
  
Cookie overzicht   
  
Wie 
plaatst 
het 
cookie
?  

Categorie  Naam van het cookie  Hoelang 
blijft het 
cookie 
bewaard
?  

Doel van het cookie  

Google   
Analytics  Analytische   

cookies  _utma,_utmb, 
_utmc,_utmv,_utmz,   
_ga,  
_gat_[tracker],  
_gid,  
_gac_<ID>  
OTZ,  
_gcl_au  

2 jaar  
1 minuut  
1 dag  
90 dagen  

Er worden cookies geplaatst om een beter inzicht te krijgen in het gedrag van de bezoeker aan deze website. Hiermee wordt vervolgens 
de gebruikerservaring op deze website en op andere door deze website gebruikte kanalen verbeterd. De Google Analytics implementatie 
is uitgevoerd conform richtlijnen vanuit de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie voor meer informatie: 
https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/138._handleiding_privacyvriendelijk_instellen_google_analytics_
aug_2018.pdf Door deze inrichting zijn we niet verplicht om toestemming te vragen voor het gebruiken van Google Analytics. Voor meer 
informatie, zie: https://policies.google.com/technologies/types   

Google   
Adwords  Cookies 

voor 
relevante en 
persoonlijke 
aanbiedinge
n  

Conversion  
AID, SSID, SIDCC, 
1P_JAR, ANID, APISID, 
_SAPISID, _Secure-
APISID, _Secure_3PSID, 
ssm_au_c  

1 maand  
Maximaal 
10 jaar 
(soms  
korter)  

Meten van conversie. Deze anonieme informatie wordt gebruikt om waarde te bepalen van advertentiepartner en/ of af te rekenen met 
advertentiepartner. Voor meer informatie, zie: https://policies.google.com/technologies/types   

Google   
(overig)  Cookies 

voor 
relevante en 
persoonlijke 
aanbiedinge
n  

NID, SID, HSID, CONSENT, 
SEARCH_SAMESITE  Maximaal 

10 jaar   
(soms 
korter)  

Deze cookies worden door Google gezet om Google ID's op te slaan en te herkennen als je met een Google Account ben ingelogd in 
Google functionaliteit. Voor meer informatie zie: https://policies.google.com/technologies/types   

Hotjar  Analytische   
cookies  _hjIncludeInSample, 

_hjMinimizedPolls, 
_hjUserId, _hjid,  
_hjAbsoluteSessionInProgre
ss  

Einde 
sessie  Deze cookies zijn nodig om kwalitatief onderzoek te doen onder website bezoekers en verkrijgen van een beter inzicht in het 

klikgedrag van de bezoeker. Hierdoor kan de gebruikerservaring op de website worden verbeterd.  

Tealium  Analytische   
cookies  utag_main   

OPTOUTMULTI  1 jaar  
2 jaar  Deze cookies zijn nodig voor de technische werking van de cookiefunctionaliteit en diverse tools zoals Hotjar en zijn nodig om de 

cookie opt-in te laten functioneren.  

  
Laatst bijgewerkt op: 07-03-2022.  
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