Cookiebeleid
Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden met informatie. Deze informatie kan door een website in
een cookie worden geplaatst als geheugensteuntje, om bijvoorbeeld bij een volgend bezoek
te kunnen herkennen welke gebruiker jij bent en wat je voorkeuren voor een website zijn.
Een cookie is altijd aan een specifiek domein of subdomein verbonden. Voor deze webstie is
dit het domein solonvastgoed.nl.
Cookies zijn enkel door de website zelf uit te lezen. Andere websites hebben niets met deze
cookies te maken en ze kunnen deze cookies niet uitlezen.

Een belangrijk punt van cookies is dat ze bij elk https-request kunnen worden ontvangen en
dat alle bekende, relevante cookies bij elk aanvraag – voor een pagina van de website –
worden meegestuurd. Dat geldt dus ook voor de requests waarmee afbeeldingen, javascripten css-bestanden voor een website worden opgevraagd.

First-party cookies

Cookies die je voor hetzelfde domein krijgt als dat je bezoekt, worden first-party cookies
genoemd. Bij het bekijken van deze pagina zijn de cookies van solonvastgoed.nl dus firstparty cookies.

Welke cookies worden er geplaatst?

De volgende Wordpress cookie wordt door deze website op uw computer geplaatst:
- PHPSESSID (geldig tot het einde van de sessie). Wordt geplaatst om te kijken of het
mogelijk is om een sessie te starten. Als deze geblokkeerd wordt dan is het niet mogelijk om
op de site te bekijken.
Deze cookie kan niet worden gebruikt om u te volgen op het internet of om een profiel van u
te bouwen.
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Hoe kan ik cookies verwijderen?

Internet Explorer

Ga naar het menu Extra > Internetopties > tab Algemeen. Klik onder Browsegeschiedenis op
Verwijderen.

Je wilt misschien niet alles verwijderen. Zorg dat in ieder geval Cookies aangevinkt staat en
klik op Verwijderen.

Firefox

Ga naar Extra > Opties > tab Privacy. Klik op Uw recente geschiedenis wissen.
Onder Details kun je aangeven wat je precies wilt wissen. Vink in ieder geval Cookies aan. Je
kunt ook aangeven hoe oud de cookies moeten zijn. Kies hier Alles.

Chrome

Klik op het steeksleuteltje rechtsbovenin. Klik op Opties > tab Geavanceerde opties. Klik
onder Privacy op Browsegegevens wissen. Zorg in ieder geval dat Cookies en andere
sitegegevens verwijderen aangevinkt staat. Je kunt ook aangeven hoe oud de cookies
moeten zijn. Kies hier Alles.
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