Naam cookie

Cookie

Bewaartermijn

e_ecmp
e_ref
s_aidex
s_cc
s_cstack
s_fid
s_frms
s_frmsl
s_icmp
s_nr
s_prev_channel
s_sid
s_sq
s_vi
s_vs

14 dagen
14 dagen
Sessie
Sessie
5 jaar
5 jaar
Sessie
Sessie
Sessie
30 dagen
Sessie
Sessie
Sessie
2 jaar
30 minuten

Adobe Analytics
(SiteCatalyst)

DEMDEX

180 dagen

CookieID wordt
opgeslagen bij inloggen
om persoonlijke en
relevante boodschappen
te kunnen aanbieden.

SalesForce DMP (Krux)

_kuid_
[Identifier]
webbeacons
mobile identifiers

6 maanden
6 maanden
6 maanden
6 maanden

Deze cookies gebruiken wij Relevant
voor het personaliseren
van je ervaringen.
Meer info op de website
van Salesforce

Adobe Dynamic Tag
Manager

_sdsat_hasCookieConsent
_sdsat_allowAudienceManager
cookieconsent
_stCookieTest

Sessie
Sessie

Deze cookies gebruiken wij Noodzakelijk
om uw cookie instellingen
te bewaren en na te gaan
welke cookies gebruikt
mogen worden voor uw

_vis_opt_exp_EXPERIMENTID_combi
_vis_opt_exp_EXPERIMENTID_exclude
_vis_opt_exp_EXPERIMENTID_goal
_vis_opt_exp_EXPERIMENTID_split
_vis_opt_s
_vis_opt_test_cookie
_vwo_uuid

100 dagen

Facebook

datr
facebook connect (script)
facebook custom audience
(script)

Twitter

DoubleClick

Adobe Analytics

Visual Website Optimizer

1 jaar
Sessie

Doel

Informatie verzamelen
over het gebruik van onze
website. Deze informatie gebruiken we om
rapporten op te stellen en
de website te verbeteren.
Lees meer op de website
van Adobe.

Categorie

Noodzakelijk

Relevant

Om verschillende
varianten van pagina’s
te testen. Zo weten we
welke pagina het beste
aansluit op de voorkeuren
van de bezoekers van
deze website. Lees meer
op de website van Visual
Website Optimizer.

Noodzakelijk

2 jaar
N.v.t.

Om ervoor te zorgen dat
u informatie van ons kunt
delen met anderen via
Facebook.

Extern

guest_id

2 jaar

Om ervoor te zorgen dat
u informatie van ons kunt
delen met anderen via
Twitter.

Extern

id
test_cookie
IDE

20 maanden
Sessie
2 jaar

Om bij te houden welke
Extern
advertenties u al heeft
gezien en zo te voorkomen
dat u steeds dezelfde
ziet. Om bij te houden
voor de afrekening met
de adverteerder hoeveel
er door bezoekers is
geklikt op een advertentie.
Om bij te houden voor
de afrekening met de
adverteerder hoeveel
bestellingen er zijn via de
advertentie. Lees meer
op de website van Google.

100 dagen
100 dagen
100 dagen
100 dagen
Sessie
1 jaar

Naam cookie

Cookie

Bewaartermijn

Doel

Categorie

Errorception

__cfduid

1 jaar

Om javascript errors te
signaleren en de performance van de website te
verbeteren.

Noodzakelijk

Youtube.com

YSC
VISITOR_INFO1_LIVE
PREF
GEUP

Sessie
8 maanden
2 jaar
2 jaar

Om ervoor te zorgen dat
u YouTube filmpjes kunt
bekijken op onze website.
Deze cookies bevatten
anonieme informatie om
het gedrag van YouTube
gebruikers te meten. Lees
meer op de website van
Google.

Noodzakelijk

Hotjar

_hjUserId
_hjlncludedInSample

1 jaar
Sessie

Om anonieme informatie
van het bezoek van de
website te analyseren om
deze te optimaliseren.
Lees meer op de website
van Hotjar.

Noodzakelijk

Google Adwords

_google adwords
conversion (script)

n.v.t.

Het Google Adword
Conversion script wordt
gebruikt om aan Google
Adwords door te geven
of een conversie behaald
is. Hiermee kunnen
wij onze advertenties
optimaliseren.

Extern

google dynamic
remarketing (script)

n.v.t.

Het Google Adword
Dyanmic Remarketing
Script wordt gebruikt
door Google Adwords
om er voor te zorgen
dat we je later opnieuw
kunnen benaderen met
advertenties.

lidc
bcookie
bscookie
L1c
BizoID
BizoData
BizoUserMatchHistory
BizoNetworkPartnerIndex

1 dag
1 jaar
1 jaar
sessie
6 maanden
6 maanden
6 maanden
6 maanden

LinkedIn

Extern

