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Wat is een cookie 
Een cookie is de benaming voor een klein bestand waar de website op de achtergrond data in opslaat.  

Maakt deze website gebruik van cookies? 
Onze website maakt gebruik van functionele cookies om de website beter te laten functioneren en 
analytische cookies om de statistieken van onze bezoekers te registreren om beter inzicht te krijgen in het 
functioneren van onze website. 

Uitleg over de opgeslagen data in de cookies 
Bij bezoek aan deze website worden de volgende cookies geplaatst: 
 
Cookie naam:     _ga 
Cookie soort:    Analytisch 
Cookie-duur:    2 jaar 
Doeleinde:    Google Analytics 
Data word verzonden naar:  Google Nederland (adequate) 
Cookie beschrijving:  Deze third party cookie wordt gebruikt door Google Analytics om een  
    beeld te vormen van het aantal paginabezoeken, unieke bezoekers, sessies 
    en campagne data. 
 
Cookie naam:     _gid 
Cookie soort:    Analytisch 
Cookie-duur:    24 uur 
Doeleinde:    Google Analytics  
Cookie beschrijving:  Data word verzonden naar: Google Nederland (adequate) 
    Registreert een unieke ID dat gebruikt word om statistische date te  
    generen over welke pagina’s er bezocht worden, hoe vaak deze pagina’s 
    bezocht worden en hoe lang de bezoeker op deze pagina’s blijft. 
 
Cookie naam:     _gat 
Cookie soort:    Analytisch 
Cookie-duur:    1 minuut 
Doeleinde:    Google Analytics 
Data word verzonden naar:  Google Nederland (adequate) 
Cookie beschrijving:  Deze cookie wordt gebruikt door Google Analytics om het aantal  
    verzoeksnelheid van de te limiteren/vertragen. 
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Cookie naam:     collect  (pixel) 
Cookie soort:    marketing 
Cookie-duur:    Sessie 
Doeleinde:    Google Analytics 
Data word verzonden naar:  Google Nederland (adequate) 
Cookie beschrijving:  Deze third party cookie wordt gebruikt door Google Analytics om een  
    beeld te vormen van het aantal paginabezoeken, unieke bezoekers, sessies 
    en campagne data. 
 
Cookie naam:     ads/ga-audfience  (pixel) 
Cookie soort:    marketing 
Cookie-duur:    Sessie 
Doeleinde:    Google Adwords 
Data word verzonden naar:  Google Nederland (adequate) 
Cookie beschrijving:  Deze third party cookie wordt gebruikt door Google Adwords om een  
    beeld te vormen van het aantal paginabezoeken om zo te registreren  
    welke bezoekers wellicht potentiele klanten kunnen worden. 
 

Cookies verwijderen 
U kunt ten alle tijden via uw browser de opgeslagen cookies van deze website verwijderen en blokkeren 
voor toekomstig gebruik. 


