Deze website maakt gebruik van cookies. Wij, en derde partijen, maken op onze
website gebruik van cookies. Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze
website goed functioneert, om uw voorkeurenop te slaan, om inzicht te verkrijgen in
bezoekersgedrag, maar ook voor marketingdoeleinden (laten zien van
gepersonaliseerde advertenties). Door op ‘Instellingen’ te klikken, kunt u meer lezen
over de cookies die wij gebruiken en kunt u uw voorkeuren opslaan. Door op ‘Ok’ te
klikken, gaat u akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in
onze privacy- en cookieverklaring
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om
gebruikerservaringen efficiënter te maken.
Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk
zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw
toestemming nodig.
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies
worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden
weergegeven.
Cookieverklaring laatst bijgewerkt op 08-06-2022 door Cookiebot:
Noodzakelijk (26)
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties
als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te
maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.
Naam

Aanbieder

Doel

Vervaltermijn Type

AI_buffer

Microsoft

Gebruikt in combinatie met de
"AI_sentbuffer" om het aantal
gegevensserver-updates (Azure) te
beperken. Dankzij deze synergie kan
de website ook dubbele updates van
de gegevensserver detecteren.

Session

HTML
Local
Storage

AI_sentBuffer

Microsoft

Gebruikt in combinatie met de
"AI_buffer" om het aantal
gegevensserver-updates (Azure) te
beperken. Dankzij deze synergie kan
de website ook dubbele updates van
de gegevensserver detecteren.

Session

HTML
Local
Storage

ARRAffinity

StarTech.com Gebruikt om verkeer naar de website
te distribueren op verschillende

Session

HTTP
Cookie

Naam

Aanbieder

Doel

Vervaltermijn Type

servers om de responstijden te
optimaliseren.
ARRAffinitySameSite StarTech.com Gebruikt om verkeer naar de website
te distribueren op verschillende
servers om de responstijden te
optimaliseren.

Session

HTTP
Cookie

cartId

Centralpoint.nl Cookie als unieke identifier voor de
inhoud van de winkelwagen.

2 dagen

HTTP
Cookie

CONSENT [x2]

Google
YouTube

Gebruikt om te detecteren of de
2 jaar
bezoeker de marketingcategorie in de
cookie-banner heeft geaccepteerd.
Deze cookie is nodig voor GDPRnaleving van de website.

HTTP
Cookie

CookieConsent

Cookiebot

Slaat de cookiestatus van de gebruiker 1 jaar
op voor het huidige domein

HTTP
Cookie

csrf-code

Centralpoint.nl Cross-Site Request Forgery voorkomt Session
aanvallen vanaf externe referral
websites of bronnen

HTTP
Cookie

CSRFToken

Centralpoint.nl Helpt Cross-Site Request Forgery
(CSRF) -aanvallen te voorkomen.

Session

HTTP
Cookie

JSESSIONID

New Relic

Session

HTTP
Cookie

jwtToken

Centralpoint.nl Wordt gebruikt om
Session
bezoekersgegevens te coderen en
bewaren - Dit is noodzakelijk voor de
beveiliging van de
gebruikersgegevens.

HTTP
Cookie

language

Centralpoint.nl Slaat de voorkeurstaal van de
gebruiker op de website op.

HTTP
Cookie

li_gc

LinkedIn

Houdt gebruikersstatussen over
paginabezoeken bij.

Session

Slaat de cookiestatus van de gebruiker 2 jaar
op voor het huidige domein

HTTP
Cookie

Naam

Aanbieder

Doel

Vervaltermijn Type

PHPSESSID

Centralpoint.nl Houdt gebruikerssessiestatus voor alle Session
pagina-aanvragen bij.

HTTP
Cookie

rbn_cart

Microsoft

Robin: Hiermee volgen wij de
Session
producten die zijn toegevoegd door de
gebruiker in zijn winkelmand

HTML
Local
Storage

rbn_cnv

Microsoft

ROBIN geeft elk gesprek een unieke
code mee om te verzorgen dat de
berichten in de juiste gesprekken
terecht komen.

Session

HTML
Local
Storage

rbn_sessionGuid

Microsoft

Als er een session gestart wordt, dan
wordt er een cookie gezet. Deze
cookie wordt gezet om aan te geven
dat de sessie (anoniem) getrackt kan
worden door Application Insights.

