
COOKIEVERKLARING 
VakantieVeilingen en VavaBid 

 
1. Verantwoordelijke 
Op onze websites en apps (hierna: “eCommerce Diensten”) maken wij gebruik van cookies 
en andere soortgelijke technieken zoals pixels en scripts (hierna: “cookies”). De 
verantwoordelijke hiervoor is Emesa Nederland B.V., gevestigd aan Rietlandpark 333, 1019 
DW in Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 52335631 
(hierna: “Emesa”, “ons” of “wij”). Op de verwerking van jouw persoonsgegevens is tevens 
onze Privacyverklaring van toepassing.  
 
De eCommerce Diensten bestaan uit VakantieVeilingen en Vavabid en de gelijknamige apps.  
 
2. Wat zijn cookies? 
Een cookie is een klein tekstbestand dat wij opslaan in jouw browser of app (die je gebruikt 
op jouw apparaat zoals je telefoon, computer of tablet) als je een van onze websites bezoekt 
of apps gebruikt en dat we uitlezen bij een vervolgbezoek. Dit kunnen zowel cookies zijn die 
wij (laten) plaatsen (first party cookies) of die door derde partijen worden geplaatst (third 
party cookies). 
 
Ook maken we onderscheid tussen de diverse soorten cookies die we (laten) plaatsen op 
basis van wat ze doen. Zo wordt onderscheid gemaakt tussen functionele, analytische en 
tracking cookies (waaronder marketing en social media cookies). 
 
Functionele (noodzakelijke) cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van een 
website, app en/of account. Denk aan cookies die nodig zijn om een login te onthouden.  
 
Analytische cookies kunnen gebruikt worden voor het verzamelen van statistieken over het 
gebruik van een website, app en/of account. 
 
Tracking cookies maken het mogelijk om je surfgedrag en klik- en aankoopgedrag bij te 
houden. Hieronder vallen ook cookies die worden gebruikt voor de integratie van social 
media op een website, app en/of account (zoals ‘Like’ buttons), deze leggen vaak ook je 
surfgedrag vast. De tracking cookies die surfgedrag vastleggen en gebruikt kunnen worden 
om je profiel op te bouwen, worden ook wel profilering cookies genoemd. 
 
Als je op meer dan één van onze eCommerce Diensten toestemming geeft voor profilering 
cookies, betekent dit dat wij bepaalde informatie met behulp van cookies vanuit die 
websites aan elkaar kunnen koppelen, zoals jouw interesses afgeleid van jouw klikgedrag. Er 
wordt geen informatie uit cookies tussen diverse apparaten of tussen apps en websites 
gedeeld.  
 
Naast cookies zijn er ook nog andere technieken die het mogelijk maken om informatie op 
jouw apparaat op te slaan en uit te lezen. Voorbeelden hiervan zijn scripts, webbeacons, 
pixels en HTML5 local storage. De werking hiervan is in principe hetzelfde. Waar wij in deze 
Cookieverklaring over ‘cookies’ spreken, bedoelen we ook soortgelijke technieken. 

https://www.vakantieveilingen.be/privacy.html


 
 
 
3. Welke cookies kunnen worden geplaatst bij een bezoek op de websites/apps van Emesa 
 
 
Noodzakelijke cookies 
Noodzakelijke cookies zijn onmisbaar voor een goede werking van onze eCommerce 
Diensten. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt voor het onthouden van ingelogde 
status, voorkeuren, om te betalen of de inhoud van je winkelmandje. Deze cookies plaatsen 
we altijd. 
 
Functionele cookies 
Deze cookies zijn nodig om bepaalde functies op onze website mogelijk te maken, zoals het 
maken van een reservering of het tonen van een kaart. Je kunt deze cookies weigeren, maar 
dan werken bepaalde functies niet. 
 
Analytische cookies 
Analytische cookies worden gebruikt voor het verzamelen van statistieken over het gebruik 
van een website, app en/of account. Dit type analytische cookies hebben geen of nauwelijks 
impact op jouw privacy en plaatsen we altijd. Geef je akkoord via de instellingen, plaatsen 
we ook tracking cookies t.b.v. analytics.  
 
