Welkom bij het Cookiebeleid van Bouw7
Wanneer u Bouw7 gebruikt, vertrouwt u ons met uw gegevens. Dit cookiebeleid is
bedoeld om u inzicht te geven in de gegevens die we verzamelen, waarom we deze
gegevens verzamelen en wat we hiermee doen. Dit is belangrijk en we hopen dat u de
tijd wilt nemen om het beleid zorgvuldig te lezen.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op je apparaat opgeslagen wordt wanneer je
gebruik maakt van onze website. Deze cookies helpen de website informatie over uw
bezoek te onthouden, zoals uw voorkeurstaal en andere instellingen. Dit kan uw
volgende bezoek gemakkelijker en de site nuttiger voor u maken.
We gebruiken cookies voor vele doeleinden. We gebruiken ze om bijvoorbeeld uw veilig
zoeken voorkeuren te onthouden, de advertenties die u ziet relevanter voor u te maken,
te tellen hoeveel bezoekers we op een pagina ontvangen, om u te helpen bij het
aanmelden voor onze diensten, en om uw gegevens te beschermen.

Privacy
Via onze site worden ook cookies van derden geplaatst. Op het gebruik van cookies door
andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van
toepassing. In ons privacybeleid wordt uitgelegd hoe we uw privacy beschermen bij ons
gebruik van cookies en andere informatie.

Overige technieken

Cookiegebruik
De volgende cookies zijn van toepassing op onze website:
●

Functionele/noodzakelijke cookies

●

Google Analytics
Google Analytics is de analysetool van Google, aan de hand waarvan website- en
app-eigenaren kunnen vaststellen hoe bezoekers met hun sites omgaan. De tool
kan een aantal cookies gebruiken om informatie en gebruiksstatistieken voor
websites te verzamelen, zonder bezoekers van Google persoonlijk te
identificeren. De hoofdcookie die wordt gebruikt door Google Analytics, is de
'__ga'-cookie.
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Naast het rapporteren van websitegebruiksstatistieken kan Google Analytics,
samen met enkele van de hierboven beschreven advertentiecookies, ook worden
gebruikt om te helpen om relevantere advertenties op Google-eigendommen
(zoals Google Search) en op het internet te laten zien en om interacties te meten
met de advertenties die we laten zien.

●

Meer informatie over Analytics-cookies en privacy informatie
Intercom
Intercom is een chatprogramma die op de website getoond wordt indien u onze
hulp nodig bent. Om zeker van te zijn dat uw chatsessie alleen met u en ons
gehouden wordt, krijgt u een cookie met een uniek sessienummer.
De cookies die door intercom worden gebruikt wordt beginnen met 'intercom-'.

Cookies beheren in uw browser
Niet iedereen wil cookies toestaan, en daarom kunnen de meeste moderne browsers
cookies beheren of uitschakelen.
Sommige browsers beperken of verwijder cookies, zodat u mogelijk uw
cookie-instellingen en advertentieinstellingen wilt herzien. In sommige browsers kunt u
regels opstellen voor het beheer van cookies op een per-site basis, waardoor u meer
fijnmazige controle over uw privacy krijgt. Dit betekent dat u cookies van alle sites kunt
uitsluiten, behalve degene die u vertrouwt.
In de browser Google Chrome bevat het menu Extra de optie Browsegegevens wissen. U
kunt deze optie gebruiken om cookies en andere site- en plug-in-gegevens te
verwijderen, inclusief gegevens die op uw apparaat zijn opgeslagen door Adobe Flash
Player (vaak 'Flash-cookies' genoemd).
Een andere functie van Chrome is de incognitomodus. U kunt surfen in de
incognitomodus als u niet wilt dat uw websitebezoeken of downloads worden
geregistreerd in uw web- en downloadgeschiedenis. Alle cookies die worden gemaakt
terwijl u zich in de incognitomodus bevindt, worden gewist nadat u alle
incognitovensters heeft gesloten.
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