnen 
herkennen als u de website opnieuw bezoekt. Cookies worden gebruikt om het gebruik van de website te 
vergemakkelijken en voor commerciële doeleinden, zoals het doen van gepersonaliseerde aanbiedingen. Verder 
worden de cookies gebruikt om de dienstverlening aan te laten sluiten op uw wensen.  
 
Sommige cookies die via Woonz.nl kunnen worden geplaatst (zoals tracking cookies), worden gebruikt voor het 

gericht aan u toesturen van informatie over ons bedrijf en over onze producten en diensten of producten of 
diensten van derden. Hierbij kan van u een (tijdelijk) bezoekersprofiel worden gemaakt voor het in kaart brengen 
van uw surf- en klikgedrag. Deze informatie over uw surf- en klikgedag kan aan – zorgvuldig geselecteerde – 
derden ter beschikking worden gesteld ten behoeve van bijvoorbeeld marktanalyse of voor verbetering van de 
website.  
 
Door gebruik te maken van tracking cookies, wordt door de aanbieder van de betreffende cookie van u gegevens 
verwerkt, waaronder persoonsgegevens. Het betreft dan uw IP-adres, het soort apparatuur en software dat u 
gebruikt om Woonz.nl te bezoeken en informatie over de webpagina's die u hebt bezocht. Voor het plaatsen van 
tracking cookies via Woonz.nl zal eerst uw toestemming worden gevraagd. Als u die toestemming niet geeft, 
zullen er geen cookies worden geplaatst waarvoor voorafgaande wettelijke toestemming vereist is. 

U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van 
cookies niet mogelijk is. U kunt dan echter niet van alle mogelijkheden van Woonz.nl gebruikmaken. 

De geldigheidsduur van de cookies varieert van de lengte van uw bezoek tot ongelimiteerd. De opslag en 
doorgifte van uw gegevens via het internet zijn beveiligd. U hebt, voor zover de wet die mogelijkheid biedt, het 
recht op toegang tot de van u door middel van cookies verzamelde persoonsgegevens en op rectificatie en/of 
verwijdering van deze gegevens. U kunt een verzoek hiertoe per e-mail toesturen aan info@woonz.nl.  

Via Woonz.nl kunnen de volgende cookies worden geplaatst: 

Soort cookie Functionaliteit 

ARRAffinity Wordt door de proxy gebruikt om te zorgen dat je steeds op dezelfde server 
terecht komt. Na sluiten van de browser is dit cookie weer weg. 

ASP.NET_SessionId Wordt door ons systeem gebruikt om te zorgen dat de applicatie weet wie je 
bent. Na sluiten van de browser is dit cookie weer weg. 

WoonzAuth Nodig om ingelogde gebruiker te identificeren 

__RequestVerificationToken Wordt gebruikt als beveiliging (zodat kwaadwilligen onze server niet kunnen laten 
vollopen met dummy requests) 

cookieaccepted Cookie om aan te geven of je de cookie melding hebt geaccepteerd 

__utma Google tracking cookie, zie Google. 

__utmb  Google tracking cookie, zie Google. 

__utmc Google tracking cookie, zie Google. 

__utmz Google tracking cookie, zie Google. 

Tracking pixel Facebook tracking pixel, zie Facebook. 
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