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Wie zijn we 

Ons website-adres is: https://www.huurdershevo.nl. Huurdersvereniging HeVo 
is de belangenvereniging van huurders bij ProWonen in Hengelo en Vorden 
inclusief de kleine kernen behorend bij deze voormalige gemeenten.  
De belangen worden behartigd door een bestuur, gekozen uit haar leden. Zij 
werkt volledig autonoom. Wel wordt er veelvuldig overleg gevoerd met 
andere huurdersverenigingen van ProWonen die te maken hebben met 
dezelfde problematiek. 
 
 

Welke persoonlijke data we verzamelen en waarom we het 

verzamelen 

Standaard verzamelt WordPress geen persoonlijke data over bezoekers, alleen 
de data die getoond wordt in het scherm met het gebruikersprofiel van 
geregistreerde gebruikers. 
 
 

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 uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij 
gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt 
deze cookies uitzetten via uw browser. We zijn wettelijk verplicht om je te 
informeren en je toestemming te vragen voor het gebruik van cookies. 
 
Wij maken gebruik van de volgende cookies: 
• Functionele cookies 
 
Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Indien je 
een account hebt en je logt in op deze site, slaan we een tijdelijk cookie op om 
te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Dit cookie bevat geen 
persoonlijke data en wordt weggegooid zodra je je browser sluit. Zodra je 
inlogt, zullen we enkele cookies bewaren in verband met jouw login 
informatie en schermweergave opties. Login cookies zijn 2 dagen geldig en 
cookies voor schermweergave opties 1 jaar. Als je “Herinner mij” selecteert, 

https://www.huurdershevo.nl/


wordt je login 2 weken bewaart. Zodra je uitlogt van jouw account, worden 
login cookies verwijderd. Wanneer je een bericht wijzigt of publiceert wordt 
een aanvullende cookie door je browser opgeslagen. Deze cookie bevat geen 
persoonlijke data en heeft enkel het post ID van het artikel wat je hebt 
bewerkt in zich. Deze cookie is na een dag verlopen. Ingesloten inhoud van 
andere websites Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) 
inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten) die worden 
ingeladen. Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact 
hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere heeft website bezocht. Deze 
websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van 
derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud 
monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account 
hebt en ingelogd bent op die website. 
 
 

Hoe lang we jouw data bewaren 

Voor gebruikers die geregistreerd zijn op onze website (indien van 
toepassing), bewaren we ook persoonlijke informatie in hun gebruikersprofiel. 
Alle gebruikers kunnen hun persoonlijke informatie bekijken, wijzigen of 
verwijderen op ieder moment (de gebruikersnaam kan niet gewijzigd 
worden). Website beheerders kunnen deze informatie ook bekijken en 
wijzigen. 
 
 

Welke rechten je hebt over je data 

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achter gelaten, kan je 
verzoeken om een exportbestand van je persoonlijke data die we van je 
hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken 
dat we enige persoonlijke data die we van je hebben verwijderen. Dit bevat 
geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, 
wettelijke of beveiligingsdoeleinden. 