Session

HTML
Local
Storage

rbn_sessionStart

Microsoft

Als er een session gestart wordt, dan
wordt er een cookie gezet. Deze
cookie wordt gezet om aan te geven
dat de sessie (anoniem) getrackt kan
worden door Application Insights.

Session

HTML
Local
Storage

rbn_sessionstarted

Microsoft

Gebruikt door ROBIN om onze
Session
feature CustomerSessionDetails aan te
vullen klantgegevens

HTML
Local
Storage

rbn_st

Microsoft

ROBIN gebruikt deze cookie om te
Session
kijken of je een nieuwe bezoeker bent
zodat wij kunnen berekenen wanneer
we de bezoeker de pro-active template
laten zien.

HTML
Local
Storage

rbn_widgetposition

Centralpoint.nl Hiermee bepalen wij de positie van de Session
ROBIN Contact tab en Widget

HTML
Local
Storage

rc::a

Google

HTML
Local
Storage

Deze cookie wordt gebruikt om
Persistent
onderscheid te maken tussen mensen
en bots. Dit is gunstig voor de website

Naam

Aanbieder

Doel

Vervaltermijn Type

om juiste rapporten over het gebruik
van de website te maken.
rc::c

Google

Deze cookie wordt gebruikt om
onderscheid te maken tussen mensen
en bots.

Session

HTML
Local
Storage

SESS#

Freewheel

Houdt gebruikersstatussen over
paginabezoeken bij.

Session

HTTP
Cookie

visitorId

Centralpoint.nl Houdt gebruikersstatussen over
paginabezoeken bij.

2 dagen

HTTP
Cookie

Voorkeuren (3)
Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van
invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw
voorkeur of de regio waar u woont.
Naam

Aanbieder

Doel

Vervaltermijn Type

lang [x2]

LinkedIn

Onthoudt de door de gebruiker
Session
geselecteerde taalversie van een website

HTTP
Cookie

viewedProducts Centralpoint.nl Bevat gegevens over de laatste
Session
producten die door de bezoeker worden
bekeken.

HTML
Local
Storage

Statistieken (27)
Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun
website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.
Naam

Aanbieder

Doel

Vervaltermijn Type

_clck

Microsoft

Verzamelt gegevens over de 1 jaar
navigatie en het gedrag van de
bezoeker op de website - Dit
wordt gebruikt om statistische
rapporten en heatmaps voor

HTTP
Cookie

Naam

Aanbieder

Doel

Vervaltermijn Type

de website-eigenaar samen te
stellen.
_clsk

Microsoft

Registreert statistische
1 dag
gegevens over het gedrag van
bezoekers aan de website.
Gebruikt voor interne analyse
door de beheerder van de
website.

HTTP
Cookie

_cltk

Microsoft

Registreert statistische
Session
gegevens over het gedrag van
bezoekers aan de website.
Gebruikt voor interne analyse
door de beheerder van de
website.

HTML
Local
Storage

_ga

Google

Registreert een uniek ID die 2 jaar
wordt gebruikt om statistische
gegevens te genereren over
hoe de bezoeker de website
gebruikt.

HTTP
Cookie

_ga_#

Google

Verzamelt gegevens over het 2 jaar
aantal keren dat een gebruiker
de website heeft bezocht,
evenals data voor het eerste
en meest recente bezoek.
Gebruikt door Google
Analytics.

HTTP
Cookie

_gat

Google

Gebruikt door Google
1 dag
Analytics om verzoeksnelheid
te vertragen

HTTP
Cookie

_gid

Google

Registreert een uniek ID die 1 dag
wordt gebruikt om statistische
gegevens te genereren over
hoe de bezoeker de website
gebruikt.

HTTP
Cookie

Deze cookie wordt gebruikt
om bij te houden hoe vaak
een website door

HTTP
Cookie

_hjAbsoluteSessionInProgress Hotjar

1 dag

Naam

Aanbieder

Doel

Vervaltermijn Type

verschillende bezoekers wordt
bezocht – dit wordt gedaan
door de bezoeker een
willekeurige ID toe te wijzen,
zodat dezelfde bezoeker niet
twee keer wordt geteld.
_hjFirstSeen

Hotjar

Deze cookie wordt gebruikt
om vast te stellen of de
bezoeker de website eerder
heeft bezocht, of dat hij of
zijn een nieuwe bezoeker is
op de website.

1 dag

HTTP
Cookie

_hjIncludedInPageviewSample Hotjar

Bepaalt of de navigatie van de 1 dag
gebruiker moet worden
geregistreerd in een bepaalde
tijdelijke statistische
aanduiding.

