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Via Google Tag Manager beheren we de plaatsing van cookies voor onze websitebezoekers.
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campaign_click_url
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Wordt gebruikt om vast te leggen of de persoon ervoor heeft gekozen ingelogd te blijven
Gebruikt in combinatie met de c_user-cookie om uw identiteit bij Facebook te verifiëren
Gebruikt in combinatie met de xs cookie om uw identiteit te verifiëren bij Facebook
Wordt gebruikt om uw identiteit te verifiëren op de mobiele website van Facebook
Wordt gebruikt om vast te leggen dat een apparaat of browser is aangemeld via Facebook-platform
Gebruikt om op apparaten gebaseerde aanmeldingen in te schakelen
Bepaalt de inlogstatus van een persoon die accountkit.com bezoekt
Authenticeert aanmeldingen met behulp van Account Kit
Optimaliseert herstelstroom na mislukte inlogpogingen
Slaat een coderingssleutel op die wordt gebruikt om cookies te versleutelen
Geeft aan wanneer HTTPS nodig is om toegang te krijgen tot FB-servers
Wordt gebruikt om de laatste keer aan te geven dat iemand zijn of haar wachtwoord heeft ingevoerd
Identificeert browsers voor doeleinden van beveiliging en website-integriteit, inclusief voor accountherstel, en identificatie van mogelijk gecompromitteerde accounts.
Identificeert de browser voor login authenticatie doeleinden
Identificeert het land en de gekozen taal van de laatst aangemelde gebruiker van de browser of het internationale domein dat wordt gebruikt om toegang te krijgen tot Facebook
Wordt gebruikt om suggesties van vrienden te verbeteren
Registreert de leeftijd van Facebook-javascript-bestanden
Gebruikt om de siteprestaties voor adverteerders te optimaliseren
Registreert de Facebook-URL waarop een persoon terechtkwam nadat hij op een advertentie had gepromoot
Facebook

Checkpoint, lp
hckd, sfiu, ar, av
noscript, m_ts, next, next_path,presence, rdir, i_user, i_key, i_id
m_pixel_ratio, p, dpr, sW, wd, a11y
act, reg_ext_ref, reg_fb_gate,reg_fb_ref, reg_uniqid, x-referer, x-src
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Session
Session
Session
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authenticatie
Beveiliging, site- en productintegriteit
Functies en services van de site
Prestaties
Analytics en onderzoek

Cookies
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Duration / Expiration
2 year
10 minutes
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2 year
10 minutes
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Door deze cookies te plaatsen kunnen we de website-bezoekers YouTube-video's tonen.

Privacy statement solution
https://www.google.com/policies/technologies/types/

Social
Publisher

Category

Authentication

Security, Site andProduct Integrity
Facebook Custom AudiencesFacebook Exchange (FBX)Facebook ConnectFacebook Social Plugins
Site Featuresand Services
Performance
Analytics and Research

