
Cookie policy (versie 14.05.2018) 

Het huidige Cookie Policy is van toepassing op de website www.immop.be (hierna 

"Website"), eigendom van en beheerd door Immo P gevestigd te Roggebos 8 te 2920 

Kalmthout (hierna «ImmoP», «ons», «wij», « onze »), met ondernemingsnummer BE 

0808759373 voor Immo P en BE0860645960 voor Oostens Patrick gcv. Onze Website maakt 

gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën om uw surfervaring te verbeteren, uw 

voorkeuren te onthouden, u gepersonaliseerde informatie te verstrekken, uw veiligheid te 

garanderen, enz. In dit Cookie Policy vindt u informatie over waarom wij cookies gebruiken, 

hoe we deze gebruiken en hoe u deze kunt controleren. 

Wat zijn cookies ? 

Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website op uw computer of mobiele apparaat 

opslaat wanneer u de site bezoekt. Cookies worden gebruikt om uw acties en voorkeuren 

gedurende een bepaalde periode te onthouden, zodat u ze niet telkens opnieuw hoeft in te 

voeren wanneer u terugkeert naar de site of bladert van de ene naar de andere pagina. 

Waarom gebruiken wij cookies ?   

Immo P maakt gebruik van cookies die nodig zijn voor het gebruik van de Website, cookies 

die ons in staat stellen om uw gebruikerservaring te verbeteren en andere cookies die 

statistische gegevens verzamelen over het gebruik van de website. 

Het gebruik van cookies vereist uw voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming. Als u dit 

weigert, hebt u nog steeds toegang tot de Website, maar kunt u mogelijk bepaalde functies 

niet gebruiken. U kunt uw keuze altijd wijzigen. 

Bepaalde cookies zijn essentieel voor het gebruik van de Website of activering van specifieke 

functies van de Website. De cookies die nodig zijn voor het garanderen van de overdracht van 

een communicatie of die strikt noodzakelijk zijn voor het voorzien in de functie die 

uitdrukkelijk door de gebruiker is gevraagd, zijn vrijgesteld van de toestemmingsverplichting. 

Volgens het EU-adviesorgaan voor gegevensbescherming “WP29” omvatten dergelijke 

cookies o.a.: gebruikersinvoer cookies (session-id): bijhouden van de input van de gebruiker 

bij het invullen van onlineformulieren; gebruikersgerichte beveiligingscookies, gebruikt om 

misbruik van authenticatie te detecteren; cookies voor multimediaondersteuning, gebruikt om 

technische gegevens op te slaan om video- of audiomateriaal af te spelen, gedurende de duur 

van een sessie; load balancing cookies, distributie van de verwerking van webserveraanvragen 

over een verscheidenheid van machines in plaats van slechts één, voor de duur van de sessie; 

gebruikersinterface aanpassing cookies zoals taalvoorkeuren, voor de duur van een sessie. 

We gebruiken strikt noodzakelijke cookies die vereist zijn voor de werking van onze 

Website. Deze cookies worden geïnstalleerd zonder uw toestemming. 

We gebruiken prestatiecookies om het aantal bezoekers te tellen en te zien hoe ze onze 

Website gebruiken. Dit helpt ons om uw gebruikerservaring te verbeteren. Deze cookies 

worden pas actief na uw toestemming (“WP29”). 

http://www.immop.be/


We gebruiken functionaliteitscookies om u te herkennen tijdens uw volgende bezoek, zodat 

we onze inhoud voor u kunnen personaliseren. Deze cookies worden pas actief na uw 

toestemming. 

We gebruiken targeting-cookies om u meer gepersonaliseerde advertenties te bieden. Deze 

cookies worden pas actief na uw toestemming. 

Hoelang worden de cookies in mijn browser bewaard ? 

Sommige cookies zijn alleen geldig voor de duur van uw browsersessie. Ze vervallen en 

worden automatisch verwijderd wanneer u uw internetbrowser sluit, dit worden sessiecookies 

genoemd. 

Andere cookies vervallen niet wanneer u uw browser afsluit en worden "persistent" 

(permanent) genoemd. Ze hebben een specifieke vervalperiode die verschilt voor 

verschillende soorten cookies en blijven tussen browsersessies op uw apparaat. Deze vindt u 

verder in deze policy. 

Gebruiken we cookies van derden en geaggregeerde 

informatie ? 

De cookies die door een ander partij dan Immo P op uw apparaat zijn ingesteld, worden 

"third-party" cookies genoemd. Pagina's met ingesloten inhoud zoals YouTube kunnen de 

cookies van derden gebruiken. Raadpleeg de websites van derden voor meer informatie over 

hun cookies. 

We kunnen ook verzamelde en andere informatie analyseren die geen individuele gebruikers 

identificeert om verkeerspatronen te begrijpen en uw gebruikerservaring te verbeteren. 

Deze cookies worden pas actief na uw toestemming. 

