
Makelaars@Work B.V. maakt op de website https://www.makelaarsatwork.nl gebruik 
van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de 
website worden opgeslagen op het apparaat waarmee u onze website bezoekt zoals 
een computer, smartphone of tablet. Waar we spreken over “cookies” bedoelen we 
ook vergelijkbare technieken zoals pixels, scripts en beacons. 

Cookies maken het mogelijk om uw webbrowser te herkennen. Handig, want dan 
hoeft u bijvoorbeeld niet steeds opnieuw úw gegevens in te voeren of uw voorkeuren 
aan te geven. 

We maken onderscheid tussen verschillende soorten cookies: 

• Functionele cookies: Deze zijn nodig voor een goede werking van de 
website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat snel en correct de gewenste 
informatie wordt getoond elke keer dat u onze website bezoekt. Voor het 
plaatsen van functionele cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd. 

• Analytische cookies: Deze gebruiken we om te analyseren hoe onze 
website wordt gebruikt, bijvoorbeeld hoe vaak onze website wordt bezocht, op 
welke pagina u op onze website aankomt en op welke pagina’s het meest 
wordt geklikt. Voor deze cookies hoeft geen toestemming te worden gevraagd 
omdat deze geen gevolgen hebben voor uw privacy. 

• Tracking cookies: Dit zijn cookies die uw surfgedrag kunnen volgen. Op die 
manier kunnen wij en adverteerders aan de hand van uw surfgedrag 
gepersonaliseerde online advertenties en op maat gemaakte content tonen. 
Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij uw toestemming. 

• Social media plug-in cookies: Social media plug-in cookies worden gebruikt 
om op onze website content van social media te tonen. Voor het plaatsen van 
deze cookies vragen wij uw toestemming. 

We gebruiken zowel sessie-cookies (vervallen wanneer de webbrowser wordt 
afgesloten) en blijvende cookies (blijven op uw apparaat tenzij deze worden gewist). 

Cookies helemaal blokkeren of verwijderen 

Blokkeren 
Als je helemaal geen cookies wilt, kun je in de instellingen van je browser het 
gebruik van cookies blokkeren. Dat zouden we jammer vinden, aangezien 
statistieken over het gebruik van de website ons waardevolle inzichten opleveren. Let 
op: het kan dan voorkomen dat delen van deze website niet meer werken, en 
inhoud minder goed past bij jouw interesse. 

Verwijderen 
Geplaatste cookies kun je eenvoudig verwijderen. Gebruik links hieronder voor een 
handleiding bij jouw browser. Let op: soms houden cookies gegevens vast, zoals een 
automatisch ingelogd account van andere dan deze website. Bedenk goed of je 
misschien accounttoegang verliest door het verwijderen van cookies. 

• Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647) 
• Firefox (https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-informatie-websites-op-uw-

computer-opslaan) 
• Safari (https://support.apple.com/kb/PH21411) 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-informatie-websites-op-uw-computer-opslaan
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-informatie-websites-op-uw-computer-opslaan
https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=nl_NL&locale=nl_NL


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

Veiligheid 

Cookies zullen nooit resulteren in ongewenste telefoontjes, spam per mail of post. Je 
(e-mail)adres of telefoonnummer wordt namelijk nooit opgeslagen. Ook weten wij niet 
van cookie-toepassingen die een gedetailleerd profiel aanleggen. We willen daarom 
benadrukken dat cookies veilig te gebruiken zijn. 

 

https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
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