
  Cookiebeleid 
 
 
 
De website 
iMMO maakt op de website gebruik van Google Analytics cookies. Dit zijn bestandjes die bij uw 
bezoek aan onze website op uw computer opgeslagen worden.  
 
Met deze cookies wordt het bezoek aan de website van iMMO geanalyseerd: 
• waar (de meeste) bezoekers van onze website vandaan komen; 
• hoe vaak en wanneer bezoekers onze website bezoeken of bezocht hebben; 
• welke pagina's voor bezoekers belangrijk of minder belangrijk zijn; 
• welke zoektermen bezoekers invoeren om informatie op onze website te zoeken; 
• hoe lang bezoekers op bepaalde pagina’s blijven; 
• welke browsers en welke serviceprovider;  

Aan de hand van deze gegevens kan iMMO zo nodig de website te verbeteren. 
 
Om uw privacy te waarborgen is Google Analytics privacyvriendelijk ingesteld: 
• Er is een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten; 
• De gegevens worden versleuteld en anoniem (Anonymise IP) verwerkt en zijn dus NIET 

herleidbaar naar natuurlijke personen; 
• De functie voor User ID’s is niet ingeschakeld; 
• Gegevensbehoud voor gebruikers en gebeurtenissen staat ingesteld op 26 maanden. Na die 

periode worden de verzamelde gegevens bij Google Analytics automatisch verwijderd. 
 
Worden uw persoonlijke gegevens ergens opgeslagen? 
De door Google verzamelde informatie wordt overgebracht naar Google en door Google opgeslagen 
op servers in de Verenigde Staten. De Informatie analyseert iMMO met behulp van Google Analytics. 
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht. 
Meer informatie over het privacybeleid van Google: 
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl  
 
U wilt geen cookies? 
Wilt u ondanks alle genomen maatregelen nog steeds niet dat we uw gedrag anoniem volgen, dan 
bestaat er een opt-out mogelijkheid. Google heeft een speciale Add-On voor Chrome ontwikkeld die je 
kan installeren in je browser. Deze Add-On voorkomt dat de trackingcode van Google Analytics 
informatie doorstuurt naar Google. Download hier de Google Analytics Opt-Out Add-On.    
 
De nieuwsbrief 
iMMO maakt bij de nieuwsbrief gebruik van cookies van Createsend/Campaign Monitor. Hiermee 
wordt het bezoekersgedrag van de abonnees geanalyseerd, waaronder het aantal keren dat de 
Nieuwsbrief wordt geopend, welke onderdelen, uit welke landen men komt en welke linken men 
gebruikt. Uw gegevens worden met niemand gedeeld en uitsluitend gebruikt voor het verzenden van 
de nieuwsbrief. U kunt zich onderaan iedere nieuwsbrief weer afmelden. 
 
 
 
 
 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


