Naam

collect

Functie (doel)
Registreert een
unieke ID die het
apparaat van de
gebruikers registreert.
Deze ID wordt
gebruikt om
HTTP wederkerende
cookie bezoeken te meten.
Google Analytics:
bijhouden van
statistieken.
Bijhouden van hoe de
gebruiker de website
bezoekt, met het oog
op verbetering
HTTP diensten en online
cookie portalen.
Wordt gebruikt om
data over bezoeken
en devices door te
sturen naar Google
Analytics. De cookie
trackt de gebruiker
over verschillende
devices en marketing
Pixel kanalen.

r/collect

Pixel

_stid

_unam

_sharethis_cookie_test_

cookie-agreed
jStorage

_gat

PHPSESSID

Type

Bewaartermijn Derde verantwoordelijke

1 jaar

Sharethis.com

9 maanden

sessie

Niet geclassificeerd.
sessie
Social Media cookie
die het mogelijk
HTTP maakt om onze
cookie website te delen.
sessie
Registreert dat u als
gebruiker de cookies
HTTP van deze website hebt
cookie aanvaard.
99 dagen
HTTP
cookie Niet geclassificeerd.
Gebruikt door Google
Analytics om
HTTP verzoeksnelheid te
cookie vertragen.
sessie
Houdt
gebruikerssessiestatus
HTTP voor alle paginacookie aanvragen bij.
sessie

Google.com
doubleclick.net

Sharethis.com

Google.com

Registreert een uniek
ID op mobiele
apparaten om
tracking mogelijk te
maken op basis van
geografische GPSlocatie.
Probeert de
bandbreedte van
gebruikers te schatten
op pagina's met
geïntegreerde
YouTube-video's.
Registreert een
unieke ID om
statistieken bij te
houden van welke
video's van YouTube
de gebruiker heeft
gezien.
Toont aan dat
toestemming gegeven
is.
Gebruikt door Google
AdWords om
bezoekers die zich
naar klanten kunnen
converteren opnieuw
te betrekken op basis
van het online gedrag
van de bezoeker op
verschillende website.
Registreert een
unieke ID die door
Google wordt
gebruikt om
statistieken bij te
houden over hoe de
bezoeker YouTubevideo's op
verschillende
websites gebruikt.
Gebruikt om verkeer
naar de website te
distribueren op
verschillende servers
om de responstijden
te optimaliseren.

GPS

HTTP
cookie

VISITOR_info1_live

HTTP
cookie

YSC

HTTP
cookie

cookiesaccepted

HTTP
cookie

ads/ga-audiences

Pixel

PREF

HTTP
cookie

AWSELB

HTTP
cookie

CookieConsent

HTTP Slaat de cookiestatus
cookie van de gebruiker op

sessie

Youtube.com

179 dagen

Youtube.com

sessie

Youtube.com

1 jaar

sessie

Google.com

8 maanden

Youtube.com

sessie

tag.crsspxl.com

1 jaar

kustomaid.com

voor het huidige
domein.

has_js

HTTP
cookie

_ga

HTTP
cookie

_gid

HTTP
cookie

SSESS[Unieke ID]

HTTP
cookie

_dc_gtm_UA-XXXXXXX-X

HTTP
cookie

_cfduid

HTTP
cookie

_pinterest_cm

HTTP
cookie

Registreert of de
gebruiker JavaScript
gebruikt.
Registreert een
unieke ID die gebruikt
wordt om statistische
data te genereren
over het gebruik van
de website door de
gebruikers.
Registreert een
unieke ID die gebruikt
wordt om statistische
data te genereren
over het gebruik van
de website door de
gebruikers.
De sessie cookie van
ons content
management system,
Drupal. Essentieel
voor functioneren van
de website. Deze
cookie registreert
bijvoorbeeld of een
gebruiker ingelogd is
of niet.
Bijhouden van
statistieken.
Bijhouden van hoe de
gebruiker de website
bezoekt, met het oog
op verbetering
diensten en online
portalen.
Gebruikt door het
inhoudsnetwerk,
Cloudflare, om
vertrouwd
webverkeer te
identificeren.
Gebruikt door
Pinterest om het
gebruik van services
bij te houden.

sessie

10 jaar

Google.com

sessie

23 dagen

sessie

Google.com

1 jaar

Bloglovin.com

2 jaar

Pinterest.com

impression.php/#

NID
bloglovin[session]

cookie_notice_accepted

_utma

_utmb

_utmc

_utmt

Gebruikt door
Facebook om
impressies op pagina's
met de Facebook
login button te
Pixel registreren
sessie
Registreert een
unieke ID die
terugkerende devices
van gebruikers
identificeert. Deze ID
wordt gebruikt om
HTTP advertenties op maat
cookie aan te bieden.
6 maanden
HTTP
cookie Niet geclassificeerd.
Gebruikt om de keuze
van de bezoekers
HTTP omtrent de cookie
cookie policy te onthouden.
Stelt ons in staat om
te zien hoeveel
mensen onze website
HTTP bezoeken en hoe vaak
cookie zij dit doen.
Legt vast wanneer
een pagina gesloten
wordt en wordt
gebruikt in
combinatie met
__utmc om te meten
hoe lang bezoekers de
HTTP pagina's van onze
cookie website bekijken.
Registreert wanneer
een pagina gesloten
wordt. Samen met
__utmb weten we zo
hoelang bezoekers de
HTTP pagina's op onze site
cookie bekijken.
Wordt gebruikt om de
HTTP verzoeksnelheid te
cookie vertragen.

sessie

993 jaar

2 jaar

sessie

sessie

sessie

Facebook.com

Google.com
Bloglovin.com

_utmz

_utm.gif

Onthoudt hoe
bezoekers onze
website vinden,
bijvoorbeeld of ze via
een zoekmachine of
een link of een andere
website komen of het
webadres
rechtstreeks ingetypt
hebben. Het laat ook
zien welke pagina's
HTTP bezoekers bekijken en
cookie in welke volgorde
6 maanden
Trackingscode van
Google Analytics die
details over de
browser en computer
van de bezoeker
Pixel registreert.
sessie

HTTP
UUID#[abcdef0123456789]{32} cookie Niet geclassificeerd.
HTTP
cid
cookie Niet geclassificeerd.
Houdt
gebruikersstatussen
HTTP over paginabezoeken
SESS#
cookie bij.
HTTP Bijhouden van
_gali
cookie statistieken.
p.gif

Pixel

Google.com

sessie

sessie
sessie
sessie

Typekit.net

lang

Niet geclassificeerd.
Onthoudt de door de
gebruiker
geselecteerde
HTTP taalversie van een
cookie website

sessie

cdn.syndication.twimg.com

i/jot/syndication

Pixel

sessie

twitter.com

Niet geclassificeerd.

