Overzicht van gebruikte Cookies

Welke partij
plaatst de cookie?

Naam van
de cookie

Werking en reden van plaatsing van de cookie

Hoe lang blijven
de cookies geplaatst /
geldig

Eleven

JSESSIONID

Google analytics

_utma

Google analytics

_utmb

Deze cookie wordt gebruikt om de site
Verloopt bij verlaten
navigatie te laten werken.
website
Deze cookie wordt meestal bij het eerste bezoek
2 jaar vanaf de datum
aan de website geplaatst door de gebruikte web browser. Als de cookie is
van plaatsing of update
verwijderd door de gebruiker, en u bezoekt de volgende keer opnieuw met
dezelfde browser de website dan wordt er nieuwe __ utma cookies
geplaatst met een andere unieke ID. In de meeste gevallen wordt deze
cookie gebruikt om unieke bezoekers te bepalen op de website en het wordt
bijgewerkt wanneer er een pagina bekeken wordt. Daarnaast wordt als extra
veiligheidsmaatregel deze cookie voorzien van een unieke ID die Google
Analytics gebruikt om ervoor te zorgen dat de geldigheid en de
toegankelijkheid van de cookie gegarandeerd is.
Deze cookie wordt gebruikt om op de website een
30 minuten vanaf de tijd
gebruikerssessie in te stellen of met de gebruikerssessie verder te gaan.
van plaatsing of update
Wanneer een gebruiker een pagina bekijkt op de website, probeert de
Google Analytics code de cookie te verversen. Wanneer er geen cookie
gevonden wordt zal er een nieuwe cookie geplaatst worden en een nieuwe
gebruikerssessie tot stand gebracht worden. Telkens wanneer een gebruiker
een andere pagina van de website bezoekt, wordt deze cookie bijgewerkt.
Deze cookie komt standaard te vervallen na 30 minuten. Zolang als de
activiteit van de gebruiker binnen deze 30 minuten blijft zal de
gebruikerssessie in deze cookie bijgewerkt worden. Deze cookie verloopt
wanneer een gebruiker zonder activiteit op een pagina op de website langer
dan 30 minuten verblijft. De standaard lengte van een gebruikerssessie kan
met de _setSessionCookieTimeout () methode verkort of verlengd worden.
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Wat is het gevolg als
de cookie niet geplaatst wordt

De navigatie op de site
zal niet optimaal werken.
Uw data kan niet worden
gebruikt
om de gebruikerservaring op de
website te verbeteren

Uw data kan niet worden
gebruikt om de
gebruikerservaring op de
website te verbeteren

Overzicht van gebruikte Cookies
Google analytics

_utmc

Google analytics

_utmz

Cookies Facebook

Deze cookie wordt niet meer gebruikt door de
ga.js trackingcode om een gebruikersessie status te bepalen. Historisch
gezien werd deze cookie gebruikt in combinatie met de __ UTMB cookies
om te bepalen of er wel of niet een nieuwe sessie voor de gebruiker
ingesteld diende te worden. Voor compatibiliteit met websites die nog
steeds met behulp van de urchin.js-conversiecode werken zal deze cookie
geplaatst worden en vervalt wanneer de gebruiker de browser afsluit.
Deze cookie slaat de gegevens op van de bezoeker
van de website. De cookie slaat op hoe de bezoeker de website bereikt
heeft, via een directe methode of via een verwijzende link, een
zoekopdracht, of via een campagne, zoals een advertentie of een e-mail link.
Het wordt gebruikt om zoekmachine verkeer, advertentie campagnes en
pagina navigatie te berekenen binnen de website. De cookie wordt
bijgewerkt bij elke bekeken pagina op de website.

Verloopt bij sluiten van
browser

Uw data kan niet worden
gebruikt om de
gebruikerservaring op de
website te verbeteren

6 maanden vanaf de
datum van plaatsing of
update

Uw data kan niet worden
gebruikt om de
gebruikerservaring op de
website te verbeteren
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