Tracking cookies 
Geplaatst door of namens Emesa (first party cookies) 
Wij gebruiken, indien je hiervoor toestemming geeft, tracking cookies om jouw ervaring op 
onze websites en apps optimaal en persoonlijk te maken. Hieronder verstaan we ook 
analytische cookies die een impact op jouw privacy hebben. 
We gebruiken tracking cookies ook voor personalisatiedoeleinden. Op basis van o.a. de door 
jou bezochte onderdelen van websites en jouw klikgedrag delen we jou in een bepaald 
interesseprofiel in. De profielen gebruiken we vervolgens om jou persoonlijke content te 
laten zien op onze websites. 
 
Geplaatst door derden t.b.v. conversie (third party cookies) 
Na jouw toestemming plaatsen derden tracking cookies op jouw apparatuur. Deze cookies 
gebruiken wij om bij te houden welke pagina’s jij bezoekt en welke aankopen je doet. Dat 
wordt o.a. gedaan om conversie te eten, partners af te rekenen en om te zien via welke link 
je bij de eCommerce Diensten terecht bent gekomen.  
 
Geplaatst door sociale netwerken (third party cookies) 
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of 
delen (“sharen”) op sociale netwerken als Facebook, Instagram, YouTube, Twitter en 
LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, Instagram, 
YouTube, Twitter respectievelijk LinkedIn zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code 
worden cookies geplaatst. Deze cookies kunnen puur functioneel zijn, maar ook worden 
gebruikt om bij te houden welke pagina’s je bezoekt uit hun netwerk, om zo een profiel op 
te bouwen van jouw online surfgedrag en om jou gepersonaliseerde content te laten zien. 



Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die zij van jouw 
bezoek aan andere websites uit hun netwerk krijgen. In de cookie en/of privacyverklaring 
van de sociale netwerken kun je lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via 
deze cookies verwerken: 
Facebook 
Instagram 
Google+ / YouTube 
Twitter 
LinkedIn 
Deze verklaringen kunnen regelmatig wijzigen. 
 
Onderaan deze pagina vind je een overzicht van alle functionele, analytische en tracking 
cookies die we gebruiken en bijbehorende bewaartermijnen. 
 
4. Doeleinden van de cookies 
De bovenstaande verschillende type cookies hebben verschillende doelen. 
 
Functioneel 
Cookies zijn nodig voor het functioneren van onze eCommerce Diensten. Functionele 
cookies slaan geen informatie op die jou direct identificeert, ze worden bijvoorbeeld 
gebruikt voor het onthouden van ingelogde status en voorkeuren. 
Hieronder valt ook het opslaan van informatie op jouw apparaat en het gebruikmaken van 
informatie die op jouw apparaat is opgeslagen. Daarmee wordt herkend met welke type 
apparaten je onze websites en apps gebruikt. Hierdoor kunnen we jou een optimale service 
bieden, als je bijvoorbeeld tussen een app en website wisselt.  
 
Analytisch 
Cookies helpen ons de kwaliteit en efficiëntie van onze websites en apps te bewaken. We 
gebruiken deze informatie voor het maken van algemene statistieken en het verbeteren van 
de algemene gebruikservaring van onze eCommerce Diensten. Hieronder vallen ook de 
privacyvriendelijk ingestelde cookies van Google Analytics. Privacyvriendelijk betekent dat 
jouw IP-adres wordt geanonimiseerd, dat de gegevens niet worden gebruikt voor andere 
diensten van Google en ook niet worden gedeeld met derden. Als je wel toestemming voor 
tracking cookies geeft plaatsen we de reguliere cookies van Google Analytics.  
 
Personalisatie 
Wij verzamelen en verwerken informatie over jouw gebruik van onze websites en apps. Op 
basis daarvan doen we aannames over jouw interesses. Die aannames worden gebruikt om 
later gepersonaliseerde content op de eCommerce Diensten of bij derden voor jou te 
kunnen selecteren en aan te kunnen bieden. 
 
