Type Cookie

Doel

Bewaartijd

Fundamentele
cookies

Cookies die noodzakelijk zijn voor de weergave en/of
het onderhoud van de website.
Als u deze cookies uitschakelt en/of weigert, heeft dit
gevolgen voor de werking van deze website.

exp_stashid en
exp-tracker:
deze worden
alleen voor de
eenmalige
sessie bewaard.
exp_csrf_token:
maximaal 1 dag

Cookies

exp_csrf_token
exp_last_activity
exp_last_visit
exp_stashid
exp_tracker

Type Cookie
AddThis

Doel
AddThis houdt middels cookies bij op welke
websites die gebruik maken van AddThis een
bezoeker komt.
Daarnaast kunnen via AddThis nog veel meer
share-buttons getoond worden, van Facebook,
LinkedIn, Reddit, Pinterest etc. Het gebruik van
deze functionaliteiten loopt via AddThis. U kunt
meer informatie vinden over AddThis via
http://www.addthis.com/privacy#.UFL3Go3iY3g
di2
dt
loc
ssc
uid
um
uvc
vc
__atuvc
__atuvs
loc
Doel
Vimeo is een dienst voor de visualisering van
videocontent.
Een ingesloten VIMEO-video verzamelt zelf via
Google Analytics inzicht in het surfgedrag.
__utma
__utmb
__utmc
__utmt_player
__utmz
player
vuid
Doel
De Google Analytics cookies verzamelt
bezoekersinformatie, zoals bezoekersaantallen,
populaire pagina's en onderwerpen.

Cookies:
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Vimeo

Cookies:

Type Cookie
Google Analytics

exp_last_activity
en
exp_last_visit:
maximaal 1 jaar

Bewaartijd
Maximaal 1 dag

Bewaartijd
Maximaal 2 jaar

Bewaartijd
Maximaal 2 jaar

Cookies

Type Cookie
ShareThis

Cookies:

Type Cookie
Twitter

Cookies
Type Cookie
Facebook

Cookies

Type Cookie
Youtube

Cookies

Type Cookie
Google.com

__unam cookie
__utma cookie
__utmb cookie
__utmc cookie
__utmt cookie
__utmz cookie
_ga
_gat
Doel
Bewaartijd
Met de cookies van ShareThis kan informatie
Maximaal 2 tot
van de website delen via diverse social media
6 dagen
kanalen, zoals Facebook en Twitter of via e-mail.
__stacxiommap
__stamap
__stdlxmap
__stgmap
__stid
__uset
Doel
Deze cookie wordt gebruikt om de bezoeker te
identificeren op Twitter, waardoor er informatie
gedeeld kan worden met anderen via Twitter.
guest_id
Doel
Indien de bezoeker is ingelogd op Facebook, dan
kan Facebook via de website cookies plaatsen.
Deze cookies worden gebruikt zodat bezoekers
van de website informatie kunnen delen met
anderen via Facebook. Voorbeelden hiervan zijn
het liken of delen van een bericht.
lu
pl
s
sb
fr
csm
datr
c_user
xs
Doel
Een ingesloten Youtube-video verzamelt
bezoekersinformatie en aangepaste
voorkeurinstellingen.
APISID
CONSENT
HSID
LOGIN_INFO
PREF
SAPISID
SID
SSID
VISITOR_INFO1_LIVE
YSC
Doel
Cookies van dit domein worden gebruikt om te
meten of bezoekers op advertenties klikken en
de website van deze adverteerder bezoeken.
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Maximaal 2 jaar

Bewaartijd

Maximaal 2 jaar

Bewaartijd

Maximaal 2 jaar

Bewaartijd

Maximaal 2 jaar

Cookies

Type Cookie
Google.nl

Cookies

Type Cookie
Google Tag
Manager
Cookies

Type Cookie
FLXOne
Cookies

CONSENT
SNID
NID
Doel
Cookies van dit domein worden gebruikt om te
meten of bezoekers op advertenties klikken en
de website van deze adverteerder bezoeken.
OGPC
SID
HSID
SSID
APISID
SAPISID
CONSENT
SNID
NID
Doel

Bewaartijd

Maximaal 2 jaar

Bewaartijd

Deze cookies zorgen ervoor dat er bepaalde
functionaliteiten, zoals de cookiemelding,
ingeladen kunnen worden in de website.
gtm-cookie-consent
gtm-cookie-id

Maximaal 1 dag

Doel
Het meten van gedrag van bezoekers van de
website om de gebruikservaring te verbeteren.
id

Bewaartijd
Maximaal 2 jaar