HTTP
Cookie

_hjIncludedInSessionSample

Hotjar

Registreert gegevens over het 1 dag
gedrag van bezoekers aan de
website. Dit wordt gebruikt
voor interne analyse en
optimalisatie van de website.

HTTP
Cookie

_hjRecordingLastActivity

Centralpoint.nl Stelt een unieke ID in voor de Session
sessie. Hierdoor kan de
website voor statistische
doeleinden gegevens over
bezoekersgedrag verkrijgen.

HTML
Local
Storage

_hjSession_#

Hotjar

Verzamelt statistieken over de 1 dag
bezoeken van de gebruiker
aan de website, zoals het
aantal bezoeken, de
gemiddelde tijd die op de
website is doorgebracht en
welke pagina's zijn gelezen.

HTTP
Cookie

_hjSessionUser_#

Hotjar

Verzamelt statistieken over de 1 jaar
bezoeken van de gebruiker
aan de website, zoals het
aantal bezoeken, de

HTTP
Cookie

Naam

Aanbieder

Doel

Vervaltermijn Type

gemiddelde tijd die op de
website is doorgebracht en
welke pagina's zijn gelezen.
_hjTLDTest

Hotjar

Registreert statistische
Session
gegevens over het gedrag van
bezoekers aan de website.
Gebruikt voor interne analyse
door de beheerder van de
website.

HTTP
Cookie

AnalyticsSyncHistory

LinkedIn

Gebruikt in verband met
gegevenssynchronisatie met
externe analyseservicepartijen.

HTTP
Cookie

c.gif

Microsoft

Verzamelt gegevens over de Session
navigatie en het gedrag van de
bezoeker op de website - Dit
wordt gebruikt om statistische
rapporten en heatmaps voor
de website-eigenaar samen te
stellen.

Pixel
Tracker

CLID

Microsoft

Verzamelt gegevens over de 1 jaar
navigatie en het gedrag van de
bezoeker op de website - Dit
wordt gebruikt om statistische
rapporten en heatmaps voor
de website-eigenaar samen te
stellen.

HTTP
Cookie

collect

Google

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.

Session

Pixel
Tracker

events/1/#

New Relic

Centralpoint verstuurt
Session
browser performance metrics
data naar New Relic’s data

Pixel
Tracker

29 dagen

Naam

Aanbieder

Doel

Vervaltermijn Type

collection servers via het
domein bam.nr-data.net
hjViewportId

Centralpoint.nl Stelt een unieke ID in voor de Session
sessie. Hierdoor kan de
website voor statistische
doeleinden gegevens over
bezoekersgedrag verkrijgen.

HTML
Local
Storage

https://#.#/

Leadfeeder

Registreert statistische
Session
gegevens over het gedrag van
bezoekers aan de website.
Gebruikt voor interne analyse
door de beheerder van de
website.

Pixel
Tracker

jserrors/1/#

New Relic

In afwachting

Pixel
Tracker

pCount

Google

Cookie om het aantal unieke 1 dag
pagina views per gebruiker bij
te houden

HTTP
Cookie

personalization_id

Twitter Inc.

Deze cookie wordt ingesteld
door Twitter - Met de cookie
kan de bezoeker inhoud van
de website delen op zijn
Twitter-profiel.

2 jaar

HTTP
Cookie

PugT

PubMatic

Gebruikt om te bepalen hoe
vaak de cookies zijn
bijgewerkt in de browser van
de bezoeker. Gebruikt om de
serverefficiëntie van de
website te optimaliseren.

29 dagen

HTTP
Cookie

visitor-id

Media.net

Deze cookie wordt gebruikt
1 jaar
om gegevens over de
bezoeker te verzamelen. Deze
informatie zal worden
opgeslagen voor interne
analyse bij de operator van de
website – interne analyse
wordt door websites gebruikt

Session

HTTP
Cookie

Naam

Aanbieder

Doel

Vervaltermijn Type

om hun domeinen te
optimaliseren.

Marketing (87)
Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende
websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en
relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo
waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.
Naam

Aanbieder

Doel

Vervaltermijn T

_fbp

Meta Platforms, Inc.

Gebruikt door
3 maanden
Facebook om een
reeks
advertentieproducten
te leveren, zoals
realtime bieden van
externe adverteerders.