Session Cookies

Privacy statement solution

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

User experience
Publisher

Google Analytics

Category

Analytics

Pingdom

Analytics

Hotjar

User-experience

Privacy statement solution
Gebruikt om gebruikers te onderscheiden.
Wordt gebruikt om verzoeksnelheid te vertragen.
Gebruikt om gebruikers en sessies te onderscheiden. De cookie wordt gemaakt wanneer de javascript-bibliotheek
wordt uitgevoerd en er bestaan geen bestaande __utma-cookies. De cookie wordt elke keer bijgewerkt als er gegevens zijn
verzonden naar Google Analytics.
Wordt gebruikt om verzoeksnelheid te vertragen.
Gebruikt om nieuwe sessies / bezoeken te bepalen. De cookie wordt gemaakt wanneer de javascript-bibliotheek
wordt uitgevoerd en er bestaan geen bestaande __utmb-cookies. De cookie wordt elke keer bijgewerkt als er gegevens zijn
verzonden naar Google Analytics.
Niet gebruikt in ga.js. Instellen voor interoperabiliteit met urchin.js. Historisch werkte deze cookie in
in combinatie met de __utmb-cookie om te bepalen of de gebruiker in een nieuwe sessie / bezoek was.
Slaat de verkeersbron of campagne op waarin wordt uitgelegd hoe de gebruiker uw site heeft bereikt
cookie wordt gemaakt wanneer de javascript-bibliotheek wordt uitgevoerd en wordt elke keer bijgewerkt als gegevens aanwezig zijn
verzonden naar Google Analytics.
Gebruikt om aangepaste variabele gegevens op bezoekersniveau op te slaan. Deze cookie wordt gemaakt wanneer een ontwikkelaar
gebruikt de _setCustomVar-methode met een aangepaste variabele op bezoekersniveau. Deze cookie was ook
gebruikt voor de verouderde methode _setVar. De cookie wordt bijgewerkt telkens wanneer gegevens worden verzonden naar
Google Analytics.
Wordt gebruikt om de opname van een gebruiker in een experiment te bepalen.
Wordt gebruikt om het verloop van experimenten te bepalen waarin een gebruiker is opgenomen.
Gebruikt om de opname van een gebruiker in een experiment en het verlopen van experimenten door een gebruiker te bepalen
is opgenomen in.
Deze cookies stellen ons in staat om anoniem klantgebruik en demografische statistieken te genereren, en ze onderscheiden aanvragen van verschillende browsers en slaan nuttige informatie op.
Hotjar-cookie. Deze cookie wordt ingesteld zodra een bezoeker interactie heeft met een modale pop-up van een enquête-uitnodiging. Het wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat dezelfde uitnodiging niet opnieuw verschijnt als deze al is getoond.
Hotjar-cookie. Deze cookie wordt ingesteld zodra een bezoeker een peiling voltooit met behulp van de Feedback Poll-widget. Het wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat dezelfde peiling niet opnieuw verschijnt als deze al is ingevuld.
Hotjar-cookie. Deze cookie wordt ingesteld zodra een bezoeker een Feedback Poll-widget minimaliseert. Het wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat de widget minimaal blijft wanneer de bezoeker door uw site navigeert.
Hotjar-cookie. Deze cookie wordt ingesteld zodra een bezoeker zijn informatie in de widget Recruit User Testers indient. Het wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat hetzelfde formulier niet opnieuw verschijnt als het al is ingevuld.
Hotjar-cookie. Deze cookie wordt ingesteld zodra een bezoeker een widget Recruit User Testers minimaliseert. Het wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat de widget minimaal blijft wanneer de bezoeker door uw site navigeert.
Hotjar-cookie. Deze sessie-cookie is ingesteld om Hotjar te laten weten of die bezoeker is opgenomen in de steekproef die wordt gebruikt om trechters te genereren.

https://www.google.com/policies/technologies/types/

https://www.solarwinds.com/legal/privacy

https://www.hotjar.com/cookies

Marketing
Publisher
DoubleClick
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Google Adwords / Google Dynamic Remarketing
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Advertising

Cookies
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Duration / Expiration
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90 days
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28 days

Advertising

NID, SID, Conversion

N/A

Gebruikt om de relevantie van advertenties weer te geven, te meten en te verbeteren. Houd er rekening mee dat DoubleClick ook cookies van andere netwerken / uitgevers kan plaatsen. Deze uitgevers worden hier niet genoemdcooke overzicht.
De primaire advertentiecookie van Facebook, gebruikt om de relevantie te leveren, te meten en te verbeteren
van advertenties.
Wordt gebruikt om opt-outs voor advertenties op te nemen
Wordt gebruikt om een specifieke locatie in de app van een adverteerder te openen bij installatie
Google gebruikt cookies zoals NID en SID om advertenties op Google-eigendommen aan te passen, zoals
Google zoeken. Dergelijke cookies onthouden uw meest recente zoekopdrachten, uw vorige
interacties met onze advertenties of zoekresultaten, en uw bezoeken aan onze website. Dit helpt ons
om u aangepaste advertenties op Google te tonen. Het belangrijkste doel van de conversiecookie is om te helpen
adverteerders bepalen hoe vaak mensen die op hun advertenties klikken uiteindelijk aankopen doen
hun producten. Met deze cookies kunnen Google en de adverteerder bepalen dat u
klikte op de advertentie en bezocht later de site van de adverteerder. Conversiecookies worden niet gebruikt
door Google voor gepersonaliseerde advertentietargeting en blijft slechts een beperkte tijd behouden.

Privacy statement solution
https://www.google.com/policies/technologies/types/
https://www.facebook.com/policies/cookies/

https://www.google.com/policies/technologies/types/

