Functioneel
Cookie naam
JSESSIONID

test_cookie

LS_CSRF_TOKEN

Doel

Behoudt
gebruikersstatistieken
omtrent pagina
aanvragen.
Controleren of de
browser van de
gebruiker cookies
ondersteunt.
Identificeren van de
bezoeker op
verschillende
apparaten en
bezoeken, om de
chat-boxfunctie op de
website te
optimaliseren.

Bewaartermijn

Leverancier

Verloopt 1 dag na
sessie

doubleclick.net

Verloopt na sessie

salesiq.zoho.co
m

Bewaartermijn

Leverancier

Verloopt 2 jaren na
sessie

tanqyou.com

Verloopt na sessie

salesiq.zoho.co
m

Analytisch
Cookie naam
_dc_gtm_UA-#

_ga

_gid

siqlsdb

Doel

De cookie wordt
gebruikt door Google
Tag Manager om het
laden van een Google
Analytics-scripttag te
controleren
Het registreren van een
unieke ID die wordt
gebruikt om statistische
gegevens te
genereren over hoe
de bezoeker de

Verloopt 1 dag na
sessie

website gebruikt.
Het registreren van een Verloopt 1 dag na
unieke ID die wordt
sessie
gebruikt om statistische
gegevens te
genereren over hoe
de bezoeker de
website gebruikt.
Het instellen van een
unieke ID voor de
sessie. Hierdoor kan de
website statistische
gegevens over het
bezoekersgedrag
verkrijgen

Blijft aanhoudend
bewaard

tanqyou.com

tanqyou.com

tanqyou.com

utsdb

Het registreren van
gegevens over het
gedrag van bezoekers
van de website
tanqyou.com. Deze
gegevens worden
gebruikt voor interne
analyses en
websiteoptimalisatie.

Blijft aanhoudend
bewaard

tanqyou.com

Doel

Bewaartermijn

Leverancier

Verloopt na sessie

google.com

Verloopt 1 dag na
sessie

youtube.com

Verloopt 2 dagen
na sessie

doubleclick.net

Tracking
Cookie naam
collect

ads/ga-audiences

GPS

IDE

De cookie wordt
gebruikt om gegevens
naar Google Analytics
te verzenden over het
apparaat en het
gedrag van de
bezoeker. Traceert de
bezoeker op
verschillende
apparaten en
marketingkanalen.
De cookie wordt
gebruikt door Google
AdWords om
bezoekers opnieuw te
binden die
waarschijnlijk klant
worden op basis van
het online gedrag van
de bezoeker op
verschillende websites
Het registreren van een
unieke ID op mobiele
apparaten om
tracking mogelijk te
maken op basis van
geografische
GPS-locatie.
De Cookie wordt
gebruikt door Google
DoubleClick om de
acties van de
websitegebruiker te
registreren en te
rapporteren na het
bekijken of klikken op
een van de
advertenties van de

Verloopt na sessie

google-analyti
cs.com

VISITOR_INFO1_LIVE

adverteerder, met als
doel de effectiviteit
van een advertentie te
meten en om gerichte
advertenties aan de
gebruiker te
presenteren.
De cookie probeert de
bandbreedte van
gebruikers te schatten
op pagina's met
geïntegreerde

YouTube-video's.
Het registreren van een
unieke ID om
statistieken bij te
houden van welke
video's van YouTube
de gebruiker heeft
gezien.
yt-remote-cast-instal De cookie slaat de
led
voorkeuren via de
videospeler van de
yt-remote-fast-chec gebruiker op
k-period
doormiddel van de
ingesloten
yt-remote-session-a YouTube-video
pp
YSC

yt-remote-session-n
ame
yt-remote-connecte De cookie slaat de
d-devices
voorkeuren via de
videospeler van de
yt-remote-device-id gebruiker op
doormiddel van de
ingesloten
YouTube-video
e3de1f7d42

Het verzamelen van
gegevens over
bezoekersgedrag en
interactie. Dit wordt
gebruikt om de
website te
optimaliseren en dit
maakt adverteren op
de website meer
relevant.

Verloopt 179
dagen na sessie

youtube.com

Verloopt na sessie

youtube.com

Verloopt na sessie

youtube.com

Blijft aanhoudend
bewaard

youtube.com

Verloopt na sessie

salesiq.zoho.co
m

