Doel

Naam partner

Naam Cookie

UULE
Google Ads

Omschrijving doel

Deze cookie wordt gebruikt voor het volgen van gebruikers en voor het targeten van
advertenties.

Deze cookie wordt gebruikt om advertenties te personaliseren en de doelgroep te targeten.

NID

Gepersonaliseerde advertenties

Microsoft

6 maanden

_uetmsclkid

90 dagen

_uetsid

Deze cookie is een unieke sessie-identificatie die wordt gebruikt om de nauwkeurigheid van
conversies te verbeteren.

30 minuten

ANON

Deze cookie maakt gebruik van anonieme ID's (ANID's) via gedragsgerichte systemen, die
demografische en gedragsgegevens kunnen interpreteren die aan elke ANID zijn gekoppeld.

2 jaar

MUID

Deze cookie is een noodidentiteit waarmee het gebruikersgedrag kan worden getarget. Het
wordt op de website van de adverteerder geïdentificeerd als een cookie van een derde partij
omdat de eigenaar van het domein bing.com is.

13 maanden

MUIDB

Deze cookie is complementair aan de MUID-cookie. Deze cookie wordt geplaatst in het
domein van www.bing.com. Als de MUID-cookie ooit verloren gaat in het geval van een
browsercrash of bij het opnieuw opstarten van het apparaat, blijft de MUIDB-cookie aanwezig
en herstelt deze de waarden van de verloren MUID, waardoor het MUID-verloop wordt
verminderd.

14 maanden

NAP

Deze cookie bevat gecodeerde en geanonimiseerde gegevens over het gebruikersprofiel,
zoals taal, land, leeftijd, postcode, geslacht, enz. Het is gemaakt door CTS, wordt
gearchiveerd in door CTS gegenereerde logs en wordt ontcijferd door andere
advertentiesystemen voor betere advertentietargeting.

_gid
Google Analytics
_gat_gtag_UA_27091444_1

Deze cookie wordt gebruikt om het navigeren bij te houden, de browse-ervaring van onze
leden te optimaliseren en om rapporten op te stellen (Google Analytics en andere interne
systemen).

SDK

Google

Werking van de site

Microsoft

https://policies.google.com/

24 uur

https://developers.google.com/analy
tics/devguides/collection/analyticsjs/
cookie-usage

1 minuut

https://policies.google.com/

3 weken

https://policies.google.com/

2 jaar

CONSENT

Deze cookie slaat de toestemmingsbeslissingen van de gebruiker op.

5 jaar

HSID

Deze cookie wordt gebruikt wanneer de gebruiker een Google-account heeft. Gaia is een
accountbeheerservice van Google die extern beschikbaar is. Terwijl internetgebruikers een
"Google-account" hebben, is Gaia de service die deze accounts onderhoudt en gebruikers in
staat stelt in te loggen met mechanismen zoals cookies en het OAuth-protocol.

1 jaar

OGPC

Deze cookie wordt gebruikt om sms-herinneringen te beperken.

SAPISID

Net als APISID komt SAPISID overeen met Google API-sessiecookies. Deze cookie wordt
gebruikt om de veiligheid te waarborgen, misbruik te voorkomen en productonderhoud.

1 jaar

SID

Deze cookies bevatten digitaal ondertekende en gecodeerde bestanden over de Googleaccount-ID van een gebruiker en het tijdstip van de laatste keer inloggen. De combinatie van
deze cookies maakt het mogelijk om vele soorten aanvallen te blokkeren, zoals pogingen om
de gegevens te stelen in de formulieren die je op de webpagina's invult.

1 jaar

SIDCC

Deze cookie is een beveiligings-ID (domein Google.com).

SSID

Deze cookie is een veilige sessie-identificatie.

2 maanden

https://policies.google.com/

3 maanden
1 jaar
2 jaar

Deze cookies worden gebruikt om de gebruikers-ID op te slaan voor gebruikers die zijn
verbonden met de site (google.com-domein).

_Secure-3PSID
Google Web/Maps

2 jaar

Deze sessiecookies verminderen of elimineren verwarring tussen bestaande accounts op
interactieve websites, dankzij nieuwe cookies die informeren over de status van de sessie en
de asynchrone melding van wijzigingen van sessies aan de kant van de klant. Ze bieden ook
handige cachemechanismen die zijn gekoppeld aan gebruikerssessies voor First party API
en OAuth 2 oproepen.

_Secure-3PAPISID

https://privacy.microsoft.com/fr-FR/

2 jaar

APISID

_Secure-3PSIDCC

https://policies.google.com/

2 jaar

Deze cookie geeft informatie over wanneer er op een partnerlink wordt geklikt en wordt
toegevoegd aan de URL van de bestemmingspagina wanneer automatische Microsoft Click
ID-tagging is ingeschakeld.

_ga

Prestatie & Analyse

Privacybeleid van de partner

6 uur
30 dagen

1P_JAR
ANID

Duur cookie

2 jaar
2 jaar

SEARCH_SAMESITE

Deze cookie voorkomt overdracht door de browser en cross-site-verzoeken.

6 maanden

SRCHD

AFORM eerste aankoopformulier. Deze cookie zoekt naar gebruikersgegevens op de
homepage.

2 jaar

SRCHUID

Deze cookie laat je weten hoe de gebruiker de zoekopdracht voor deze sessie heeft gestart.

2 jaar

SRCHUSR

Deze cookie verzamelt gebruikersgegevens zoals bijvoorbeeld geboortedatum.

2 jaar

https://privacy.microsoft.com/fr-FR/