Types van gebruikte cookies 

Strikt noodzakelijke cookies 

Deze cookies zijn essentieel om de gebruiker in staat te stellen de Website en de functies 

ervan te kunnen gebruiken, zoals toegang tot beveiligde delen van de Website. Ze worden 

over het algemeen gebruikt om de gebruiker te identificeren als uniek ten aanzien van andere 

gebruikers die de Website momenteel bekijken. Evenals om een consistente en accurate 

service aan de gebruiker te bieden, door bijvoorbeeld het onthouden van eerdere acties (bijv. 

ingevoerde tekst) bij het terugkeren naar een pagina in dezelfde sessie of het onderhouden van 

tokens voor de implementatie van beveiligde delen van de Website. 

Prestatie cookies 

Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers een website gebruiken, bijvoorbeeld 

naar welke pagina's bezoekers het vaakst gaan en of ze foutmeldingen van webpagina's 

ontvangen. Deze cookies verzamelen in beginsel geen informatie die een bezoeker 



identificeert. Alle informatie die deze cookies verzamelen, is geaggregeerd en daarom 

anoniem. Het wordt alleen gebruikt om de werking van een website te verbeteren. Kan 

worden gebruikt voor webanalyses, responspercentages, foutbeheer. 

Functionele cookies 

Met deze cookies kan de Website de keuzes van de gebruiker onthouden (zoals de 

voorkeurtaal of -regio) en verbeterde, persoonlijkere functies bieden. Ze kunnen ook worden 

gebruikt om services te leveren waar de gebruikers om hebben gevraagd, zoals het bekijken 

van een video of het reageren op een blog. De informatie die deze cookies verzamelen kan 

anoniem worden gemaakt en ze kunnen de browse-activiteit van bezoekers op andere 

websites niet volgen. Deze cookies kunnen worden gebruikt om keuzes te onthouden, zoals 

niet opnieuw worden gevraagd om een vragenlijst in te vullen of om te detecteren of een 

service al is aangeboden. 

Targeting cookies 

Deze cookies worden gebruikt om advertenties te leveren die relevant kunnen zijn voor de 

gebruiker. Ze worden ook gebruikt om het aantal keren dat de gebruiker een advertentie ziet 

te beperken en om de effectiviteit van de advertentiecampagne te meten. Ze onthouden dat de 

gebruikers een website hebben bezocht en verzamelen surfgewoonten om relevante 

advertenties voor de gebruiker te vinden. Dergelijke cookies kunnen ook worden gebruikt om 

de functionaliteit te vergroten, zoals video's inschakelen, delen met sociale media, kaarten 

leveren, enz. 

 

Andere cookies en tags 



Tags worden gebruikt om gegevens te verzamelen op een website. Ze worden opgenomen in 

de HTML- / JavaScript-code en bij een webpagina geladen naar een webbrowser of app. Ze 

kunnen worden gebruikt samen met cookies om inzicht te krijgen in hoe gebruikers van een 

website door de website navigeren. 

 

 



Hoe kan ik cookies in- of uitschakelen? 

Er zijn verschillende manieren om de cookies te beheren die op uw apparaat worden geplaatst 

wanneer u onze website bezoekt. Bepaalde cookies kunnen niet worden uitgeschakeld. Houd 

er rekening mee dat door het verwijderen van onze cookies of het uitschakelen van 

toekomstige cookies u mogelijk geen toegang krijgt tot bepaalde gebieden of functies van 

onze site. 

1. Cookie Consent Tool/Manager                                                            

U kunt de cookies beheren die op uw apparaat zijn ingesteld door de instellingen in de 

pop-up cookie-banner/cookie-tool te configureren. Strikt noodzakelijke cookies zijn 

onmisbaar, omdat ze zorgen voor de netwerkcommunicatie. U kunt ervoor kiezen 

om andere soorten cookies te accepteren of te weigeren, zoals cookies voor prestaties 

of taalvoorkeuren. 

  

2. U kunt ook de instellingen van uw webbrowser wijzigen om de cookies in of uit te 

schakelen. Houd er rekening mee dat als u uw browserinstellingen gebruikt om alle 

cookies te blokkeren, u mogelijk geen toegang kunt krijgen tot delen van onze 

Websites. Dit zijn de links naar de cookie-instellingen van de meest populaire 

browsers. 

• Google Chrome  

• Internet Explorer 

• Mozilla 

• Opera 

• Safari 

• Safari for mobile apps 

Hoe contact met ons nemen 

Als u vragen heeft over hoe wij cookies gebruiken, kunt u contact opnemen met het ERA-

servicecentrum met behulp van de onderstaande informatie: 

• Telefoon: 0475 75420 

• E-Mail: info@immop.be 

• Adres: Roggebos 8 te 2920 Kalmthout 

• Website: www.immop.be 

Wijzigingen in ons beleid    

Dit Cookiebeleid vervangt alle voorgaande versies en is geldig vanaf 25 mei 2018. We 

behouden ons het recht voor om het beleid op elk moment te wijzigen en/of bij te werken. 

https://support.google.com/chrome/answer/95647
https://support.microsoft.com/en-ie/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US
https://support.apple.com/en-us/HT201265
mailto:info@era.be
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=nl&u=http://www.era.be

