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1. Inleiding 
 
Dit is de cookieverklaring van Wonam. Hierin treft u informatie welke betrekking heeft op de cookies 

die Wonam (eventueel) plaatst op uw apparaten. Dit kunnen apparaten zijn als computers, 

smartphones, tablets en laptops. 

Wonam maakt gebruik van cookies om u als bezoeker een optimale dienstverlening en 
gebruikservaring te bieden. Wonam zal voor het gebruik van bepaalde cookies toestemming vragen 
via de cookiebanner.   
 
Wat zijn cookies?  
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door een internetpagina op een pc, mobiele telefoon of tablet 
worden geplaatst. Deze tekstbestandjes verzamelen bepaalde gegevens. Welke gegevens een cookie 
verzamelt, verschilt per type cookie. Dit kunnen gegevens zijn met betrekking tot de werking van de 
website, of gegevens die een ‘profiel’ van bezoekers kunnen vormen voor analysedoeleinden.  
 
Er zijn drie verschillende soorten cookies die allemaal hun eigen functie hebben. Het gaat hier om 
analytische cookies, noodzakelijke/functionele cookies en marketing cookies. Op de website van 
Wonam wordt echter alleen gebruik gemaakt van noodzakelijke/functionele cookies.  
 
Hieronder bieden we u een overzicht van de cookies die door Wonam geplaatst worden. Alle cookies 
zijn gecategoriseerd op basis van de functie. Deze cookies worden weergegeven met de termijnen die 
door de cookies zelf gebruikt wordt.  
 

1.1 Noodzakelijk/functioneel 

Noodzakelijke en functionele cookies worden gebruikt om bepaalde functies van de website goed te 
laten werken. Denk bijvoorbeeld aan de pop-up voor de cookiebanner. Hieronder ziet u een overzicht 
met de noodzakelijke en functionele cookies die Wonam plaatst. Ook wordt de opslagperiode 
weergegeven.   
 

Cookie Doel Opslagperiode 

ASP.NET_SessionI
d 

Behoudt de sessiestatus van de bezoeker voor alle 
paginaverzoeken. 

Sessie 

Rc::a Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen 
mensen en bots. 

Aanhoudend 

Rc::c Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen 
mensen en bots. 

Sessie 

Hex (32) Wordt gebruikt om serveraanroepen naar de backend-
systemen van de website te beheren. 

Aanhoudend 

 
 
Heeft u nog vragen over onze cookieverklaring? Neem dan gerust contact op via de onderstaande 
gegevens. Meer weten over onze privacy werkwijze? Bekijk dan ook onze privacyverklaring. 
 
Info@wonam.nl  
Koningin Wilhelminaplein 856 | 1062 KS | Amsterdam 
Postbus 69491 I 1060 CM I Amsterdam 
KvK Nr.  52646734  
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