
 

 

Cookie verklaring 

Tijdens een bezoek aan de website worden cookies op de harde schijf van je computer of 
mobiel toestel geplaatst.  

Wat zijn cookies? 
Een cookie is een klein tekstbestand dat wij op je computer of mobiel toestel opslaan wanneer 
u de website bezoekt.  

Cookies worden meestal gebruikt om websites optimaal te laten functioneren, om de 
handelingen van de bezoekers van de website bij te houden, om login-gegevens te bewaren, 
etc. Er zijn verschillende soorten cookies die onderscheiden kunnen worden naar gelang hun 
oorsprong, functie en levensduur.  

Meer over cookies kan je lezen op www.aboutcookies.org .  

Welke cookies gebruiken wij en waarom? 
Wij gebruiken in eerste instantie “First party cookies”. Dat zijn technische cookies die gebruikt 
worden door de website en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. 
Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of 
nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft 
gedaan. 

Wij gebruiken verder nog een aantal “Third party cookies”. Dat zijn technische cookies die 
gebruikt worden door derde partijen en die tot doel hebben ons te informeren over je browsing 
gedrag en over je technische gegevens.  

Welke soorten cookies zijn er en waarvoor dienen ze? 
We kunnen de cookies die wij gebruiken in vier categorieën opdelen: 

1. Essentiële cookies 
Essentiële cookies zijn cookies die noodzakelijk zijn om een website te laten functioneren. Ze 
zorgen ervoor dat basisfuncties zoals paginanavigatie, beveiliging en laadtijd kunnen werken. 

2. Functionele cookies 
Functionele cookies zijn cookies die informatie over je keuzes en voorkeuren op een website 
bijhouden. Zo onthouden ze bijvoorbeeld je taalkeuze, inloggegevens of de regio waarin je 
woont. 

3. Analytische cookies 
Analytische cookies verzamelen informatie over het gedrag van websitebezoekers en de 
prestaties van de website. Aan de hand van de resultaten kan de website verbeterd worden en 
krijgen bezoekers een betere gebruikservaring. 



 

 

4. Marketing cookies 
Marketing cookies volgen het surfgedrag van websitebezoekers en stellen op basis daarvan 
een gebruikersprofiel samen. Dat profiel wordt gebruikt om de surfervaring persoonlijker te 
maken en bijvoorbeeld gepersonaliseerde aanbiedingen, advertenties, nieuwsbrieven en 
dergelijke te tonen die overeenstemmen met je interesses. 

Welke cookies worden er geplaatst via onze site? 
PHPSESSID (sessie cookie) 
● Type: first party 

● Soort: essentiële cookie 

● Levensduur: sessie 

● Doel: deze cookie laat communicatie toe tussen webserver en browser en slaat tijdelijk 
informatie van je sessie op. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat je een formulier niet 
helemaal opnieuw moet invullen wanneer je de pagina herlaadt of een fout maakt. 

__utmb (Google Tag Manager) 
● Type: third party 

● Soort: analytische cookie 

● Levensduur: 30 minuten 

● Privacy: https://policies.google.com/privacy 

● Doel: bepaalt nieuwe sessies en bezoeken 

__utmc (Google Tag Manager) 
● Type: third party 

● Soort: analytische cookie 

● Levensduur: sessie 

● Privacy: https://policies.google.com/privacy 

● Doel: werkt samen met de __utmb cookie om zo nieuwe sessies van terugkerende 
bezoekers te identificeren 

__utmt_XX (Google Tag Manager) 
● Type: third party 

● Soort: analytische cookie 



 

 

● Levensduur: 10 minuten 

● Privacy: https://policies.google.com/privacy 

● Doel: vertraagt de verzoeksnelheid en zorgt er zo voor dat gegevensverzameling op 
sites met veel verkeer beperkt wordt. 

__utmz (Google Tag Manager) 
● Type: third party 

● Soort: analytische cookie 

● Levensduur: 6 maanden 

● Privacy: https://policies.google.com/privacy 

● Doel: identificeert de bron die je naar onze website heeft geleid 

__utma (Google Tag Manager) 
● Type: third party 

● Soort: analytische cookie 

● Levensduur: 2 jaar 

● Privacy: https://policies.google.com/privacy 

● Doel: unieke gebruikers en sessies van elkaar onderscheiden 

datr, act, sb, presence, fr, wd, xs, c_user, dpr (Facebook.com) 
● Type: third party 

● Soort: marketing cookies 

● Levensduur: sessie en blijven maximum 2 jaar bewaard 

● Privacy: https://www.facebook.com/policies/cookies 

● Doel: maakt een gebruikersprofiel aan om relevante advertenties op Facebook te tonen. 

SSID, SID, SAPISID, APISID, HSID, SS, NID, SIDCC (google.com) 
● Type: third party 

● Soort: analytische en functionele cookies 

● Levensduur: varieert van einde sessie tot 2 jaar na de sessi 



 

 

● Privacy: https://policies.google.com/privacy 

● Doel: slaat voorkeuren en informatie van de gebruiker op wanneer deze pagina’s 
bezoekt waarop Google Maps of YouTube geïntegreerd zijn 

NID, SID, APISID, 1P_Jar (google.com) 
● Type: third party 

● Soort: marketing cookies 

● Levensduur: maximum 1 jaar 

● Privacy: https://policies.google.com/privacy 

● Doel: laten aangepaste advertenties zien op Google-websites op basis van recente 
zoekopdrachten en eerdere interacties. 

CONSENT, UULE, DV (google.com) 
● Type: third party 

● Soort: analytische en marketing cookies 

● Levensduur: wordt maximum 2 jaar bewaard 

● Privacy: https://policies.google.com/privacy 

● Doel: verzamelt data voor Google Analytics, om zo een anoniem gebruikersprofiel te 
kunnen samenstellen en om te meten of advertenties effectief zijn. 

_ga (google.com) 
● Type: third party 

● Soort: analytische cookie 

● Levensduur: 2 jaar na sessie 

● Privacy: https://policies.google.com/privacy 

● Doel: meet anoniem hoe gebruikers de website gebruiken 

Hoe kan je de cookies uitschakelen? 
Je kan de cookies uitschakelen, verwijderen of de instellingen voor cookies aanpassen, al zal 
onze website in dat geval niet optimaal meer kunnen werken. Wil je de instellingen voor cookies 
toch aanpassen? Dan kan je de help functie van je browser gebruiken om dit te wijzigen. 



 

 

- Internet Explorer 
http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows7/Block-enable-or-allow-cookies 

- Chrome 
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647 

- Firefox http://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-
voorkeuren?redirectlocale=nl&redirectslug=Cookies+in-+en+uitschakelen 

- Safari 
http://support.apple.com/kb/PH5042 

 

 

 

 


