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Nieuws en informatie over uw wijk

Dit Cookie Statement van Ditisonzewijk.nl B.V.  (hierna: ‘Ditisonzewijk.nl ‘) beschrijft van welke cookies zij op haar website Ditisonzewijk.nl gebruik maakt en waarvoor 
deze cookies worden gebruikt. We raden je aan om dit Cookie Statement aandachtig door te nemen.

Wat zijn Cookies?
Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de Websites of Applicaties worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde 
schijf of in het geheugen van jouw computer, tablet of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De browser kan deze informatie bij een volgend 
bezoek aan de Websites of Applicaties terugsturen. De cookies die via deze Website of Applicatie worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die 
daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Welke cookies hanteert Ditisonzewijk.nl en voor welk doel?

Functionele cookies
Ditisonzewijk.nl maakt in de eerste plaats gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om aan jou de diensten en functionaliteiten te kunnen 
leveren waar je om hebt gevraagd. Zo zorgen functionele cookies er voor dat je na het inloggen op de Websites of Applicaties niet op elke pagina opnieuw hoeft in te 
loggen. Ook onthouden functionele cookies de informatie die je in (antwoord)formulieren opneemt. Het is niet mogelijk om je voor functionele cookies af te melden.

Analytics cookies
Voor het verzamelen van web statistieken over het gebruik en bezoek van de Website of Applicatie, maakt Ditisonzewijk.nl gebruik van Google Analytics. Google 
Analytics plaatst een permanente cookie op jouw Apparaat. Dit cookie registreert jouw gebruik van de website. Deze gegevens worden vervolgens door Google 
geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Ditisonzewijk.nl verstrekt. Ditisonzewijk.nl verkrijgt op deze wijze inzicht in de wijze waarop de Websites en Ap-
plicaties worden gebruikt en kan aan de hand van die gegevens zo nodig aanpassingen in de Websites, Applicaties en haar dienstverlening doorvoeren. Google kan 
deze informatie aan derden verstrekken indien zij daartoe wettelijk gehouden is of indien derden de informatie namens Google verwerken. Google kan de informatie 
niet gebruiken voor andere Google diensten.

Sociale plug ins
Via de Website en de Applicaties wordt toegang geboden tot verschillende sociale media, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Facebook, Twitter, LinkedIn en 
Google+. Met behulp van deze zogenaamde sociale plug ins kun je informatie op de website met anderen delen dan wel deze aanbevelen. Wanneer je op een web-
pagina komt waarop de sociale plug ins van deze sociale media staan afgebeeld, worden er door derde partijen cookies op jouw Apparaat geplaatst. Deze cookies 
verzamelen onder meer informatie over je browser en de websites die je hebt bezocht met jouw IP-adres. 

Via de Websites en de Applicaties worden video’s getoond die afkomstig zijn van websites van derden, waaronder YouTube. Deze derde partijen plaatsen cookies 
die het mogelijk maken om de video’s aan jou te tonen. Daarnaast kunnen er cookies worden geplaatst die worden gebruikt om jouw surfgedrag over meerdere 
websites te volgen en een profiel van jouw surfgedrag op te bouwen. 

Op het gebruik van de cookies die via de video’s of sociale plug ins op de Websites of Applicaties worden geplaatst, zijn nadere voorwaarden van derde partijen 
van toepassing. Ditisonzewijk.nl accepteert geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor deze voorwaarden van derden. Ditisonzewijk.nl verwijst jou naar de 
voorwaarden van de desbetreffende partijen die hieronder zijn weergegeven:

• Facebook
• Twitter
• LinkedIn
• Google+
• Youtube

Uitlezen informatie zonder cookies
Naast het plaatsen van cookies, leest Ditisonzewijk.nl ook informatie uit je browser en Apparaat zonder dat een cookie is geplaatst. Op deze wijze verzamelt Di-
tisonzewijk.nl (technische) eigenschappen van je Apparaat en door jou gebruikte software, zoals het type besturingssysteem, de browserinstellingen, geïnstalleerde 
plug-ins, tijdzone en beeldschermgrootte. Ditisonzewijk.nl gebruikt deze informatie om jouw surfgedrag te kunnen volgen en haar diensten nog beter op jouw gebruik 
te kunnen afstemmen.

Verwijderen cookies
De toestemming die je hebt gegeven aan Ditisonzewijk.nl voor het plaatsen en uitlezen van cookies, kun je te allen tijde intrekken door jouw browser zo instellen 
dat deze geen cookies accepteert of door alle in jouw browser reeds geplaatste cookies te verwijderen.

Hier kan je lezen op welke wijze je binnen de verschillende internetbrowsers de verschillende type cookies kunt verwijderen. Je moet er wel rekening mee houden 
dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de Websites of Applicaties niet of niet goed meer werken.

Wijzigingen
Dit Cookie Statement kan te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen in dit Cookie Statement zullen via de Websites of Applicaties bekend worden gemaakt.

Vragen
Mocht je nog vragen hebben over dit Cookie Statement dan kun je een bericht sturen service@ditisonzewijk.nl. Verder kun je, onder meer, aanvullende informatie 
vinden over het gebruik van cookies op de website van de Consumentenbond.

Laatst gewijzigd op 21 januari 2015.
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