Als je op meer dan één van onze eCommerce Diensten toestemming geeft voor de 
doeleinden waarvoor Emesa cookies verwerkt, betekent dit dat wij bepaalde informatie 
(zoals koop, klik- en surfgedrag)  met behulp van cookies vanuit die verschillende 
eCommerce Diensten aan elkaar kunnen koppelen, zoals jouw interesses. Er wordt geen 
informatie uit cookies tussen diverse apparaten of tussen apps en websites gedeeld, behalve 
als je inlogt in jouw account. Wanneer je bent ingelogd kunnen we ook aan de hand van 

https://www.facebook.com/policies/cookies/
https://www.instagram.com/about/legal/privacy/
https://policies.google.com/privacy?hl=nl
https://twitter.com/privacy
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy


tracking cookies (als je daar toestemming voor hebt gegeven) informatie over jouw gedrag 
via een browser koppelen aan gedrag dat je op een ander apparaat of in onze app vertoont, 
als je daar ook bent ingelogd. 
 
Conversie en advertenties 
We kunnen bijhouden welke content je hebt gezien, hoe vaak en of je op bepaalde content 
hebt geklikt. We houden ook bij of je vervolgens een product of dienst hebt afgenomen. 
 
Tot slot maken we ook gebruik van cookies om conversie te meten en aan partners uit te 
betalen, op het moment dat je bijvoorbeeld via een andere website naar onze eCommerce 
diensten bent geleid en een aankoop doet. 
 
Social 
We gebruiken cookies om bij te houden welke producten je bekijkt zodat we je relevante 
advertenties kunnen tonen op Social media netwerken. Ook kun je op deze manier 
producten en aanbiedingen delen. Social Media partijen kunnen zelf ook interesseprofielen 
opbouwen en jou volgen, als je gebruikt maakt van hun diensten. Lees daarom ook altijd de 
privacy verklaringen door van die Social Media partijen. Zie hoofdstuk 8 voor meer info.  
 
5. Controle uitoefenen 
Omdat het plaatsen en uitlezen van tracking cookies gezien wordt als een verwerking van 
persoonsgegevens, zijn de bepalingen uit ons onze Privacyverklaring ook van toepassing. 
Je kunt ervoor kiezen om in zijn geheel geen cookies te accepteren. Wij plaatsen dan enkel 
cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de eCommerce Diensten en 
analytische cookies die een beperkte impact hebben op jouw privacy. Je kunt ook op een 
andere manier zelf controle uitoefenen over de cookies die op je apparaat kunnen worden 
opgeslagen. Je kunt je computer of mobiele apparaat zodanig instellen dat er tijdens het 
bezoek aan onze eCommerce Diensten geen cookies worden geplaatst. Houd er rekening 
mee dat als je bepaalde cookies blokkeert, het kan gebeuren dat je geen (of minder goed) 
gebruik kunt maken van (alle mogelijkheden van) onze eCommerce Diensten. Een andere 
mogelijkheid is dat je jouw computer of mobiele apparaat zo instelt dat je een bericht krijgt 
zodra cookies worden geplaatst. 
 
Ook heb je zelf de mogelijkheid om geplaatste cookies weer te verwijderen. Dit kan je 
bijvoorbeeld doen als je de gegeven toestemming voor cookies weer wilt intrekken. Bij het 
openen van onze eCommerce Diensten zullen we in dit geval je opnieuw informeren en 
toestemming vragen. Informatie over hoe je cookies kunt uitzetten of wissen per browser 
vind je op: 
Chrome; 
Firefox; 
Internet Explorer; en 
Safari. 
 
6. Wijzigingen 
Wij kunnen deze Cookieverklaring eenzijdig wijzigen. We raden je dan ook aan om 
regelmatig deze verklaring op wijzigingen te controleren. Als we grote wijzigingen 
aanbrengen, zullen we je daarvan op de hoogte stellen. Bijvoorbeeld door een melding op 

https://www.vakantieveilingen.be/privacy.html
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl
http://mzl.la/1BAQFQq
https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.apple.com/en-us/HT201265


onze eCommerce Diensten te plaatsen, via e-mail of doordat we opnieuw toestemming 
vragen. 
 
