
 

COOKIEVERKLARING 

www.homeofpeople.nl 

 
www.homeofpeople.nl (hierna "de website") maakt gebruik van cookies om de 
website, en aan de website gerelateerde communicatie, te optimaliseren. 

Cookies zijn kleine hoeveelheden data die op de browser van de bezoeker 
worden geplaatst op het moment dat de bezoeker de website bezoekt, en bij een 
volgend bezoek weer naar de server van de website teruggestuurd worden. 

Home of People, gevestigd aan Jogchem van der Houtweg 8c, is verantwoordelijk 
voor het gebruik van cookies middels de website. 

 
Deze cookieverklaring is voor het laatst bijgewerkt op: 2 januari 2023. 

 

1. WELKE COOKIES WORDEN GEBRUIKT 

a. Functionele cookies 

Functionele cookies zijn technisch noodzakelijke cookies, die ervoor zorgen dat 
de website goed werkt. Zonder deze cookies zouden bepaalde essentiële 
functies van de website niet werken of niet voor de bezoeker bewaard worden. 

 
b. Social media knoppen 

Op de website staan knoppen van de volgende sociale media: 

LinkedIn. 

Door middel van social media knoppen kan de bezoeker gemakkelijk de website 
delen, liken of volgen op de betreffende sociale media, zonder opnieuw te hoeven 
inloggen. 

Middels de code van deze social media knoppen wordt informatie verzameld en 
gebruik gemaakt van cookies. 

Voor meer informatie over de cookies die worden geplaatst, en de 
gegevensverwerking door de sociale media kunnen de cookie- en privacy 
verklaringen van deze partijen geraadpleegd worden. 

 
Voor een volledig overzicht van alle cookies die gebruikt worden op de website, 
raadpleeg: 



 

info@homeofpeople.nl. 

 

2. HOE WORDT TOESTEMMING GEGEVEN OF GEWEIGERD 

Voor het gebruik van bepaalde cookies heeft de website toestemming van de 
bezoeker nodig. 

De website maakt voor het vragen van toestemming gebruik van een 
cookiebanner. Hier kan geselecteerd worden voor het gebruik van welke cookies 
wel of geen toestemming wordt gegeven door de bezoeker. De cookies waarvoor 
geen toestemming wordt gegeven, zullen vervolgens niet worden geplaatst bij het 
bezoek aan de website. 

Bij het weigeren van toestemming voor het plaatsen van cookies, kunnen de 
website of bepaalde functies van de website mogelijk minder goed functioneren. 

De bezoeker kan in de browserinstellingen instellen dat bepaalde cookies op 
iedere website die hij bezoekt worden geblokkeerd. Waar deze functie zich 
bevindt, verschilt per browser. 

Indien cookies reeds zijn geplaatst door eerder gegeven toestemming, kunnen 
deze verwijderd worden in de browserinstellingen. 

 

3. INZIEN EN/OF VERWIJDEREN VAN COOKIEHISTORIE 

Geplaatste cookies kunnen via de browser worden ingezien en/of verwijderd. 

Waar de functie om de cookiehistorie in te zien en/of te verwijderen zich bevindt 
verschilt per browser, maar is doorgaans te vinden onder privacy-instellingen, 
browsegegevens, of browsegeschiedenis. 

Indien gebruik gemaakt wordt van verschillende browsers, kan de cookiehistorie 
per browser verschillen. 

Wanneer de bezoeker geplaatste cookies wenst te verwijderen, dient de cookie 
op iedere browser verwijderd te worden indien van meerdere browsers gebruik 
gemaakt wordt. 

 

4. BEWAARTERMIJN 

Cookies worden niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor de 
cookie geplaatst is. 

Sommige cookies zijn sessie gebonden, wat inhoudt dat na afloop van het bezoek 
van de website, de cookie verwijderd wordt. 



 

Andere cookies hebben een bepaalde bewaartermijn, variërend van een aantal 
uur tot een onbepaalde termijn, maar nooit langer dan noodzakelijk. 

De bewaartermijn per cookie kan worden nagegaan in het volledige overzicht van 
de cookies waar de website gebruik van maakt. 

 

5. WIJZIGING COOKIEVERKLARING 

Deze cookieverklaring kan in verband met nieuwe ontwikkelingen van de website 
of wettelijke verplichtingen gewijzigd worden. 

De meest recente versie van de cookieverklaring kan geraadpleegd worden op 
de website. Hierbij staat de laatste wijzigingsdatum vermeld. 


