Privacyverklaring & Cookiereglement
Woonz.nl respecteert de privacy van onze gebruikers. Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen
voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene verordening
gegevensbescherming (hierna AVG). Deze Privacy- en cookieverklaring heeft alleen betrekking op de
website Woonz.nl en heeft geen betrekking op andere websites waar naar toe een hyperlink vanuit
Woonz.nl wordt aangeboden
Over ons:
De website Woonz.nl wordt beheerd door ZilverHuis Diensten B.V. en is de
verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de AVG.
Onze gegevens zijn:
ZilverHuis Diensten B.V.
Anna van Saksenlaan 10
2593 HT Den Haag
KVK: 81475373
Welke gegevens verzamelen we?
Wanneer u alleen een bezoeker bent van Woonz.nl is het verstrekken van uw persoonsgegevens aan
Woonz.nl niet verplicht. Wanneer u gebruik wilt maken van de diensten van Woonz.nl is het invoeren
van uw gegevens wel noodzakelijk. Woonz.nl verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens
van bezoekers van de website:
− IP-adres
− Bedrijfsgegevens inclusief e-mailadres en telefoonnummer van het opgegeven contactpersoon
− Betaalgegevens waaronder het bankrekeningnummer en de tenaamstelling van de rekening
− E-mailadressen
− NAW gegevens
Met welk doel verzamelen we uw gegevens?
1. Het leveren van de diensten van Woonz.nl zoals de verkoop van advertenties, de verkoop van
abonnementen en de verkoop van aanvullende diensten.
2. Het toesturen van een nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of een
andere elektronische boodschap;
3. Voor het meten van uw belangstelling voor onze diensten. Deze gegevens verstrekken wij
anoniem aan partners van Woonz.nl;
4. Het verbeteren van de website;
5. Om u op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten van
Woonz.nl of van onze partners indien daarvoor contactgegevens zijn afgegeven;
6. Woonz.nl kan de persoonsgegevens aan door Woonz.nl onze partners ter beschikking stellen,
tenzij hiertegen bezwaar wordt gemaakt;
7. Het doen van statistisch en wetenschappelijk onderzoek;
8. Eventueel andere doeleinden, dit wordt specifiek omschreven wanneer er gevraagd wordt om uw
gegevens.
Rechten van bezoekers
U kunt de gegevens die Woonz.nl over u verzamelt altijd opvragen, laten aanpassen of verwijderen.
Verder kunt u altijd bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing
doeleinden. Dit kan via info@woonz.nl.
Indien een bezoeker van een website van Woonz.nl besluit gegevens verkregen via Woonz.nl aan een
derde te verstrekken, dan is Woonz.nl niet verantwoordelijk voor de manier waarop deze derde met de
gegevens omgaat.

Gegevens van websitebezoek
Op de websites van Woonz.nl worden ook algemene bezoekersgegevens bijgehouden, zoals onder
meer de meest gevraagde pagina's. Hierdoor kan Woonz.nl zien wat er verbeterd moeten worden aan
de website. Daarnaast deelt Woonz.nl deze informatie anoniem aan de Abonnees of aan anderen.
Melding aan CBP
De verwerking van persoonsgegevens is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens
in Den Haag door Woonz.nl onder meldingsnummer m1528719.
Cookies
De website Woonz.nl plaatst 'cookies' op uw computer. Een cookie is een klein bestand dat op de
harde schijf van uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen om u te kunnen herkennen
als u de website opnieuw bezoekt. Cookies worden gebruikt om het bezoeken van de website
makkelijker te maken en om speciaal voor u aanbiedingen te kunnen selecteren. Verder worden de
cookies gebruikt om onze service aan te laten sluiten op uw wensen.
Woonz.nl plaatst ook tracking cookies. Door deze cookies kunnen we u informatie toesturen die voor u
is geselecteerd. Deze informatie kan gaan over Woonz.nl en over onze producten. Ook kunnen we
hiermee diensten of producten van onze partners aan u toesturen.
Hierbij wordt een tijdelijk en anoniem bezoekersprofiel gemaakt. Daarmee krijgen we inzicht in uw klik
en service gedrag. Wij kunnen niet zien wie u bent, want deze informatie wordt anoniem opgeslagen.
Deze informatie delen wij met onze partners voor bijvoorbeeld marktanalyse of voor verbetering van
de website.
Door gebruik te maken van tracking cookies, kan het zijn dat ook de aanbieders van woningen en
diensten uw gegevens krijgen. Het gaat dan om persoonsgegevens, zoals uw IP-adres, het soort
apparatuur en software dat u gebruikt om Woonz.nl te bezoeken en informatie over de webpagina's
die u hebt bezocht. Voor het plaatsen van tracking cookies via Woonz.nl zal eerst uw toestemming
worden gevraagd. Als u die toestemming niet geeft, zullen er geen cookies worden geplaatst waarvoor
voorafgaande wettelijke toestemming vereist is.
U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het
verzamelen van cookies niet mogelijk is. U kunt dan echter niet van alle mogelijkheden van Woonz.nl
gebruikmaken.
De geldigheidsduur van de cookies varieert van de lengte van uw bezoek tot 2 jaar. De opslag en
doorgifte van uw gegevens via het internet zijn beveiligd. U hebt altijd het recht om uw gegevens in te
zien, aan te passen of te verwijderen. U kunt een verzoek hiertoe per e-mail toesturen aan
info@woonz.nl.
Via Woonz.nl kunnen de volgende cookies worden geplaatst:

Soort cookie
ARRAffinity
ASP.NET_SessionId

Functionaliteit
Wordt door de proxy gebruikt om te zorgen dat je steeds op dezelfde
server terecht komt. Na sluiten van de browser is dit cookie weer weg.
Wordt door ons systeem gebruikt om te zorgen dat de applicatie weet
wie je bent. Na sluiten van de browser is dit cookie weer weg.

WoonzAuth
__RequestVerificationToken
cookieaccepted
_ga
_gid
_gat_UA-40695356-1
_hjIncludenInSamoke
Tracking pixel

Nodig om ingelogde gebruiker te identificeren
Wordt gebruikt als beveiliging (zodat kwaadwilligen onze server niet
kunnen laten vollopen met dummy requests)
Cookie om aan te geven of je de cookie melding hebt geaccepteerd
Google tracking cookie, zie Google.
Google tracking cookie, zie Google.
Google tracking cookie, zie Google.
HotJar tracking cookie, zie HotJar
Facebook tracking pixel, zie Facebook.

