Cookiestatement
In deze verklaring wordt ingegaan op het cookiestatement dat AlleeWonen hanteert en de
bijbehorende regels die van toepassing zijn. Daarnaast wordt het begrip cookies uitgelegd, de
wettelijke regels die van toepassing zijn, het doel en de soort cookies die AlleeWonen gebruikt.
Wat zijn cookies?
Een cookie is een kleine tekstbestand die uw apparatuur ontvangt, wanneer u onze website
bezoekt. Dit kan bijvoorbeeld op een computer, telefoon of tablet zijn. Door middel van cookies
kan er bijvoorbeeld gezorgd worden, dat wanneer u weer onze website bezoekt u niet
herhaaldelijke informatie ontvangt of moet invullen.
Wettelijke regels
Het gebruiken van cookies is verbonden aan wettelijke regels. In beginsel gelden de regels van
de Telecommunicatiewet. In het geval dat een organisatie tracking cookies gebruikt, dan is ook
de Wet Bescherming persoonsgegevens van toepassing. Hoofdregel vanuit de
Telecommunicatiewet is, dat er toestemming gevraagd moet worden voor de tracking cookies.
Voor de analytische cookies en functionele cookies geldt er een informatieverplichting en geen
toestemmingsverplichting. Dit soort cookies heeft geen impact op uw privacy. Ze vallen daarom
onder de uitzondering van de cookiebepaling in de Telecommunicatiewet. AlleeWonen gebruikt
analytische en functionele cookies als gevolg daarvan vraagt geen toestemming voor het
plaatsen van deze cookies.
Waarom gebruikt AlleeWonen cookies?
AlleeWonen gebruikt cookies op haar website, om het gebruik van de website te verbeteren en te
begrijpen hoe de bezoekers de website gebruiken. De informatie die verkregen wordt door
gebruik van de cookies, helpt AlleeWonen bij het verbeteren van de site.
Pop-up melding gebruik cookies op onze website
AlleeWonen maakt gebruik van cookies
AlleeWonen gebruikt cookies op haar website om het gebruik van de website te verbeteren, gebruiksmakkelijk
te maken en te analyseren. Wil je meer informatie lezen over het gebruik van cookies, dan kunt u deze lezen in
ons cookiestatement. Klik dan hier.

Soorten cookies die door AlleeWonen worden gebruikt
Analytische cookies
AlleeWonen maakt gebruik van analytische cookies om de bezoekersstatistieken bij te houden.
Dit gebeurt op anonieme basis en wordt gebruikt voor de website statistieken. Hiermee vindt er
een geringe privacyinbreuk plaats. Verder helpen de analytische cookies AlleeWonen om inzicht
te krijgen in het functioneren van de website. Hiermee kunnen wij de klanten zo snel mogelijk van
informatie voorzien.
Functionele cookies
AlleeWonen maakt ook gebruik van functionele cookies. Deze cookies mogen ingezet worden om
de website beter te laten functioneren. Met deze cookies wordt er voor gezorgd dat de
inloggegevens van de klanten worden bewaard. Ook worden deze cookies gebruikt in het
huurdersportaal. Bijvoorbeeld in het geval dat een huurder een reparatieverzoek wilt indienen en
op die manier gebruik maakt van de beslisboom.
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