1. Wat zijn cookies?
Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de
harde schijf of in het geheugen van je computer/mobiel/tablet. Cookies
kunnen je computer of de bestanden die op je apparaat staan niet
beschadigen. Zowel wij als adverteerders alsmede tussenpartijen kunnen
gebruik maken van cookies en soortgelijke technieken (hierna tezamen
aangeduid als: “cookies”) op onze website.
Wij vinden het van groot belang dat je weet welke cookies onze website inzet
en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk graag zowel
jouw privacy als de gebruiksvriendelijkheid van onze website zoveel mogelijk
waarborgen.
Hieronder volgt een overzicht van de soort cookies en vergelijkbare
technieken die via onze website worden ingezet.
2. Voor welke doeleinden gebruiken wij cookies?
Functionele cookies
Wij gebruiken functionele cookies voor een of meer van de volgende
doeleinde(n):
1. het controleren of het webverkeer veilig is;
2. het bijhouden en opslaan van toestemming voor het plaatsen van
cookies op de website;
3. bijhouden van de laatste scrollpositie en zoom level van een bezoeker
om het gebruiksgemak te vergroten;
4. het kanaliseren van de website aanvraag, zodat de website stabiel blijft.
Analytische cookies
Wij gebruiken analytische cookies voor een of meer van de volgende
doeleinde(n):
1. het bijhouden van data over het surfgedrag op de website van unieke
bezoekers;
2. het optimaliseren van de website.
Advertentie & Tracking cookies
Wij gebruiken tracking cookies voor een of meer van de volgende
doeleinde(n):
1. classificeren van bezoeker en op grond van die informatie bepalen waar
de informatie van de bezoeker opgeslagen dient te worden;
2. het bijhouden op welke advertenties de bezoeker klikt en ziet om zo de
juiste advertenties te kunnen laten zien aan de bezoeker;

3. het bijhouden van unieke bezoekers op mobiele apparaten zodat de
geografische gps-locatie van een bezoeker vastgesteld kan worden.
Sociale media cookies
Wij gebruiken sociale media cookies voor de volgende doeleinde(n):
1. het inschatten van de brandbreedte op pagina’s met geïntegreerde
YouTube-video’s;
2. het bijhouden van welke bezoeker welke YouTube-video heeft gezien;
3. het bijhouden van unieke bezoekers om zo te analyseren hoe bezoekers
YouTube video’s gebruiken op verschillende websites.
4. het registeren en opslaan van de bezoekers-ID door Twak chatdienst;
5. het registeren van de tijd dat de chatdienst Twak wordt gebruikt.
Peoplehouse doet er alles aan om ervoor te zorgen dat deze informatie
volledig is. Mocht je echter een cookie tegenkomen die niet omschreven
staat, meld dit dan aan ons via privacyofficer@dpa.nl.
3. Hoe kun je cookies uitzetten of verwijderen?
Browserinstellingen
Als je helemaal niet wilt dat websites op jouw computer cookies plaatsen, dan
kun je je browserinstellingen aanpassen zodat je een waarschuwing krijgt
voordat er cookies worden geplaatst. Ook kun je de instellingen dusdanig
aanpassen dat je browser alle cookies of alleen de cookies van derde partijen
weigert. Ook kun je je cookies die al zijn geplaatst verwijderen. Let erop dat
je de instellingen apart voor elke browser en computer die je gebruikt moet
aanpassen.
Wees je ervan bewust dat als je geen cookies wilt, wij niet meer kunnen
garanderen dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele
functies van de site verloren gaan of zelfs dat je bepaalde websites helemaal
niet meer kunt zien. Daarnaast betekent het weigeren van cookies ook niet
dat je geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen
niet meer toegesneden op jouw interesses en worden vaker herhaald.
Hoe je je instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien
nodig de helpfunctie van jouw browser.
Cookies verwijderen
Cookies verwijderen in Internet Explorer
Ga naar het menu Extra > Internetopties > tab Algemeen. Klik onder
Browsegeschiedenis op Verwijderen. Je wilt misschien niet alles verwijderen.
Zorg dat in ieder geval Cookies aangevinkt staat en klik op Verwijderen.
Cookies verwijderen in Firefox
Ga naar Extra > Opties > tab Privacy. Klik op Uw recente geschiedenis
wissen. Onder Details kun je aangeven wat je precies wilt wissen. Vink in
ieder geval Cookies aan. Je kunt ook aangeven hoe oud de cookies moeten
zijn. Kies hier Alles.

Cookies verwijderen in Chrome
Klik op het icoontje met 3 lijntjes rechtsbovenin. Klik op Extra >
Browsegegevens wissen. Zorg in ieder geval dat ‘Cookies en andere site- en
plug-ingegevens verwijderen’ aangevinkt staat. Je kunt ook aangeven hoe
oud de cookies moeten zijn. Kies hier Alles.
4. Slotopmerkingen
Wij zullen deze verklaringen af en toe aan moeten passen, omdat bijvoorbeeld
onze website of de regels rondom cookies wijzigen. We mogen de inhoud van
de verklaringen en de cookies die opgenomen staan in de lijsten altijd en
zonder waarschuwing vooraf wijzigen. We raden je aan deze webpagina
regelmatig te raadplegen voor de laatste versie, om te beoordelen of je de
toestemming wilt herzien.
Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact met ons
op via privacyofficer@dpa.nl.
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Cookie banner
“People-house.nl maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare
technieken. People-house gebruikt functionele en analytische cookies om u
een optimale gebruikerservaring te bieden.
Daarnaast plaatsen derde partijen tracking cookies om u gepersonaliseerde
advertenties te tonen en gebruik te kunnen maken van social media. Uw
internetgedrag kan door deze derden gevolgd worden door middel van deze
tracking cookies. Door hiernaast op akkoord te klikken, of door gebruik te
blijven maken van deze website gaat u hiermee akkoord. [klik hier voor meer
informatie].
[Akkoord] [Niet Akkoord]”

