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1. Inleiding:
Dit is het cookiebeleid van Huis68. Hierin treft u informatie welke betrekking heeft op de cookies die Huis68
(eventueel) plaatst op uw apparaten. Dit kunnen apparaten zijn als computers, smartphones, tablets en laptops.
Huis68 maakt gebruik van cookies om u als bezoeker een optimale dienstverlening en gebruikservaring te bieden.
Huis68 zal voor het gebruik van bepaalde cookies toestemming vragen middels een banner.
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door een internetpagina op een pc, mobiele telefoon of tablet worden
geplaatst. Deze tekstbestandjes verzamelen bepaalde gegevens. Welke gegevens een cookie verzameld verschilt
per type cookie. Dit kunnen gegevens zijn over de werking van een website of om een digitaal profiel op te maken
van de bezoekers van de website van Huis68.
Er zijn drie verschillende soorten cookies die allemaal hun eigen functie hebben. Het gaat hier om functionele
cookies, analytische cookies en tracking cookies.
Hieronder bieden we u een overzicht van de cookies die door Huis68 geplaatst worden. Alle cookies zijn
gecategoriseerd op basis van hun functie. Deze cookies worden weergegeven met de termijnen die door de
cookies zelf gebruikt wordt.

1.1 Functionele cookies
Functionele cookies worden gebruikt om een website naar behoren te laten functioneren. Functionele cookies
worden ook wel ‘noodzakelijke cookies’ genoemd, omdat ze noodzakelijk zijn voor bepaalde functies van de
website. Deze cookies zullen daarom altijd actief zijn, zodat u de best mogelijke website ervaring hebt. Omdat
deze cookies geen persoonsgegevens verzamelen, wordt geen expliciete toestemming gebruikt voor het plaatsen
hiervan.
Hieronder vindt u een overzicht met de noodzakelijke cookies die Huis68 gebruikt. Ook wordt de opslagperiode
weergegeven.
Cookie Doel

Opslagperiode

1.2 Analytische cookies
Analytische cookies houden het bezoekersgebruik bij op de website. Deze gegevens zijn uitsluitend bedoeld om
in kaart te brengen hoe de website van Huis68 functioneert. Door het gebruik van analytische cookies kan er
bijvoorbeeld worden bijgehouden of een pagina van de website op een correcte wijze laadt. Voor het gebruik
van analytische cookies hoeft Huis68 geen toestemming te vragen aan de gebruiker, tenzij door middel van de
cookies bepaalde gevoelige gegevens worden verwerkt. Indien dit het geval is, dient u middels een banner
toestemming te verlenen voor het plaatsen van analytische cookies.
Hieronder vindt u een overzicht van de analytische cookies op de site van Huis68 en wat de functies zijn van deze
cookies. Ook wordt de opslagperiode weergegeven.
Cookie
_gat
_gid
_ga

Doel
Wordt gebruikt om de snelheid van het verzoek te meten.
Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers.
Analytische cookie die websitebezoek meet en wordt gebruikt om onderscheid te
maken tussen gebruikers (anoniem).
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Opslagperiode
1 minuut
24 uur
24 maanden

1.3 Tracking cookies
Tracking cookies verzamelen gegevens over de bezoeker. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn over de internet
historie. Deze gegevens worden daarna gebruikt om gerichtere advertenties te tonen of om te bepalen of een
bezoeker een potentiële klant is. Voor deze cookies wordt altijd toestemming gevraagd middels een banner op
de website.
Hieronder vindt u een overzicht van de tracking cookies op de site van Huis68 en wat de functies zijn van deze
cookies. Ook wordt de opslagperiode weergegeven.
Cookie Doel

Opslagperiode

Hebt u vragen over ons cookiebeleid? Neem dan gerust contact op via de onderstaande gegevens.

info@huis68.nl l +31 (0)6 41194582
Sassenstraat 68 l 8011 PD l Zwolle
KvK Nr. 69671575
Versie 2020
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