H
C

_gcl_au

Google

Gebruikt door Google 3 maanden
AdSense om te
experimenteren met
de efficiëntie van
advertenties op
websites die hun
services gebruiken.

H
C

_hjRecordingEnabled

Centralpoint.nl

Deze cookie wordt
Session
gebruikt om de
bezoeker te
identificeren en de
relevantie van
advertenties te
optimaliseren door het
gedrag van de
bezoeker op meerdere
websites te
verzamelen – deze
uitwisseling van
bezoekersgegevens
wordt normaal
gesproken verzorgd
door een extern

H
L
S

Naam

Aanbieder

Doel

Vervaltermijn T

datacentrum of
advertentieuitwisseling.
_kuid_

Salesforce

Registreert een uniek 179 dagen
ID die het apparaat
van een terugkerende
gebruiker
identificeert. De ID
wordt gebruikt voor
gerichte advertenties.

H
C

_lfa

sc.lfeeder.com

Gebruikt in context
2 jaar
met Account-BasedMarketing (ABM).
De cookie registreert
gegevens zoals IPadressen, tijd
doorgebracht op de
website en
paginaverzoeken voor
het bezoek. Dit wordt
gebruikt voor het
retargeting van
meerdere gebruikers
die vanuit dezelfde
IP-adressen
binnenkomen. ABM
faciliteert meestal
B2Bmarketingdoeleinden.

H
L
S

_lfa_expiry

sc.lfeeder.com

Bevat de vervaldatum Persistent
voor de cookie met
bijbehorende naam.

H
L
S

_lfa_test_cookie_stored

sc.lfeeder.com

Gebruikt in context
1 dag
met Account-BasedMarketing (ABM).
De cookie registreert
gegevens zoals IPadressen, tijd
doorgebracht op de
website en
paginaverzoeken voor

H
C

Naam

Aanbieder

Doel

Vervaltermijn T

het bezoek. Dit wordt
gebruikt voor het
retargeting van
meerdere gebruikers
die vanuit dezelfde
IP-adressen
binnenkomen. ABM
faciliteert meestal
B2Bmarketingdoeleinden.
_li_ss

Liveintent

Stelt een unieke ID in 29 dagen
voor de bezoeker,
waarmee externe
adverteerders de
bezoeker kunnen
targeten met relevante
advertenties. Deze
koppelservice wordt
geleverd door
advertentieshubs van
derden, waardoor het
realtime bieden voor
adverteerders wordt
vergemakkelijkt.

H
C

_uetsid

Microsoft

Gebruikt om
bezoekers op
meerdere websites te
volgen, om relevante
advertenties te
presenteren op basis
van de voorkeuren
van de bezoeker.

H
L
S

_uetsid_exp

Microsoft

Bevat de vervaldatum Persistent
voor de cookie met
bijbehorende naam.

H
L
S

_uetvid

Microsoft

Gebruikt om
bezoekers op
meerdere websites te
volgen, om relevante
advertenties te
presenteren op basis

H
L
S

1 dag

1 jaar

Naam

Aanbieder

Doel

Vervaltermijn T

van de voorkeuren
van de bezoeker.
_uetvid_exp

Microsoft

Bevat de vervaldatum Persistent
voor de cookie met
bijbehorende naam.

H
L
S

A3

Yahoo

Verzamelt informatie 1 jaar
over bezoekersgedrag
op meerdere websites.
Deze informatie
wordt gebruikt om de
relevantie van
advertenties op de
website te
optimaliseren.

H
C

ads/ga-audiences

Google

Used by Google
Session
AdWords to reengage visitors that
are likely to convert
to customers based on
the visitor's online
behaviour across
websites.

P
T

anj

Appnexus

Registreert een unieke 3 maanden
ID die het apparaat
van een terugkerende
gebruiker
identificeert. De ID
wordt gebruikt voor
gerichte advertenties.

H
C

ANONCHK

Microsoft

Registreert gegevens 1 dag
over bezoekers die
meerdere bezoeken
brengen en op
meerdere websites.
Deze informatie
wordt gebruikt om de
efficiëntie van
advertenties op
websites te meten.

H
C

Naam

Aanbieder

Doel

Vervaltermijn T

APID

Oath.

Verzamelt informatie 1 jaar
over bezoekersgedrag
op meerdere websites.
Deze informatie
wordt gebruikt om de
relevantie van
advertenties op de
website te
optimaliseren.