7. Vragen 
In de Privacyverklaring kun je vinden welke rechten je als betrokkene hebt. Vragen of 
klachten op het gebied van cookies kun je stellen via legal@emesa.nl 
 
8. Cookies Emesa 

Functionele & noodzakelijke cookies 

Appnexus (Privacy statement) 

Domein 

Cookie 

Naam Doel Levensduur 

.adnxs.com uuid2 Onderscheidt browsers en apparaten 90 dagen 

.adnxs.com sess 

Om te testen of een browser is 

geconfigureerd om cookies van 

AppNexus te accepteren. 

Einde browser 

sessie 

 

Gigya (Privacy statement) 

Domein Cookie Naam Doel Levensduur 

lokaal 

domein gigAPIProxy_enabled 

Gigya is het klantidentiteit en 

toegangsmanagementplatform 

van Emesa. Deze cookie wordt 

gebruikt om aan te geven of 

APIProxy moet worden 

gebruikt of niet. 1 jaar 

lokaal 

domein gigcommentscb 

Onthoudt of een provider-

aankruisvakje door de 

gebruiker is aangevinkt 1 jaar 

lokaal 

domein gigcomments_email Commentaar gast email. 1 jaar 

lokaal 

domein gigcommentsisguest 

Geeft aan dat de gebruiker 

commentaar levert als 

gastgebruiker 1 jaar 

lokaal 

domein gigcomments_locked 

Onthoudt of een gastgebruiker 

minstens één reactie heeft 

gepost. 1 jaar 

lokaal 

domein gigcomments_nickname Commentaar gast nickname 1 jaar 

lokaal 

domein gigcommentsselected 

Onthoudt of een provider-

aankruisvakje door de 

gebruiker is aangevinkt 1 jaar 

https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy
https://www.gigya.com/privacy-policy/


Domein Cookie Naam Doel Levensduur 

lokaal 

domein gigcommentsselectedproviders 

Laatst geselecteerde share 

providers 1 jaar 

lokaal 

domein gigcomments_sort 

Laatst geselecteerde gebruikt 

soort 1 jaar 

lokaal 

domein gigdbgConsole_log 

Wordt gebruikt om 

logboekregistratie voor 

foutopsporing te activeren. 3 seconden 

lokaal 

domein gigemail 

Laatst gebruikte e-mailadres 

gedeeld (bij het verzenden van 

e-mail) 1 jaar 

.gigya.com giggmidt Gebruiker cookie 30 minuten 

lokaal 

domein gigllp 

Naam van laatste 

inlogprovider voor het scherm 

'Welkom terug' 1 jaar 

lokaal 

domein gigllu 

Naam van laatste 

inlogprovider voor het scherm 

'Welkom terug' 1 jaar 

lokaal 

domein giglt Login Token for authentificatie 1 jaar 

lokaal 

domein gigshareUI_lastUID Laatste logged in UID 1 jaar 

.gigya.com gigssoToken SSO Token van API dynamisch 

lokaal 

domein gig_debug 

Wordt gebruikt om de 

foutopsporingsinterface te 

activeren 2 seconden 

lokaal 

domein gig3pc 

Onthoudt of cookies van 

derden zijn geblokkeerd om te 

voorkomen dat ze elke keer 

moeten worden gecontroleerd. 48 uur 

lokaal 

domein gig3pctest 

Een tijdelijke cookie die wordt 

gebruikt om te controleren of 

cookies van derden zijn 

geblokkeerd. 1 seconde 

lokaal 

domein gig-comments 

Markeert ID's van gebruikers 

die opmerkingen maakt. 1 jaar 

lokaal 

domein gigyaSettings 

Slaat instellingen voor delen 

van gebruikers lokaal op. 1 jaar 

API 

domein glnk Ticket voor 2e fase van login. 1 dag 



Domein Cookie Naam Doel Levensduur 

lokaal 

domein gmSettings 

Slaat instellingen voor delen 

van gebruikers lokaal op. 1 dag 

lokaal 

domein gst 

Server ticket voor 2e fase van 

login. 30 minuten 

API 

domein ucid 

Unieke computer-ID die wordt 

gebruikt voor het genereren 

van rapporten en wordt 

gebruikt door de Web SDK om 

opgeslagen antwoorden te 

krijgen. 

