Cookies
Gebruik van onze diensten
Wanneer jij je aanmeldt voor een van onze diensten vragen we jou om persoonsgegevens te verstrekken. Deze
gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde
servers van Pandomo Makelaars of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere
persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.
Communicatie
Wanneer je e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen
wij jou naar jouw persoonlijke gegevens die voor de desbetreﬀende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk jouw
vragen te verwerken en jouw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde
servers van Pandomo Makelaars. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens
waarover wij beschikken.
Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten
hierop kunnen afstemmen.
Wat is een cookie?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van
deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op jouw harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen.
De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.
Gebruik van permanente cookies
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De
website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven
voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds
jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken.
Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van uw browser.
Gebruik van sessie cookies
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken.
Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies
worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.
Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.
Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.
Google kan deze informatie aan derden verschaﬀen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover
derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google wel
toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet
meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het
Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de
verwerking van eventuele persoonsgegevens.
Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens
Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. Zie hiervoor onze
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contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identiﬁceren. Wanneer het
gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te
sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van jouw browser.
In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de instructies en/of
met behulp van de Help-functie van jouw browser.
Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kun je meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: "Wat zijn cookies?"
Consumentenbond: "Cookies verwijderen"
Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in
dit privacybeleid tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.
Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze
werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.
Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen
en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam
om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Functionele cookies
Die zijn nodig.

Veilig formulieren invullen. Producten in je winkelmandje plaatsen. Inloggen met je eigen inloggegevens. Allemaal
functionaliteiten die zonder deze cookies niet zouden werken.

Pandomo Makelaars-sessie

Doeleinden
Tijdelijk informatie van je sessie (websitebezoek) opslaan. Hierdoor hoef je bijvoorbeeld een formulier niet opnieuw in
te vullen als je een pagina herlaadt, of niet alle velden in één keer juist invult.
Eigenschappen
Dit cookie komt van Pandomo Makelaars en wordt na de sessie verwijderd.
Naam
PHPSESSID
Delen
We delen je informatie niet met derden.

Gebruikerssessie

Doeleinden
Tijdelijk informatie van je sessie (websitebezoek) opslaan. Hierdoor hoef je bijvoorbeeld een formulier niet opnieuw in
te vullen als je een pagina herlaadt, of niet alle velden in één keer juist invult.
Eigenschappen
Dit cookie komt van Pandomo Makelaars en wordt na de gebruikerssessie verwijderd.
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Naam
_identity
Delen
We delen je informatie niet met derden.

CSRF

Doeleinden
Cross-site request Forgery (CSRF) is een van de typische kwetsbaarheden van een webtoepassing. Het is gebaseerd
op de aanname dat de gebruiker kan worden geveriﬁeerd op een legitieme website. Vervolgens bezoekt hij de
website van de aanvaller die verzoeken uitwisselt naar een legitieme website met behulp van JavaScript-code, een
formulier, HTML-tag of een andere manier. Zo kan de aanvaller bijvoorbeeld het wachtwoord van het slachtoﬀer
opnieuw instellen.
Eigenschappen
Dit cookie komt van Pandomo Makelaars en wordt na elke refresh opnieuw geladen.
Naam
_csrf
Delen
We delen je informatie niet met derden.

Cookie

Doeleinden
Dit cookie gebruiken we om te onthouden of je de cookiemelding wel of niet gesloten hebt. Zonder dit cookie zal de
melding niet permanent gesloten kunnen worden.
Eigenschappen
Dit cookie komt van Pandomo Makelaars en wordt na één jaar verwijderd.
Naam
EU_COOKIE_LAW_CONSENT
Delen
We delen je informatie niet met derden.

Analyserende cookies
Meten is weten.

Elke dag weer een beetje beter. Hier leeft Pandomo Makelaars naar. Dit kunnen we echter niet doen zonder jouw
hulp. Met de analyserende cookies doen we kennis op. Deze informatie gebruiken we om onze sites elke dag weer
een beetje beter te maken.

Google Analytics

Doeleinden
Met Google Analytics meten we hoe je Pandomo Makelaars gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis
gebruiken we om onze sites te verbeteren. Zonder dit cookie missen we jouw data. Hierdoor zien we niet hoe je onze
sites gebruikt en zul je langer moeten wachten op verbeteringen. Lees meer over de privacy en voorwaarden van
Google-services op deze pagina: https://policies.google.com/technologies/partner-sites
Eigenschappen
Dit cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd.
Naam
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utma, utmb, utmc, utmv en utmz
Delen
Google deelt geen anonieme data met derden.

Marketing cookies

Pandomo Makelaars persoonlijker maken.
We gebruiken deze cookies voor marketingdoeleinden. Zo kunnen we je aanbiedingen sturen waar je ook écht op zit
te wachten. Denk hierbij aan onze gepersonaliseerde nieuwsbrief of aanbiedingen via partnersites en op social
media.

Google Analytics Remarketing

Doeleinden
Met Google Analytics meten we hoe je Pandomo Makelaars of onze webshops gebruikt. Deze kennis gebruiken we
om je te helpen bij het kiezen van het product dat het beste bij jou past. En om je aanbiedingen te laten zien van
producten waar je mogelijk geïnteresseerd in bent. Zonder dit cookie mis je persoonlijke aanbevelingen op onze
websites, in onze nieuwsbrief en in e-mails met persoonlijke tips. Lees meer over de privacy en voorwaarden van
Google-services op deze pagina: https://policies.google.com/technologies/partner-sites
Eigenschappen
Dit cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd.
Naam
utma, utmb, utmc, utmv en utmz
Delen
Google deelt geen anonieme data met derden.
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