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COOKIEBELEID VAN BNP PARIBAS REAL 
ESTATE 
Gebruik van cookies 

 
BNP Paribas Real Estate gebruikt cookies en soortgelijke technologie op zijn websites om 
uiteenlopende redenen. Dit beleid licht toe wat cookies zijn en waarom we ze gebruiken. Wanneer dit 
beleid verwijst naar 'cookies', verwijst het naar cookies en soortgelijke technologieën die op dezelfde 
manier als cookies werken. Wanneer dit beleid verwijst naar 'computers', verwijst het naar computers, 
smartphones en alle andere toestellen die worden gebruikt om toegang te krijgen tot het internet. Ons 
cookiebeleid kan op gezette tijdstippen zonder kennisgeving worden gewijzigd. Het is dus belangrijk 
dat u regelmatig dit beleid doorneemt opdat u volledig op de hoogte bent van enige wijzigingen of 
updates. 

 

Cookies aanvaarden 

Op de meeste computers wordt het gebruik van cookies automatisch aanvaard door de browsers. 
Wanneer u deze website dus gebruikt en uw browserinstellingen niet wijzigt, wordt u geacht deze 
cookies en de voorwaarden van dit beleid te aanvaarden. Wenst u het gebruik van cookies op deze 
website niet te aanvaarden, dan verzoeken we u om hetzij uw browserinstellingen te wijzigen (zoals 
hieronder wordt toegelicht) of om deze website niet langer te gebruiken. Indien u beslist om cookies 
te blokkeren, kunt u mogelijk een verminderde functionaliteit ervaren of helemaal geen gebruik meer 
maken van de website. 

 

Wat zijn cookies? 

Cookies zijn kleine, doorgaans willekeurig gecodeerde tekstbestanden die naar uw computer worden 
verstuurd en door uw computer worden opgeslagen. Ze geven uw browser de mogelijkheid om 
bepaalde informatie te onthouden die internetservers nadien kunnen ophalen en gebruiken. Wanneer 
u een website van BNP Paribas Real Estate bezoekt, kunnen we een cookie versturen naar uw 
computer. Vele cookies die we gebruiken zijn ontworpen om uw ervaring op het internet te verbeteren. 
Voorbeelden hiervan zijn cookies die worden gebruikt om: - ervoor te zorgen dat websites sneller 
laden; - sneller websites te doorzoeken; - uw websitevoorkeuren, zoals taal en tijdzone, op te slaan; - 
de beveiliging van de website te verbeteren door na te gaan wie u bent; en - sneller in te loggen op 
beveiligde websites. We kunnen cookies eveneens gebruiken om onderzoeken en analyses uit te 
voeren om onze websites, dienstverlening en producten te verbeteren. Zo kunnen we statistische 
informatie verzamelen over hoe vaak u onze websites gebruikt, welke pagina's u bekijkt en hoelang u 
onze websites bezoekt. 
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Soorten cookies die op deze website worden gebruikt 

• Cookies die bedoeld zijn om statistieken over de website te verzamelen: om onze website aan te 
passen aan de verwachtingen van onze bezoekers, meten we het aantal bezoeken, het aantal 
bezochte pagina's, de activiteit van de bezoekers op de website en hoe vaak bezoekers terugkeren. 
Met deze cookies kunnen we analyses maken van de statistische gegevens over het internetverkeer. 
Aan de hand van die analyses ontwikkelen we de inhoud van de website om uw gebruikerservaring 
te verbeteren. 

• Cookies om de volgende elementen te bewaren: 
• uw gebruikersvoorkeuren, de weergave-instellingen en mediaspelers die u gebruikt. Met deze 

cookies kunt u sneller surfen tijdens de sessie op onze website en geniet u van een betere 
gebruikerservaring. 

• informatie die u hebt ingevuld op bepaalde formulieren op onze website. 
• Cookies om uw verbinding te beveiligen: deze cookies worden gebruikt op onze beveiligde websites 

waar u zich dient aan te melden met uw persoonlijke toegangsgegevens voordat u toegang krijgt tot 
de website. Deze cookies kunnen op tal van manieren worden gebruikt. De twee belangrijkste 
manieren zijn: 

• wanneer u een beveiligde sessie start om toegang te krijgen tot de website en u enige tijd 
aangemeld blijft zonder activiteiten te verrichten, zorgt dit cookie ervoor dat een bericht wordt 
weergegeven op uw computer waarin u wordt verzocht om de sessie af te ronden en/of meldt 
dit cookie u automatisch af op de website indien er een bepaalde periode geen activiteit 
plaatsvindt. 

• wanneer u een beveiligde sessie start om toegang te krijgen tot de website, wordt een uniek 
token bewaard op uw computer in de vorm van een cookie waarmee BNP Paribas Real Estate 
u kan identificeren. 

  

Alle soorten cookies die op deze website worden gebruikt zijn anoniem, werken per sessie en worden 
verwijderd van uw computer zodra u zich afmeldt op de website. 

 

Hoe kunt u cookies beheren of blokkeren? 

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te aanvaarden. Indien u dit wenst, kunt u 
echter alle cookies blokkeren door uw browserinstellingen te wijzigen. De helpfunctie in uw browser 
legt uit hoe u dit kunt doen. U kunt eveneens uw browserinstellingen aanpassen om bepaalde soorten 
cookies te blokkeren of om u telkens te melden wanneer een nieuw cookie zal worden bewaard op 
uw computer, zodat u dat cookie kunt aanvaarden of weigeren. Opnieuw: de helpfunctie van uw 
browser legt uit hoe u dit kunt doen, als die functie voor u beschikbaar is. Het zou kunnen dat bepaalde 
essentiële functies van onze websites enkel toegankelijk zijn door middel van het gebruik van cookies. 
Het is daarom aangeraden dat u voor de volledige functionaliteit van deze website het gebruik van 
cookies inschakelt. Indien u dit toch niet doet, kunt u mogelijk een verminderde functionaliteit ervaren 
of helemaal geen gebruik meer maken van de website. Meer informatie over cookies en hoe ze kunnen 
worden beheerd en verwijderd, vindt u op de volgende website: http://www.allaboutcookies.org. 
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Uw privacy 

Lees onze disclaimer voor meer informatie over de manier waarop BNP Paribas Real Estate uw 
privacy beschermt wanneer u onze website gebruikt. 

 

 


