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Cookies?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein
bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door jouw
browser op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen.
De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze
servers teruggestuurd worden. Cookies worden gebruikt om deze website
technisch optimaal te laten functioneren en dragen bij aan een prettige
gebruikerservaring.
Permanente cookies
Wij maken gebruik van permanente cookies om je te herkennen bij een nieuw bezoek aan onze
website. Zo hoef je bijvoorbeeld niet bij ieder bezoek opnieuw in te loggen. Hierdoor bespaar je tijd
en zal je gebruikerservaring prettiger zijn. Ben je hier niet van gediend? Deze permanente cookies kun
je heel gemakkelijk verwijderen via de instellingen van je browser.
Google Tag Manager & Analytics
Op onze website plaatsen wij Google Analytics-cookies de middel van een Google Tag Manager.
Deze gebruiken we om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Google kan deze
informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover
derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier helaas geen invloed op.
Door het plaatsen van deze cookies geven wij Google toestemming om de verkregen Analyticsinformatie te gebruiken voor andere Google-diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo
veel mogelijk geanonimiseerd.
Jouw IP-adres
wordt beslist niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar de Verenigde Staten en daar
door Google opgeslagen op servers. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is
aangesloten bij het Safe Harborprogramma van het Amerikaanse ministerie van Handel. Dit houdt in
dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. econic kan op geen enkele wijze de vergaarde iinformatie herleiden tot individuen.
Social media buttons
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s of onze blogs te kunnen promoten
(“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken
door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door
middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar helaas zelf geen invloed op. In de
privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (die regelmatig kunnen wijzigen) kun je
lezen wat ze met jouw (persoons)gegevens doen als ze via deze cookies jouw gegevens verwerken.

Wij maken gebruik van de volgende soorten cookies
Essentiele cookies
Deze cookies zorgen ervoor dat deze website naar behoren functioneert. Ook houden we met deze
cookies anoniem website statistieken bij. Omdat deze cookies strikt noodzakelijk zijn, kunt u ze niet
weigeren zonder de werking van de website te beïnvloeden. U kunt deze cookies blokkeren of
verwijderen door uw browserinstellingen te wijzigen, zoals beschreven in ons privacy statement.
Voorkeurs cookies
Deze cookies worden gebruikt om de prestaties en functionaliteit van deze website te verbeteren.
Deze cookies zijn niet essentieel om deze website te kunnen gebruiken. Echter kunnen bepaalde
onderdelen op deze website zonder deze cookies niet meer optimaal functioneren.
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Analytische cookies
Deze cookies verzamelen informatie die wordt gebruikt om ons te helpen begrijpen hoe onze website
wordt gebruikt of hoe effectief onze marketingcampagnes zijn. Ook helpen deze cookies ons om
deze website aan te passen en zo uw gebruikservaring te kunnen verbeteren.
Advertentie cookies
Met deze cookies kan uw surfgedrag worden gemonitord door advertentienetwerken waardoor we
advertenties kunnen tonen op basis van uw interesses en surfgedrag. Ook voeren deze cookies
functies uit waarmee onder andere wordt voorkomen dat dezelfde advertentie voortdurend
verschijnt. Als je niet wilt dat cookies worden verzonden naar je computer, kan je dit aan de hand van
de cookie-instellingen van je browser veranderen. Houd er rekening mee dat sommige functies of
diensten van onze Website mogelijk niet of minder goed functioneren zonder cookies.
Recht op inzage, correctie en verwijdering van je gegevens
Als consument heb je het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw
gegevens. Mocht je een dergelijk verzoek willen indienen, dan vragen wij je vriendelijk om contact
met ons op te nemen via info@econic.homes of te bellen naar +31 85 822 0300.
Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren.
Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, willen wij je vriendelijk
verzoeken om een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt dit terugvinden in de
instellingen van je browser.
In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de
instructies en/of met behulp van de helpfunctie van je browser.
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Cookies?
We make use of cookies on this website. A cookie is a simple small file that is sent
along with pages from this website and stored by your browser on the hard disk of
your computer. The information stored therein can be sent back to our servers
on a subsequent visit. Cookies are used to technically optimize this website and
contribute to a pleasant user experience.
Permanent cookies
We use permanent cookies to recognize you on a new visit to our website. For example, you do not
need to log in every time you visit. This will save you time and your user experience will be more
pleasant. These permanent cookies can be easily removed via the settings of your browser.
Google Tag Manager & Analytics
We place Google Analytics cookies on our website. We use these to keep track of how visitors use
our website. Google may provide this information to third parties if Google is legally obliged to do so,
or if third parties process the information on behalf of Google. Unfortunately, we have no influence on
this. By placing these cookies, we authorize Google to use the obtained Analytics information for
other Google services. The information that Google collects is anonymised as much as possible. Your
IP address is not given. The information is transferred to the United States and stored there by Google
on servers. Google maintains the Safe Harbor principles and is affiliated with the Safe Harbor
program of the US Department of Commerce. This means that there is an appropriate level of
protection for the processing of any personal data. econic can not in any way reduce the collected
information to individuals.
Social media buttons
On our website buttons are included to promote web pages or our blogs (“like”) or share (“tweet”) on
social networks like Facebook and Twitter. These buttons work through pieces of code that come
from Facebook or Twitter itself. Cookies are placed through this code. Unfortunately, we have no
influence on this ourselves. In the privacy statement of Facebook or of Twitter (which can change
regularly) you can read what they do with your (personal) data when they process your data
via these cookies.

We use the following types of cookies
Essential cookies
These cookies ensure that this website functions properly. We also anonymously store website
statistics with these cookies. Because these cookies are strictly necessary, you can not refuse them
without affecting the operation of the website. You can block or delete these cookies by changing
your browser settings, as described in our privacy statement.
Preferred cookies
These cookies are used to improve the performance and functionality of this website. These cookies
are not essential to use this website. However, certain parts on this website can no longer function
optimally without these cookies.
Analytical cookies
These cookies collect information that is used to help us understand how our website is used or how
effective our marketing campaigns are. These cookies also help us to customize this website and thus
improve your user experience.
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Advertising cookies
With these cookies, your surfing behavior can be monitored by ad networks so that we can show
advertisements based on your interests and browsing habits. These cookies also perform functions
that, among other things, prevent the same advertisement from constantly appearing. If you do not
want cookies to be sent to your computer, you can change this using the cookie settings of your
browser. Please note that some features or services from our Website may not function or function
properly without cookies.
Right to inspect, correct and delete your data
As a consumer you have the right to request access to and correction or deletion of your data.
If you want to submit such a request, we kindly ask you to contact us via klanten@econic.homes or
call +31 85 822 0300. To prevent abuse we can ask you to identify you adequately. When it comes to
access to personal data linked to a cookie, we kindly ask you to send a copy of the cookie in question.
You can find this in the settings of your browser.
Switching cookies on and off and deleting them
More information about switching on and off and removing cookies can be found in the instructions
and / or using the help function of your browser.
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