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Cookie(s) Website Functie Netwerk

Levensduur 
vanaf de laatste 
update

wp_* wordpress.com
Functionele cookie voor werking Wordpress 
omgeving Wordpress Sessie

_grecaptcha, rc::c, rc::b, rc::a google.com
Functionele cookie om recaptcha toe te voegen 
en spam te voorkomen Google Sessie

cmplz_* complianz.com
Complianz functionaliteit voor het accepteren, 
inzien en weigeren van cookies Complianz 1 jaar

wordpress_* wordpress.com
Functionele cookie voor werking Wordpress 
omgeving Wordpress Sessie

wp-wpml_* wpml.org
Functionele cookie voor het opslaan van 
taalvoorkeur WPML 1 dag
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Functionele cookies
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Cookie(s) Website Functie 

_ga google.com
Google Analytics: om gebruikers te kunnen 
onderscheiden

_gat google.com
Google Analytics: om gebruikers te kunnen 
onderscheiden

_gid google.com
Google Analytics: om paginaweergaven te 
meten

_dc_gtm_<property-id> google.com
Google Analytics: om gebruikers te kunnen 
onderscheiden

_hjTLDTest, _hjid, 
_hjIncludedInPageviewSample, 
_hjIncludedInSessionSample, 
_hjAbsoluteSessionInProgress, 
_hjFirstSeen, _hjViewportId, 
_hjRecordingLastActivity, 
_hjRecordingEnabled, _hjSessionUser

hotjar.com

Om beter inzicht te krijgen in het gedrag van 
websitebezoekers met als doel om de 
gebruikerservaring van onze websites te 
verbeteren.

__gads google.com

Google/ Doubleclick: Gebruikt om promoties te 
tonen, en beter inzicht in het bezoekende 
publiek 

test_cookie google.com
Het opbouwen van anonieme 
bezoeker segmenten in Google Analytics

nvt google.com
Het activeren van geavanceerde rapportage 
mogelijkheden.

_dc_gtm_* Unieke anonieme cookie die de sessie identificeert
_ga Cookie determines if someone arrived via a campaign - we only read it, not set it
_gid De page view sessie die een 'Page View' event naar het systeem stuurt
_hjid hotjar.com De visitor key die door het systeem wordt toegewezen
tos
nvt jobboost.io Cookie voor het meten van conversies
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Netwerk

Levensduur 
vanaf de laatste 
update

Google 2 jaar

Google 2 jaar

Google 2 jaar

Google 1 minuut

Hotjar Geen einde

Google 2 jaar

Doubeclick 2 jaar

Google nvt
Google 1 minuut
Google 2 jaar
Google 24 uur
Hotjar Geen einde

Jobboost.io nvt

Analytische cookies
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Cookie(s) Website Functie Netwerk

Levensduur 
vanaf de laatste 
update

Conversion
google-
adservices.com

Meten van conversie. Deze anonieme informatie 
wordt gebruikt om waarde te bepalen van 
advertentiepartner, af te rekenen met 
advertentiepartner. Google 1 jaar

IDE doubleclick.net

Het meten van conversies en het doen van 
gerichte aanbiedingen op sites van derden. De 
anonieme conversie informatie wordt gebruikt 
om de waarde te bepalen van diverse 
advertentiepartners in een 
centrale adserver en deze anonieme informatie 
wordt gebruikt om via deze centrale adserver 
gerichte aanbiedingen te plaatsen op sites van 
derden. DoubleClick 1 jaar

locale, c_user, csm, datr, fr, lu, xs, pk, 
s, p, act, x-src, presence, _fbp, wd facebook.com

Het meten van conversies en het doen van 
gerichte aanbiedingen op sites van derden. De 
anonieme conversie informatie wordt gebruikt 
om de waarde te bepalen van diverse 
advertentiepartners in een 
centrale adserver en deze anonieme informatie 
wordt gebruikt om via deze centrale adserver 
gerichte aanbiedingen te plaatsen op sites van 
derden. Facebook 1 jaar