13 

maanden 

 

 

SiteSpect (Privacy statement) 

Domein 

Cookie 

Naam Doel Levensduur 

lokaal 

domein SSID 

Een cookie die een bezoeker in de loop van de 

tijd volgt. 12 maanden 

lokaal 

domein SSRT 

Recent verzoek cookie, bevat ook informatie 

over robot testen 12 maanden 

lokaal 

domein SSOD 

Slaat extra campagnegegevens op voor de 

gebruiker, waaronder de 

hitwaarderingswaarde en de basismetrische 

hitgegevens. 12 maanden 

lokaal 

domein SSLB Cookie voor load balancer-routering. 

Einde 

browser 

sessie 

lokaal 

domein SSSC 

Een sessiecookie die wordt gebruikt om de 

campagnetoewijzingsinformatie van de 

gebruiker naar de backend-webserver te 

sturen. 

Einde 

browser 

sessie 

 

 

TealiumIQ (tag manager) (Privacy statement) 

Domein Cookie Naam Doel Levensduur 

Lokaal 

domein OPTOUTMULTI 

Bewaart de privacy-instellingen voor 

een bezoeker voor de volgende keer 

dat ze de Emesa sites bezoeken. 6 maanden 

 

Cookiemelding en systeemcontrole  

https://www.sitespect.com/privacy-overview/
https://tealium.com/privacy/


Domein Cookie Naam Doel Levensduur 

Lokaal 

domein 

_svs, 

vvCookiesaccepted  

De cookie wordt gebruikt om te 

onthouden of je hebt 

doorgeklikt op onze website of 

dat je de cookies hebt 

geaccepteerd na de 

cookiemelding. Zonder deze 

cookie blijf je de cookiebar 

permanent zien. 

Einde 

browsersessie 

Lokaal 

domein 

vv_sessionid, 

visitedLightVersion, 

SESS, cookieSession 

Deze cookies wordt gebruikt 

om systeemsessies bij te 

houden. 

Einde 

browsersessie 

 

Analytische cookies 

 

Google Analytics (Privacyvriendelijk) (Privacy statement) 

Domein Cookie Naam Doel Levensduur 

Google 

Analytics Utma 

Wordt gebruikt om 

gebruikers en sessies 

te onderscheiden. 2 jaar 

Google 

Analytics Utmb 

Wordt gebruikt om 

nieuwe sessies / 

bezoeken te bepalen. 30 minuten 

Google 

Analytics 

utmc | Historisch gezien werkte 

deze cookie samen met 

de utmbcookie om te bepalen of 

de gebruiker in een nieuwe sessie 

/ bezoek was. Einde browser sessie 

 

 

Google Analytics (Privacy statement) 

Domein Cookie Naam Doel Levensduur 

Google 

Analytics utma 

Wordt gebruikt om 

gebruikers en sessies te 

onderscheiden. 2 jaar 

Google 

Analytics utmb 

Wordt gebruikt om 

nieuwe sessies / 

bezoeken te bepalen. 30 minuten 

Google 

Analytics 

utmc | Historisch gezien 

werkte deze cookie samen 

met de utmbcookie om te 

bepalen of de gebruiker in Einde browser sessie 

 

https://policies.google.com/privacy
https://policies.google.com/privacy


Domein Cookie Naam Doel Levensduur 

een nieuwe sessie / bezoek 

was. 

