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Cookiebeleid Lamberink Makelaars & Adviseurs
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op
uw computer, tablet of smartphone. U kunt u afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo
in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is
opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wij maken gebruik van de navolgende cookies:
Functionele cookies:
Dit zijn cookies die noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze
zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen.
Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Dit zijn analytische cookies die geen inbreuk maken
op uw privacy waarvoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben.
Tracking cookies:
Wij plaatsen cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties
kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze
cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie
die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Google Analytics:
Op deze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de
‘Analytics’-dienst. Lamberink Makelaars & Adviseurs gebruikt deze dienst om rapportages te krijgen over
de wijze waarop van de website gebruikt wordt gemaakt en de kwaliteit en effectiviteit te meten. Wij
maken gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is
voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor wij geen
voorafgaande toestemming van u nodig hebben voor gebruik van Google Analytics.
Facebook:
Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te ‘liken’. Deze button werkt door middel van
code die van Facebook zelf afkomstig is.
Google Double Click:
Met deze cookie is het mogelijk bij te houden welk aanbod u heeft bekeken. Via partners van Google is
het mogelijk dat u advertenties ziet over het aanbod van onze website.
Google Adwords:
Met deze cookie is het mogelijk bij te houden via welke advertentie u heeft doorgeklikt naar onze website.
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Facebookpixel:
Met deze cookie is het mogelijk bij te houden welk aanbod u heeft bekeken. We hebben de mogelijkheid
advertenties van ons aanbod te tonen op het Facebook netwerk.
Instagram:
Met deze cookie is het mogelijk bij te houden welk aanbod u heeft bekeken. We hebben de mogelijkheid
advertenties van ons aanbod te tonen op het Instagram platform.
De statistieken die worden gegenereerd met deze cookies gebruiken wij alleen om onze website te
verbeteren. De gegevens worden niet gedeeld met derden. De gegevens die de analytische cookies
verzamelen worden geanonimiseerd en zijn daarom niet herleidbaar naar u als bezoeker van de website,
daarom hoeft u hier ook geen toestemming voor te geven. Wilt u niet dat er cookies geplaatst worden?
U kunt cookies blokkeren via uw browser, dit kan de werking van onze website hinderen.
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