
Privacy Policy van Woonaccent Nederland

Woonaccent Nederland respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de 

persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Woonaccent Nederland maakt gebruik van de privacy voorwaarden van de NVM bij de uitvoering van haar 

dienstverlening.

Wij gebruiken uw gegevens om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Voor het overige zullen wij deze gegevens 

uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Woonaccent Nederland zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden 

verkopen. Wilt u alsnog uit onze bestanden verwijderd worden, dan kunt u dit via email kenbaar maken bij 

info@woonaccent.nl.

Woonaccent Nederland gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

•	 Als u een woonadviesgesprek aanvraagt, hebben we uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en woonplaats  

 nodig om de afspraak in te plannen en u van de vervolgstappen hiervan op de hoogte te houden.

•			 Als u zich inschrijft voor de nieuwsbrief, hebben we uw naam, e-mailadres en woonplaats nodig om u de juiste  

 nieuwsbrief toe te sturen.

•			 Als u een brochure aanvraagt hebben we uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en woonplaats nodig om de  

 brochure toe te sturen en u te informeren over de status van de voortgang

•			 Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van Woonaccent  

 Nederland en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten  

 weten door een e-mail te sturen naar info@woonaccent.nl

 Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om  

 onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

•		 Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken  

 we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te  

 meten.

 

Woonaccent Nederland verkoopt uw gegevens niet

Woonaccent Nederland zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter 

beschikking stellen als zij zijn betrokken bij het uitvoeren van uw opdracht tot verkoop of aankoop. Onze werknemers 

en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Woonaccent en privay: cookie gebruik

Wij herkennen bij ieder bezoek aan onze site automatisch jouw (tijdelijke) IP-adres en eventueel de website waar je 

vandaan komt. In het kader van fraudepreventie en beveiliging worden deze gegevens (cookies) gebruikt. Een cookie is 

een klein bestand dat naar je computer gestuurd wordt bij je bezoek aan een website.

Door middel van de cookies zorgen wij er ook voor dat je bij een herhaal bezoek aan onze website niet steeds dezelfde 

informatie ontvangt of moet invoeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het automatisch ingelogd zijn, mits dit van 

toepassing is. Na verloop van tijd komen deze gegevens automatisch (of handmatig) te vervallen.



Wij gebruiken deze gegevens om de navigatiestroom van onze bezoekers te analyseren om op deze manier een betere 

gebruikerservaring aan te kunnen bieden. Dit kan inhouden dat onder andere de meest bezochte pagina’s worden 

bijgehouden, evenals het aantal ingevulde contactformulieren en gelijksoortige data.

Wij maken gebruik van sessie cookies, die automatisch verwijderd worden op het moment dat je de browser afsluit. 

Daarnaast maken we gebruik van een unique-id cookie, waardoor wij kunnen herkennen of je een unieke- of 

terugkerende bezoeker bent.

Je kunt de meeste browsers zo instellen dat cookies geweigerd worden of dat je op de hoogte gesteld wordt wanneer 

je cookies ontvangt. Onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers vind je instructies om de browser instellingen 

(m.b.t. cookiegebruik) aan te passen. Ook kun je jezelf via http://www.google.nl/privacy_ads.html afmelden voor het 

plaatsen van cookies door Google en haar derden.

Als cookies worden geweigerd bestaat de kans dat bepaalde diensten of elementen van de website niet optimaal 

functioneren. Eveneens is het voor ons niet mogelijk om eventuele problemen op de website (m.b.t. 

gebruikerservaring) te herkennen en hier actief op in te spelen.

De domeinnaam van de site server die de cookies doorgeeft is realworks.nl

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Woonaccent Nederland, dan kunt u een e-mail sturen 

naar info@woonaccent.nl

Wij helpen u graag verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. U heeft 

nadrukkelijk het recht op correctie van uw gegevens. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan 

vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Wij gebruiken deze gegevens om de navigatiestroom van onze bezoekers te analyseren om op deze manier een betere 

gebruikerservaring aan te kunnen bieden. Dit kan inhouden dat onder andere de meest bezochte pagina’s worden 

bijgehouden, evenals het aantal ingevulde contactformulieren en gelijksoortige data.
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