H
C

bcookie

LinkedIn

Gebruikt door de
2 jaar
sociale netwerkdienst,
LinkedIn, voor het
volgen van het
gebruik van
embedded services.

H
C

bscookie

LinkedIn

Gebruikt door de
2 jaar
sociale netwerkdienst,
LinkedIn, voor het
volgen van het
gebruik van
embedded services.

H
C

c

Bidswitch

Regelt de
1 jaar
synchronisatie van
gebruikersidentificatie
en de uitwisseling van
gebruikersgegevens
tussen verschillende
advertentieservices.

H
C

CMID

Casale Media

Verzamelt gegevens 1 jaar
met betrekking tot de
bezoeken van de
gebruiker aan de
website, zoals het
aantal bezoeken, de
gemiddelde tijd die op
de website is
doorgebracht en
welke pagina's zijn
geladen, met het doel
om gerichte

H
C

Naam

Aanbieder

Doel

Vervaltermijn T

advertenties weer te
geven.
CMPRO

Casale Media

Verzamelt gegevens 3 maanden
over bezoekersgedrag
van meerdere
websites, om meer
relevante advertenties
weer te geven Hierdoor kan de
website ook het aantal
keren dat de bezoeker
dezelfde advertentie
te zien krijgt
beperken.

H
C

CMPS

Casale Media

Verzamelt gegevens 3 maanden
met betrekking tot de
bezoeken van de
gebruiker aan de
website, zoals het
aantal bezoeken, de
gemiddelde tijd die op
de website is
doorgebracht en
welke pagina's zijn
geladen, met het doel
om gerichte
advertenties weer te
geven.

H
C

CMRUM3

Casale Media

Verzamelt gegevens 1 jaar
met betrekking tot de
bezoeken van de
gebruiker aan de
website, zoals het
aantal bezoeken, de
gemiddelde tijd die op
de website is
doorgebracht en
welke pagina's zijn
geladen, met het doel
om gerichte
advertenties weer te
geven.

H
C

Naam

Aanbieder

Doel

Vervaltermijn T

CMST

Casale Media

Verzamelt gegevens 1 dag
met betrekking tot de
bezoeken van de
gebruiker aan de
website, zoals het
aantal bezoeken, de
gemiddelde tijd die op
de website is
doorgebracht en
welke pagina's zijn
geladen, met het doel
om gerichte
advertenties weer te
geven.

H
C

CMTS

Casale Media

Verzamelt gegevens 3 maanden
met betrekking tot de
bezoeken van de
gebruiker aan de
website, zoals het
aantal bezoeken, de
gemiddelde tijd die op
de website is
doorgebracht en
welke pagina's zijn
geladen, met het doel
om gerichte
advertenties weer te
geven.

H
C

criteo [x2]

exchange.mediavine.com Gebruikt om de
Outbrain
bezoeker relevante
inhoud en
advertenties te
presenteren - De
service wordt
geleverd door
advertentieshubs van
derden, waardoor
realtime bieden voor
adverteerders wordt
vergemakkelijkt.

criteo_write_test

Criteo

13 dagen

Stelt een unieke ID in 1 dag
voor de bezoeker,
waarmee externe

H
C

H
C

Naam

Aanbieder

Doel

Vervaltermijn T

adverteerders de
bezoeker kunnen
targeten met relevante
advertenties. Deze
koppelservice wordt
geleverd door
advertentieshubs van
derden, waardoor het
realtime bieden voor
adverteerders wordt
vergemakkelijkt.
cto_bundle

Criteo

Gebruikt om de
bezoeker relevante
inhoud en
advertenties te
presenteren - De
service wordt
geleverd door
advertentieshubs van
derden, waardoor
realtime bieden voor
adverteerders wordt
vergemakkelijkt.

13 maanden

cto_tld_test

Criteo

Wordt gebruikt om de 1 dag
bezoeker te
identificeren tijdens
bezoeken, en op
verschillende
apparaten. Hierdoor
kan de website de
bezoeker voorzien
van relevante
advertenties. De
service wordt
geleverd door
advertentieshubs van
derden, waardoor
realtime bieden voor
adverteerders wordt
vergemakkelijkt.

H
C

data-c

Media.net

Gebruikt om de
bezoeker relevante
inhoud en

H
C

29 dagen

H
L
S

Naam

Aanbieder

Doel

Vervaltermijn T

advertenties te
presenteren - De
service wordt
geleverd door
advertentieshubs van
derden, waardoor
realtime bieden voor
adverteerders wordt
vergemakkelijkt.
data-c-ts

Media.net

Verzamelt gegevens
over de bezoeker op
verschillende
websites. Deze
gegevens worden
gebruikt om
advertenties
relevanter te maken.

