Overzicht cookies
1. Categorie ‘Functioneel’
Naam cookie
ASP.NET_SessionId

Provider
appel.nl

Bewaartermijn
Sessie

Doel
Het bijhouden van de
sessiestatus van
bezoekers tijdens
paginabezoeken.

Naam cookie
__utm.gif

Provider
google-analytics.com

Bewaartermijn
Sessie

__utma

appel.nl

2 jaar

__utmb

appel.nl

Sessie

__utmc

appel.nl

Sessie

__utmt

appel.nl

Sessie

__utmz

appel.nl

6 maanden

Doel
Google Analyticstrackingcode
registreert details over
de browser en
computer van de
bezoeker.
Verzamelt gegevens
over het aantal keren
dat een gebruiker de
website heeft bezocht,
evenals data voor het
eerste en meest
recente bezoek.
Registreert een
tijdstempel met het
exacte tijdstip waarop
de gebruiker de
website heeft bezocht.
Gebruikt door Google
Analytics om de duur
van een
websitebezoek te
berekenen.
Registreert een
tijdstempel met het
exacte tijdstip waarop
de gebruiker de
website verlaat.
Gebruikt door Google
Analytics om de duur
van een
websitebezoek te
berekenen.
Wordt gebruikt om de
snelheid van
aanvragen naar de
server te regelen.
Verzamelt gegevens
over waar de
gebruiker vandaan
kwam, welke
zoekmachine werd
gebruikt, op welke
koppeling werd geklikt

2. Categorie ‘Analytisch’

en welke zoekterm
werd gebruikt.
3. Categorie ‘Marketing’
Naam cookie
__atuvc

Provider
appel.nl

Bewaartermijn
13 maanden

__atuvs

appel.nl

Sessie

_at.cww

appel.nl

Continu

ads/ga-audiences

google.com

Sessie

at-lojson-cache-#

appel.nl

Continu

at-rand

appel.nl

Continu

bt2

addthis.com

255 dagen

di2
IDE

addthis.com
doubleclick.net

1 jaar
2 jaar

Doel
Het up-to-date houden
van websitefuncties
die social sharing
mogelijk maken.
Zorgt ervoor dat de
bijgewerkte teller
wordt weergegeven
aan de gebruiker als
een pagina wordt
gedeeld met de social
sharing service, te
weten AddThis.
Wordt gebruikt door
het social sharing
platform AddThis.
Wordt gebruikt door
Google Adwords om
bezoekers opnieuw te
binden die
waarschijnlijk naar
klanten zullen
converteren op basis
van het gedrag van
bezoekers op alle
websites.
Wordt gebruikt door
het social sharing
platform AddThis.
Wordt gebruikt door
het social sharing
platform AddThis.
Gebruikt door het
sociale deelplatform
AddThis om delen van
de site die bezocht zijn
bij te houden om
andere delen van de
site aan te bevelen.
Niet geclassificeerd.
Wordt gebruikt door
Google Doubleclick om
acties van
websitegebruikers te
registreren en te
rapporteren na het
bekijken of klikken op
een van de
advertenties van de
adverteerder met het
doel om de effectiviteit
van een advertentie te

loc

addthis.com

13 maanden

mus
ouid
sess

addthis.com
addthis.com
adnxs.com

1 jaar
1 jaar
Sessie

SEUNCY

semasio.net

179 dagen

TapAd_DID

tapad.com

2 maanden

TapAd_TS

tapad.com

2 maanden

TDCPM

adsrvr.org

1 jaar

TDID

adsrvr.org

1 jaar

test_cookie

doubleclick.net

Sessie

meten en om
getargete advertenties
weer te geven aan de
gebruiker.
Geolocatie, die wordt
gebruikt om providers
te helpen bepalen hoe
gebruikers die
informatie met elkaar
delen geografisch zijn
gelegen
(staatsniveau).
Niet geclassificeerd.
Niet geclassificeerd.
Wordt gebruikt om te
controleren of de
browser van de
gebruiker cookies
ondersteunt.
Registreert een uniek
ID die het apparaat
van de gebruiker
identificeert voor
terugkerende
bezoeken.
Wordt gebruikt om te
bepalen welk type
apparaten
(smartphones, tablets,
computers, tv's enz.)
door een gebruiker
wordt toegepast.
Wordt gebruikt om te
bepalen welk type
apparaten
(smartphones, tablets,
computers, tv's enz.)
door een gebruiker
wordt toegepast.
Registreert een unieke
ID die een apparaat
met terugkerende
gebruikers
identificeert. Het ID
wordt gebruikt voor
gerichte advertenties.
Registreert een unieke
ID die een apparaat
met terugkerende
gebruikers
identificeert. Het ID
wordt gebruikt voor
gerichte advertenties.
Wordt gebruikt om te
controleren of de
browser van de

uid

addthis.com

1 jaar

uuid2

adnxs.com

3 maanden

uvc

addthis.com

13 maanden

vc

addthis.com

1 jaar

xtc

addthis.com

13 maanden

gebruiker cookies
ondersteunt.
Creëert een uniek,
door de machine
gegenereerd
gebruikers-ID.
AddThis, dat eigendom
is van clearspringtechnologieën,
gebruikt de
gebruikers-ID om het
de gebruiker mogelijk
te maken inhoud te
delen op sociale
netwerken en
gedetailleerde
statistieken te
verstrekken aan
verschillende
aanbieders.
Registreert een uniek
ID die een apparaat
met terugkerende
gebruikers
identificeert. Het ID is
gebruik wordt voor
gerangschikte
advertenties.
Detecteert hoe vaak
de social sharingservice, AddThis,
dezelfde gebruiker
tegenkomt.
Wordt gebruikt door
het social sharing
platform AddThis.
Registreert de
gebruikers die content
delen via sociale.

4. Categorie ‘Niet geclassificeerd’
Naam cookie
cookieconsent_dismissed

Provider
appel.nl

Bewaartermijn
1 jaar

Doel
Niet geclassificeerd