_gaexp google.com
Om de opname en duur van een gebruiker in een 
experiment te bepalen. Google 90 dagen

_gaexp google.com
Gebruikt voor campagnes toegewezen aan 
Google Ads Customer Ids. Google 24 uur

_gaexp google.com
Gebruikt voor campagnes toegewezen aan 
Google Ads Campagn Ids. Google 24 uur

_gaexp google.com
Gebruikt voor campagnes toegewezen aan 
Google Ads Ad Group Ids. Google 24 uur

_gaexp google.com
Gebruikt voor campagnes toegewezen aan 
Google Ads Criterion Ids. Google 24 uur

_gaexp google.com
Slaat de laatste utm_campaign query 
parameter op. Google 24 uur

personalization_id, external_referrer, 
guest_id twitter.com

Meten van conversie. Deze anonieme informatie 
wordt gebruikt om waarde te bepalen van 
advertentiepartner, af te rekenen met 
advertentiepartner. Twitter 2 jaar

li, bcookie, AnalyticsSyncHistory, 
UserMatchHistory, lang, liap, lidc, 
lms_ads, lms_analytics linkedin.com

Het meten van conversies en het doen van 
gerichte aanbiedingen op sites van derden. De 
anonieme 
conversie informatie wordt gebruikt om de 
waarde te bepalen van diverse 
advertentiepartners in een 
centrale adserver en deze anonieme informatie 
wordt gebruikt om via deze centrale adserver 
gerichte aanbiedingen te plaatsen op sites van 
derden. LinkedIn 1 jaar

CTK, __cf_bm, _cfuvid, indeed.com

Het meten van conversies. De anonieme 
conversie informatie wordt gebruikt om 
campagnes te optimaliseren Indeed Sessie

_uetvid google.com

Cookie die gebruikt wordt om website bezoek 
bij te
houden en op te slaan Google 16 dagen

_gcl_au google.com
Cookie die gebruikt wordt om conversies bij te
houden en op te slaan Google 3 maanden

Advertentie Cookies



sb facebook.com

Het meten van conversies en het doen van 
gerichte aanbiedingen op sites van derden. De 
anonieme 
conversie informatie wordt gebruikt om de 
waarde te bepalen van diverse 
advertentiepartners in een 
centrale adserver en deze anonieme informatie 
wordt gebruikt om via deze centrale adserver 
gerichte 
aanbiedingen te plaatsen op sites van derden. Facebook 1 jaar

_gcl_au De site visit sessie die een 'Site Visit' event naar het systeem stuurtGoogle 3 maanden

datr, fr Facebook

Het meten van conversies en het doen van 
gerichte aanbiedingen op sites van derden. De 
anonieme conversie informatie wordt gebruikt 
om de waarde te bepalen van diverse 
advertentiepartners in een centrale adserver en 
deze anonieme informatie wordt gebruikt om 
via deze centrale adserver gerichte 
aanbiedingen te plaatsen op sites van derden. Facebook 1 jaar

CONSENT, DSID, HSID, IDE, 
LOGIN_INFO, PREF, SAPISID, SID, SSID, 
VISITOR_INFOR1_LIVE, YSC, _ga, 
enabledapp.uploader Bezochte website

Deze verzameling van cookies worden geplaatst 
als een Youtube video op een pagina ingevoegd 
wordt. Deze cookies worden gebruikt om te 
kijken of je bij Youtube ingelogd bent en om te 
zorgen dat de videoplayer goed werkt Youtube.com Tot einde sessie

muc Twitter

De anonieme conversie informatie wordt 
gebruikt om de waarde te bepalen van diverse 
advertentiepartners in een centrale adserver en 
deze anonieme informatie wordt gebruikt om 
via deze centrale adserver gerichte 
aanbiedingen te plaatsen op sites van derden. twitter.com maximaal 2 jaar

dpr .facebook.com This cookie is used by Facebook for performance. Facebook Tot einde sessie
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