29 dagen

H
C

dspuuid

Smartclip

Registreert gegevens 29 dagen
over bezoekers die
meerdere bezoeken
brengen en op
meerdere websites.
Deze informatie
wordt gebruikt om de
efficiëntie van
advertenties op
websites te meten.

H
C

fr

Meta Platforms, Inc.

Gebruikt door
3 maanden
Facebook om een
reeks
advertentieproducten
te leveren, zoals
realtime bieden van
externe adverteerders.

H
C

how_long

Google

GTM: Datum en tijd Session
wanneer de gebruiker
de website heeft
geopend

H
L
S

Naam

Aanbieder

Doel

Vervaltermijn T

i/adsct [x2]

Twitter Inc.

De cookie wordt door Session
Twitter.com gebruikt
om te bepalen hoeveel
bezoekers de website
bezoeken via
Twitteradvertenties.

P
T

i/jot

Twitter Inc.

Stelt een unieke ID in Session
voor de bezoeker,
waarmee externe
adverteerders de
bezoeker kunnen
targeten met relevante
advertenties. Deze
koppelservice wordt
geleverd door
advertentieshubs van
derden, waardoor het
realtime bieden voor
adverteerders wordt
vergemakkelijkt.

P
T

IDE

Google

Gebruikt door Google 1 jaar
DoubleClick om de
acties van de
websitegebruiker te
registreren en te
rapporteren na het
bekijken of klikken
op een van de
advertenties van de
adverteerder met het
doel de effectiviteit
van een advertentie te
meten en om gerichte
advertenties aan de
gebruiker te
presenteren.

H
C

IDSYNC

Oath

Wordt gebruikt om de 1 jaar
bezoeker te
identificeren tijdens
bezoeken, en op
verschillende
apparaten. Hierdoor
kan de website de

H
C

Naam

Aanbieder

Doel

Vervaltermijn T

bezoeker voorzien
van relevante
advertenties. De
service wordt
geleverd door
advertentieshubs van
derden, waardoor
realtime bieden voor
adverteerders wordt
vergemakkelijkt.
KRTBCOOKIE_#

PubMatic

Registreert een uniek 29 dagen
ID die het apparaat
van de gebruiker
identificeert tijdens
terugkerende
bezoeken op websites
die hetzelfde
advertentienetwerk
gebruiken. De ID
wordt gebruikt om
gerichte advertenties
toe te staan.

H
C

lidc

LinkedIn

Gebruikt door de
1 dag
sociale netwerkdienst,
LinkedIn, voor het
volgen van het
gebruik van
embedded services.

H
C

lidid

Liveintent

Verzamelt gegevens 2 jaar
over gedrag en
interactie van
bezoekers - Dit wordt
gebruikt om
advertenties op de
website relevanter te
maken. Met de cookie
kan de website ook
verwijzingen van
andere websites
detecteren.

H
C

Naam

Aanbieder

Doel
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MR

Microsoft

Gebruikt om
bezoekers op
meerdere websites te
volgen, om relevante
advertenties te
presenteren op basis
van de voorkeuren
van de bezoeker.

6 dagen

muc_ads

Twitter Inc.

Verzamelt gegevens 2 jaar
over gedrag en
interactie van
bezoekers - Dit wordt
gebruikt om de
website te
optimaliseren en om
advertenties op de
website relevanter te
maken.

H
C

MUID [x2]

Microsoft

Veel gebruikt door
1 jaar
Microsoft als een
unieke gebruikers-ID.
De cookie maakt het
volgen van gebruikers
mogelijk door de ID
in veel Microsoftdomeinen te
synchroniseren.

H
C

mv_tokens

exchange.mediavine.com Stelt een unieke ID in 13 dagen
voor de bezoeker,
waarmee externe
adverteerders de
bezoeker kunnen
targeten met relevante
advertenties. Deze
koppelservice wordt
geleverd door
advertentieshubs van
derden, waardoor het
realtime bieden voor
adverteerders wordt
vergemakkelijkt.

