
 
 

COOKIE NOTICE RKZ MAKELAARS B.V. 

1. INTRODUCTIE 

De website www.rkzmakelaars.nl gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die op het 
device van de bezoeker worden geplaatst bij het bezoek aan een website die deze bestandjes 
verstuurd, in dit geval www.maartenmakelaardij.nl. 

In deze cookie notice leggen wij uit wat cookies zijn, welke cookies te onderscheiden zijn, 
waartoe deze cookies worden gebruikt en hoe RKZ Makelaars B.V. omgaat met cookies. 

2. WAT ZIJN COOKIES? 

Het bestandje dat wij cookie noemen stelt niet veel voor. Het is slechts een klein tekstbestandje 
waarin informatie opgeslagen wordt. Deze informatie wordt bij een later bezoek aan de website 
herkend. Soms kunnen zelfs andere websites deze cookies lezen en daar actie op ondernemen, 
bijvoorbeeld door het tonen van een advertentie die een relatie heeft met de website die in de 
cookies opgeslagen staat. 

Sommige cookies zijn nodig voor het goed functioneren van een website. Sommige cookies zijn 
bedoeld om gebruikersgegevens op te slaan en daarmee statistische gegevens te produceren. 
En sommige cookies zijn bedoeld om actie te ondernemen naar aanleiding van uw 
browsegedrag. 

3. TOESTEMMING 

Sinds de inwerkingtreding van de AVG (25-5-2018) is het bij een cookie melding niet meer 
voldoende om bezoekers te informeren over welke cookies gebruikt worden. Bezoekers moeten 
actief kiezen voor het gebruik van cookies. Dit geldt niet voor functionele cookies en anonieme 
analytische cookies, deze worden automatisch geplaatst zonder toestemming van de gebruiker. 

4. SOORTEN COOKIES 

Cookies zijn op te delen in drie soorten: 

● Functionele cookies 
● Analytische cookies 
● Tracking cookies 

RKZ Makelaars maakt gebruik van de hierboven genoemde cookies. Voor sommige van deze 
cookies dient u toestemming te geven. Als u geen toestemming geeft, wordt de cookie ook niet 
geplaatst. 



 
Bij uw eerste bezoek aan www.rkzmakelaars.nl  vragen we u om uw cookie voorkeuren. Op dat 
moment kunt u aangeven of u analytische en tracking cookies wilt toestaan. Na het aangeven 
van de voorkeuren kunt u altijd de cookie voorkeuren aanpassen door hierop te klikken. 

● FUNCTIONELE COOKIES 

Voor de functionele cookies hoeft u geen toestemming te geven. Die zijn essentieel voor de 
werking van de website en verzamelen geen persoonsgegevens. 

● ANALYTISCHE COOKIES 

De website www.rkzmakelaars.nl  verzamelt analytische gegevens. Dit doen we anoniem door 
middel van Google Analytics. Doordat de gegevens volledig anoniem zijn, vragen we u niet om 
toestemming voor het gebruik van deze cookies. Lees voor meer informatie onze privacy policy. 

● TRACKING COOKIES 

Naast functionele en analytische cookies maakt www.rkzmakelaars.nl ook gebruik van tracking 
cookies. Tracking cookies worden ingezet om surfgedrag in de gaten te houden. Deze cookies 
maken een profiel van de internetgebruiker. 

Op de website van RKZ Makelaars B.V. wordt gebruik gemaakt van tracking cookies door middel 
van de Facebook Pixel. Door het bezoeken van onze website wordt er een cookie opgeslagen op 
het apparaat waarmee u dit doet en gedeeld met Facebook, zodat daar gepersonaliseerde 
advertenties getoond kunnen worden. We kunnen u dan bijvoorbeeld een woning laten zien die u 
eerder bekeken heeft. Wilt u dat niet? Dan geeft u ons geen toestemming voor het gebruik van 
tracking cookies. 

5. COOKIE INSTELLINGEN 

Daarnaast moeten gebruikers later hun cookie voorkeuren aan kunnen passen. Hiervoor gebruikt 
RKZ Makelaars de cookie instellingen. Klik hier om naar cookie instellingen te gaan. 

6. INZAGE, CORRECTIE OF VERWIJDEREN 

U heeft het recht ons te vragen om inzage, correctie of verwijdering van persoonsgegevens. Lees 
voor meer informatie hierover onze privacy policy. Als de inzage in persoonsgegevens gekoppeld 
is aan een cookie, willen we u vragen de cookie mee te sturen. Deze is terug te vinden via de 
internetbrowser. 

Wilt u cookies inzien of verwijderen? Volg dan het stappenplan van de betreffende browser. 
Hierbij de handleiding voor de vier meest populaire browsers van dit moment: 

Internet Explorer: 

https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies 



 
Google Chrome: 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=nl 

Mozilla Firefox: 

https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-opgeslagen 

Safari: 

http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471 

7. ACTIEVE COOKIES 

De actieve cookies op www.rkzmakelaars.nl 

TYPE: 

Cookie: Functionele WordPress cookies 
Type: Functioneel 
Toelichting: 
Er zijn diverse functionele WordPress cookies actief die het gebruik van WordPress 
vergemakkelijken. Zo hanteert WordPress bijv. cookies die helpen bij het inloggen. 

Cookie: _ga, _gid 
Type: Analytisch (anoniem) 
Toelichting: 
Google Analytics cookie ten behoeve van het verzamelen van statistische gegevens. 

Cookie: Facebook pixel 
Type: Tracking 
Toelichting: 
Dit is een third party tracking cookie ten behoeve van het tonen van gepersonaliseerde 
advertenties op Facebook. 

 


