Cookies op hypotheekenmore.nl

Deze tekst van het cookiebeleid op de site van Hypotheek & more is gemaakt door en voor
Hypotheek & more. Heeft u vragen dan kunt u een bericht sturen aan
hypotheek@hypotheekenmore.nl
Behoudens uitzondering door de wet gesteld mag zonder schriftelijke toestemming van de
rechthebbende op het auteursrecht, niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd en/of openbaar
gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, mail of anderszins.

`

Wat zijn cookies?
De website van Hypotheekenmore.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige
tekstbestanden die op je computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst als je onze website
bezoekt. Via cookies wordt informatie over jouw websitebezoek bijgehouden. Dankzij een cookie
hoef je bijvoorbeeld niet elke keer jouw gegevens in te voeren, want cookies onthouden dat

Wat doen wij met deze cookies?
We onderzoeken hoe (groepen van) bezoekers met onze website omgaan, zodat we de site kunnen
verbeteren. Daarnaast zorgen sommige cookies ervoor dat bepaalde onderdelen van de website
goed werken en dat jouw gebruikersvoorkeuren bekend blijven. Ook gebruikt Hypotheker & more
cookies voor het verzamelen en analyseren van bepaalde gegevens over jouw bezoek aan onze
website, zoals het aantal pagina’s dat je bezoekt, hoe lang je op onze website bent en hoe vaak je
terugkomt. Deze gegevens worden gebruikt om de werking en de gebruiksvriendelijkheid van onze
website te verbeteren. Hypotheek & more verzamelt via deze website geen persoonlijke informatie
anders dan de informatie die je ons zelf gegeven hebt.

Hoe kun je cookies uitschakelen of verwijderen?
Je kunt cookies via jouw internetbrowser handmatig verwijderen. Of deze automatisch laten
verwijderen wanneer je de website verlaat. Je kunt jouw internetbrowser ook zo instellen dat je een
bericht krijgt als er een cookie wordt geplaatst. En je kunt jouw browser ook zo instellen dat cookies
niet geplaatst mogen worden. Wij zouden dit voor jouw eigen browsegemak niet adviseren.
We bieden je via de bovenstaande knop ook de mogelijkheid om de cookies van Hypotheek & more
te accepteren of te weigeren. De beperkte keuze houdt in dat alleen de analytische cookies worden
geplaatst, bij de volledige instelling worden alle cookies geplaatst om van alle functionaliteiten van
de website gebruik te maken.

Meer informatie?
Op de website van de Consumentenbond kun je meer informatie over cookies vinden: Wat zijn
cookies? en Cookies verwijderen. Indien je vragen hebt over jouw privacybescherming kun je ons
privacy statement lezen en/of contact met ons opnemen.