H
C

H
C

Naam

Aanbieder

Doel
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mv_tokens_eu-v1

exchange.mediavine.com Stelt een unieke ID in 13 dagen
voor de bezoeker,
waarmee externe
adverteerders de
bezoeker kunnen
targeten met relevante
advertenties. Deze
koppelservice wordt
geleverd door
advertentieshubs van
derden, waardoor het
realtime bieden voor
adverteerders wordt
vergemakkelijkt.

H
C

obuid

Outbrain

Stelt een unieke ID in 3 maanden
voor de bezoeker,
waarmee externe
adverteerders de
bezoeker kunnen
targeten met relevante
advertenties. Deze
koppelservice wordt
geleverd door
advertentieshubs van
derden, waardoor het
realtime bieden voor
adverteerders wordt
vergemakkelijkt.

H
C

pagead/1p-user-list/#

Google

Wordt gebruikt om bij Session
te houden of de
bezoeker interesse
heeft getoond in
specifieke producten
of evenementen op
meerdere websites en
detecteert hoe de
bezoeker tussen sites
navigeert - Dit wordt
gebruikt voor het
meten van
advertentieinspanningen en
vergemakkelijkt de
betaling van

P
T

Naam

Aanbieder

Doel

Vervaltermijn T

verwijzingskosten
tussen websites.
pagead/landing [x2]

Google

Verzamelt gegevens Session
over bezoekersgedrag
van meerdere
websites, om meer
relevante advertenties
weer te geven Hierdoor kan de
website ook het aantal
keren dat de bezoeker
dezelfde advertentie
te zien krijgt
beperken.

P
T

psyn

Smartclip

Gebruikt in context
met videoadvertenties. De
cookie beperkt het
aantal keren dat een
bezoeker dezelfde
advertentie te zien
krijgt. De cookie
wordt ook gebruikt
om de relevantie van
de video-advertentie
voor de specifieke
bezoeker te
waarborgen.

29 dagen

H
C

pxrc

LiveRamp

Deze cookie
registreert gegevens
van de bezoeker. De
informatie wordt
gebruikt om de
advertentierelevantie
te optimaliseren.

2 maanden

H
C

qvisit

Centralpoint.nl

GTM: trackt hoe lang Session
de gebruiker actief is
op de website

H
L
S

Naam

Aanbieder

Doel
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rlas3

LiveRamp

Verzamelt gegevens 1 jaar
met betrekking tot de
bezoeken van de
gebruiker aan de
website, zoals het
aantal bezoeken, de
gemiddelde tijd die op
de website is
doorgebracht en
welke pagina's zijn
geladen, met het doel
om gerichte
advertenties weer te
geven.

H
C

SM

Microsoft

Registreert een uniek Session
ID die het apparaat
van de gebruiker
identificeert tijdens
terugkerende
bezoeken op websites
die hetzelfde
advertentienetwerk
gebruiken. De ID
wordt gebruikt om
gerichte advertenties
toe te staan.

H
C

SRM_B

Microsoft

Gebruikt om de
1 jaar
interactie van de
bezoeker met de
zoekfunctie van de
website te volgen.
Deze gegevens
kunnen worden
gebruikt om de
bezoeker relevante
producten of diensten
te tonen.

H
C

stx_user_id

Sharethrough

Stelt een unieke ID in 29 dagen
voor een specifieke
bezoeker. Deze ID
kan worden gebruikt
om de bezoeker te
herkennen bij een

H
C

Naam

Aanbieder

Doel

Vervaltermijn T

volgend bezoek en
eventuele gemaakte
voorkeurskeuzes te
implementeren. Met
de cookie kan de
website de bezoeker
ook op meerdere
websites volgen voor
marketingdoeleinden.
test_cookie

Google

Gebruikt om te
controleren of de
browser van de
gebruiker cookies
ondersteunt.

1 dag

H
C

tr

Meta Platforms, Inc.

Gebruikt door
Session
Facebook om een
reeks
advertentieproducten
te leveren, zoals
realtime bieden van
externe adverteerders.

P
T

tuuid [x2]

Improve Digital
Bidswitch

Verzamelt gegevens 3 maanden
met betrekking tot de
bezoeken van de
gebruiker aan de
website, zoals het
aantal bezoeken, de
gemiddelde tijd die op
de website is
doorgebracht en
welke pagina's zijn
geladen, met het doel
om gerichte
advertenties weer te
geven.