Google 

Analytics utmz 

Slaat de verkeersbron of 

campagne op waarin 

wordt uitgelegd hoe de 

gebruiker uw site heeft 

bereikt. 6 maanden 

Lokaal 

domein _ga 

Google Analytics 

gebruikers te 

onderscheiden. 2 jaar 

Lokaal 

domein _gid 

Google Analytics 

gebruikers te 

onderscheiden. 1 dag 

Lokaal 

domein _gat 

Om aantal aanvragen te 

beheren. 1 minuut 

 

 

NewRelic (Privacy statement) 

Domein 

Cookie 

Naam Doel Levensduur 

https://newrelic.com/ JSESSIONID 

Sessie-ID zodat NewRelic 

het aantal sessies kan 

volgen 

Einde browser 

sessie 

 

DC Analytics 

Domein 

Cookie 

Naam Doel Levensduur 

lokaal 

domein _dcmn_p 

Wordt gebruikt om gebruikers en sessies 

te onderscheiden. 1 jaar 

DCMN p 

Wordt gebruikt om gebruikers en sessies 

te onderscheiden. 1 jaar 

 

 

 

Tracking cookies 

 

Appnexus (Privacy statement) 

Domein 

Cookie 

Naam Doel Levensduur 

.adnxs.com anj 

AppNexus gebruikt targeting- en 

advertentiecookies om relevante advertenties 90 dagen 

https://newrelic.com/privacy
https://newrelic.com/
https://newrelic.com/
https://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy


Domein 

Cookie 

Naam Doel Levensduur 

te plaatsen en om conversies te herkennen. 

Deze cookie bevat gegevens die aangeven of 

een cookie-ID is gesynchroniseerd met onze 

partners. 

.adnxs.com token 

Wordt gebruikt als beveiligingsmaatregel met 

opt-outpagina's voor de industrie. 24 uur 

.adnxs.com icu 

Selecteert advertenties en beperkt het aantal 

keren dat een gebruiker een bepaalde 

advertentie ziet. 90 dagen 

 

 

Branch.io (Privacy statement) 

Domein 

Cookie 

Naam Doel Levensduur 

Branch.io _s 

Voor de mogelijkheid om zowel van een 

website als van een advertentie te kunnen 

deeplinken naar een app. 1 jaar 

 

 

Facebook (Privacy statement) 

Domein Cookie Naam  Doel Levensduur 

.facebook.com 

Act, c_user, presence, 

xs 

 Dit zijn Facebook 

Custom Audience 

cookies die worden 

gebruikt voor 

behavioral targeting. 3 maanden 

.facebook.com fr 

 Deze cookie zorgt 

ervoor dat pagina 

requests naar de juiste 

webserver worden 

gestuurd. 3 maanden 

.facebook.com 

_js_datr, 

js_reg_fb_gate,  

js_reg_fb_ref, 

reg_ext_ref, wd,_ga, 

 

act,c_user, csm, datr, 

fr, lu p, pl, precence, 

s,x 

 Facebook maakt 

gebruik van cookies om 

digitale advertenties 

van Emesa te tonen 

binnen het Facebook 

netwerk (remarketing). 

Emesa maakt gebruik 

van Facebook-cookies 

voor het bijhouden van 

conversies. 

Einde 

browsersessie, 

max 1 jaar. 

https://branch.io/policies/#privacy
https://www.facebook.com/full_data_use_policy


Domein Cookie Naam  Doel Levensduur 

Lokaal 

domein 

fbm_30147683223655, 

fbsr_30147683223655, 

_gali 

 Registreren/inloggen 

met Facebook 

 1 jaar 

 

 

Gigya (Privacy statement) 

Domein 

Cookie 

Naam Doel Levensduur 

Lokaal 

domein gig_cb 

Deze cookie kan gegevens delen met 

sociale netwerken. 1 jaar 

 

 

Google (Adx, Analytics, Maps) (Privacy statement) 

Domein Cookie Naam Doel Levensduur 

doubleclick.net NID 

Deze cookie bevat een 

unieke ID die Google 

gebruikt om voorkeuren en 

andere informatie te 

onthouden, zoals 

voorkeurstaal, hoeveel 

zoekresultaten per pagina 

weer te geven (bijvoorbeeld 

10 of 20) en of de gebruiker 

het SafeSearch-filter van 

Google wil inschakelen. 6 maanden 

google.com SID 

Google gebruikt de cookies 

bijvoorbeeld om de meest 

recente zoekopdrachten, 

eerdere interacties met de 

advertenties of 

zoekresultaten van een 

adverteerder en bezoeken 

aan de website van een 

adverteerder te onthouden. 

Zo kan Google aangepaste 

advertenties op Google 

laten zien. 

Einde 

browser 

sessie 

doubleclick.net IDE 

Herkennen van bezoeker 

voor 

remarketingdoeleinden en 

herkennen van conversies. 2 jaar 

google.com 1P_JAR 

Deze cookie wordt gebruikt 

door Google om 1 jaar 

https://www.gigya.com/privacy-policy/
https://policies.google.com/technologies/types?hl=nl


Domein Cookie Naam Doel Levensduur 

persoonlijke advertenties 

op Google sites weer te 

kunnen geven, gebaseerd 

op recente zoekopdrachten 

en interacties. 

doubleclick.net DSID 

Herkennen van bezoeker 

voor 

remarketingdoeleinden en 

herkennen van conversies. 14 dagen 

lokaal domein _gads 

Advertenties te plaatsen die 

relevant zijn voor de 

gebruiker. 2 jaar 

embed.kijk.nl GEDPLAYLISTACTIVITY 

Voor het meten van sessie-

activiteit voor advertentie-

indelingen. Wordt gebruikt 

voor de KIJK.nl video player. 

Einde 

browser 

sessie 

 

 

Mopinion (Privacy statement) 

Domein Cookie Naam Doel Levensduur 

mopinion.com Pastease.passive.chance 

We gebruiken 

Mopinion voor 

feedback en om 

gebruikservaringen 

vast te leggen. Deze 

cookie beoordeelt of 

de bezoeker tot de 

geselecteerde groep 

behoort. 53 weken 

mopinion.com Pastease.passive.activated 

Cookie dat bepaalt 

dat de bezoeker tot 

de geselecteerde 

groep behoort en de 

knop waarmee 

feedback kan worden 

gegeven wordt 

weergegeven. 53 weken 

mopinion.com Pastease.pro_active.chance 

Cookie dat bepaalt of 

de bezoeker 

geselecteerd wordt 

om het formulier te 

zien. 53 weken 

https://mopinion.com/nl/privacy-statement/


Domein Cookie Naam Doel Levensduur 

mopinion.com Pastease.pro_active.activated 

Cookie dat de 

bezoeker selecteert 

die het formulier te 

zien krijgt. 53 weken 

mopinion.com Pastease.exit.chance 

Cookie dat bepaalt of 

de bezoeker 

geselecteerd wordt 

om het formulier te 

zien. 53 weken 

mopinion.com Pastease. exit.activated 

Cookie dat bepaalt of 

de bezoeker 

geselecteerd wordt 

om het formulier te 

zien. 53 weken 

mopinion.com Pastease.returning 

Cookie dat de 

bezoeker selecteert 

die het formulier te 

zien krijgt. 53 weken 

mopinion.com last_page 

Cookie dat het 

formulier aan de 

bezoeker moet 

worden getoond die 

afkomstig is van een 

opgegeven URL. 53 weken 

mopinion.com page_count 

Cookie dat bepaalt 

dat het formulier na X 

aantal pagina's aan 

de bezoeker moet 

worden getoond. 53 weken 

mopinion.com MSopened 

Cookie dat registreert 

dat het formulier is 

geopend. 53 weken 

mopinion.com PHPSESSID 

Houdt 

gebruikerssessiestatus 

bij. 1 dag 

mopinion.com MSFeedbackSent 

Cookie dat registreert 

dat feedback is 

verzonden. 53 weken 

fonts.mopinion.com AWSALB 

Registreert welk 

servercluster de 

bezoeker bedient. Dit 

wordt gebruikt in 1 jaar 



Domein Cookie Naam Doel Levensduur 

samenhang met 

trafficverdeling, om 

de gebruikerservaring 

te optimaliseren. 