H
C

tuuid_lu [x2]

Improve Digital
Bidswitch

Bevat een uniek
3 maanden
bezoekers-ID,
waarmee
Bidswitch.com de
bezoeker op meerdere
websites kan volgen.
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Aanbieder
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Hierdoor kan
Bidswitch de
advertentierelevantie
optimaliseren en
ervoor zorgen dat de
bezoeker niet
meerdere keren
dezelfde advertenties
te zien krijgt.
uid

Criteo

Verzamelt gegevens 1 jaar
met betrekking tot de
bezoeken van de
gebruiker aan de
website, zoals het
aantal bezoeken, de
gemiddelde tijd die op
de website is
doorgebracht en
welke pagina's zijn
geladen, met het doel
om gerichte
advertenties weer te
geven.

H
C

UID

Freewheel

Verzamelt gegevens 29 dagen
met betrekking tot de
bezoeken van de
gebruiker aan de
website, zoals het
aantal bezoeken, de
gemiddelde tijd die op
de website is
doorgebracht en
welke pagina's zijn
geladen, met het doel
om gerichte
advertenties weer te
geven.

H
C

uid-bp-#

Freewheel

In afwachting

H
C

29 dagen
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um

Improve Digital

Registreert het gedrag 3 maanden
van de bezoeker op
sociale media, kan
worden gebruikt om
de advertenties zo
relevant en
doelgericht mogelijk
te maken.

H
C

umeh

Improve Digital

Gebruikt om
bezoekers op
meerdere websites te
volgen, om relevante
advertenties te
presenteren op basis
van de voorkeuren
van de bezoeker.

3 maanden

H
C

UserMatchHistory

LinkedIn

Gebruikt om
bezoekers op
meerdere websites te
volgen, om relevante
advertenties te
presenteren op basis
van de voorkeuren
van de bezoeker.

29 dagen

H
C

uuid

Smartclip

Deze cookie wordt
29 dagen
gebruikt om de
relevantie van
advertenties te
optimaliseren door het
gedrag van de
bezoeker op meerdere
websites te
verzamelen – deze
uitwisseling van
bezoekersgegevens
wordt normaal
gesproken verzorgd
door een extern
datacentrum of
advertentieuitwisseling.

H
C

Naam

Aanbieder

Doel

uuid2

Appnexus

Registreert een unieke 3 maanden
ID die het apparaat
van een terugkerende
gebruiker
identificeert. De ID
wordt gebruikt voor
gerichte advertenties.

H
C

VISITOR_INFO1_LIVE

YouTube

Probeert de
179 dagen
bandbreedte van
gebruikers te schatten
op pagina's met
geïntegreerde
YouTube-video's.

H
C

YSC

YouTube

Registreert een unieke Session
ID om statistieken bij
te houden van welke
video's van YouTube
de gebruiker heeft
gezien.

H
C

yt.innertube::nextId

YouTube

Registreert een unieke Persistent
ID om statistieken bij
te houden van welke
video's van YouTube
de gebruiker heeft
gezien.

H
L
S

yt.innertube::requests

YouTube

Registreert een unieke Persistent
ID om statistieken bij
te houden van welke
video's van YouTube
de gebruiker heeft
gezien.

H
L
S

Bewaart de
voorkeuren van de
videospeler van de
gebruiker met
ingesloten YouTubevideo

H
L
S

ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY YouTube

Vervaltermijn T
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yt-remote-cast-available

YouTube

Bewaart de
voorkeuren van de
videospeler van de
gebruiker met
ingesloten YouTubevideo

Session

H
L
S

yt-remote-cast-installed

YouTube

Bewaart de
voorkeuren van de
videospeler van de
gebruiker met
ingesloten YouTubevideo

Session

H
L
S

yt-remote-connected-devices

YouTube

Bewaart de
voorkeuren van de
videospeler van de
gebruiker met
ingesloten YouTubevideo

Persistent

H
L
S

yt-remote-device-id

YouTube

Bewaart de
voorkeuren van de
videospeler van de
gebruiker met
ingesloten YouTubevideo

Persistent

H
L
S

yt-remote-fast-check-period

YouTube

Bewaart de
voorkeuren van de
videospeler van de
gebruiker met
ingesloten YouTubevideo

Session

H
L
S

yt-remote-session-app

YouTube

Bewaart de
voorkeuren van de
videospeler van de
gebruiker met
ingesloten YouTubevideo

Session
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S
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yt-remote-session-name

YouTube

Bewaart de
voorkeuren van de
videospeler van de
gebruiker met
ingesloten YouTubevideo

Session
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