 

 

 

Optimizely (Privacy statement) 

Domein Cookie Naam Doel Levensduur 

Lokaal 

domein optimizelyEndUserId 

Voor 'A/B testen en 

personalisatie' met als doel onze 

Digitale Diensten te 

optimaliseren voor de beste 

gebruikerservaring. 6 maanden 

Lokaal 

domein optimizelyRedirectData 

Voor 'A/B testen en 

personalisatie' met als doel onze 

Digitale Diensten te 

optimaliseren voor de beste 

gebruikerservaring. 6 maanden 

 

 

 

Tealium (Privacy statement) 

Domein 

Cookie 

Naam Doel Levensduur 

lokaal domein utag_main 

Tealium first party cookie: opbouw van 

gebruikersprofiel voor optimalisatie en 

personalisatie. 1 jaar 

tealiumiq.com TAPID 

Tealium third party cookie: opbouw van 

gebruikersprofiel voor optimalisatie en 

personalisatie. 1 jaar 

 

 

Bing (Privacy Statement) 

Domein 

Cookie 

Naam Doel Levensduur 

Microsoft.com, 

Bing.com 

Microsoft 

UET 

Volgt anonieme conversiegegevens 

om de targeting te optimaliseren en 

ook om de conversie bij te houden. 180 dagen 

 

 

Tradetracker (Privacy statement) 

https://www.optimizely.com/privacy/
https://tealium.com/privacy/
https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement
https://tradetracker.com/privacy-policy/


Domein Cookie Naam Doel Levensduur 

Tradetracker.com Channelcloser 

Herkent bezoeker die op een 

website van derde op een 

advertentie van ons heeft 

geklikt. Wordt gebruikt t.b.v. 

afrekenen conversie. 2 dagen 

Tradetracker.com Channelflow 

Herkent bezoeker die op een 

website van derde op een 

advertentie van ons heeft 

geklikt. Wordt gebruikt t.b.v. 

afrekenen conversie. 2 dagen 

Tradetracker.com Channeloriginator 

Herkent bezoeker die op een 

website van derde op een 

advertentie van ons heeft 

geklikt. Wordt gebruikt t.b.v. 

afrekenen conversie. 2 dagen 

Tradetracker.com tdat 

Herkent de website van waar 

de bezoeker middels een 

advertentie Wordt gebruikt 

t.b.v. afrekenen conversie. 2 dagen 

Tradetracker.com bctdat 

Slaat klik gerelateerde 

informatie binnen de sessie 

op. 2 dagen 

 

 

 

Visual Website Optimizer (Privacy statement) 

Domein Cookie Naam Doel Levensduur 

lokaal 

domein vwouuid 

Visual Website Optimizer is een 

A/B test tool en deze cookie 

identificeert het nummer van een 

test. 100 dagen 

lokaal 

domein vwods, vwouuid_v2 

Deze cookies verzamelen 

informatie over hoe bezoekers 

interacteren met verschillende 

pagina’s op de website (A/B 

testen). Deze informatie wordt 

gebruikt om op te rapporteren en 

daarmee de website te verbeteren. 100 dagen 

lokaal 

domein visoptexp32_exclude 

Voor het correct laten functioneren 

van de KIJK.nl video player. 

Einde 

browser 

sessie 

https://vwo.com/privacy-policy/


Domein Cookie Naam Doel Levensduur 

lokaal 

domein visopt_s 

Voor het correct laten functioneren 

van de KIJK.nl video player. 

Einde 

browser 

sessie 

 

 

 

 

Youtube (Privacy statement) 

Domein Cookie Naam Doel Levensduur 

youtube.com VISITORINFO1LIVE 

Een cookie die YouTube plaatst 

en die uw bandbreedte meet 

om te bepalen of u de nieuwe 

spelerinterface of de oude krijgt. 8 maanden 

youtube.com YSC 

Deze cookie wordt ingesteld 

door de YouTube-videoservice 

op pagina's met ingesloten 

YouTube-video. 

Einde 

browser 

sessie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://policies.google.com/privacy?hl=nl

