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# Cookie Doel en Functie Opgeslagen informatie Bewaartijd First/thir
d-party 
cookie 

Informatie Cookie 
Consent 

nodig 

1.  __utma  
 
Google Analytics 
 

Registreert van elke bezoeker het 
aantal bezoeken, de tijd van het 
eerste bezoek, het vorige bezoek en 
het huidige bezoek. 
Analytics. Het script gebruikt een 
enkele cookie om een unieke 
identificatie toe te kennen aan een 
bezoeker. Dit is een willekeurig 
gegenereerd nummer. Als het ID is 
aangemaakt wordt deze in de cookie 
opgeslagen en verzonden met 
iedere hit en verzonden aan Google 
Analytics. Dit ID wordt op de servers 
van Google Analytics gebruikt om 
statistieken te berekenen, zoals het 
aantal unieke bezoekers, sessies en 
campagne-data. Deze informatie 
wordt niet gedeeld met derden en 
het ip-adres is geanonimiseerd. 

IP-domein, datum van uw 
eerste bezoek, datum van 
uw vorige bezoek, datum 
en tijdstip van uw huidige 
bezoek.  
   

Maximaal 2 
jaar na 
sessie/update 

First Party https://www.google.com/
policies/privacy/ 

nee 

2.  __utmb  
 
Google Analytics 
 

Registreren wanneer het 
websitebezoek begint, eindigt en 
hoelang deze duurt. 
Analytics. Het script gebruikt een 
enkele cookie om een unieke 
identificatie toe te kennen aan een 
bezoeker. Dit is een willekeurig 
gegenereerd nummer. Als het ID is 
aangemaakt wordt deze in de cookie 
opgeslagen en verzonden met 
iedere hit en verzonden aan Google 
Analytics. Dit ID wordt op de servers 
van Google Analytics gebruikt om 

IP-domein, aantal 
paginabezoeken in uw 
huidige sessie.  
 
 

30 minuten First Party https://www.google.com/
policies/privacy/ 

nee 
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statistieken te berekenen, zoals het 
aantal unieke bezoekers, sessies en 
campagne-data. Deze informatie 
wordt niet gedeeld met derden en 
het ip-adres is geanonimiseerd 

3.  __utmc  
 
Google Analytics 
 

Registreren wanneer het 
websitebezoek begint, eindigt en 
hoelang deze duurt. 
Analytics. Het script gebruikt een 
enkele cookie om een unieke 
identificatie toe te kennen aan een 
bezoeker. Dit is een willekeurig 
gegenereerd nummer. Als het ID is 
aangemaakt wordt deze in de cookie 
opgeslagen en verzonden met 
iedere hit en verzonden aan Google 
Analytics. Dit ID wordt op de servers 
van Google Analytics gebruikt om 
statistieken te berekenen, zoals het 
aantal unieke bezoekers, sessies en 
campagne-data. Deze informatie 
wordt niet gedeeld met derden en 
het ip-adres is geanonimiseerd. 
 

IP-domein, aantal 
paginabezoeken in uw 
huidige sessie.  
 

Tot het sluiten 
van de 
browsersessie 

First Party https://www.google.com/
policies/privacy/ 

nee 

4.  __utmz  
 
Google Analytics 
 

Registreert waar een bezoeker 
vandaan komt. 
Analytics. Het script gebruikt een 
enkele cookie om een unieke 
identificatie toe te kennen aan een 
bezoeker. Dit is een willekeurig 
gegenereerd nummer. Als het ID is 
aangemaakt wordt deze in de cookie 
opgeslagen en verzonden met 
iedere hit en verzonden aan Google 
Analytics. Dit ID wordt op de servers 
van Google Analytics gebruikt om 
statistieken te berekenen, zoals het 
aantal unieke bezoekers, sessies en 
campagne-data. Deze informatie 
wordt niet gedeeld met derden en 
het ip-adres is geanonimiseerd 

IP-domein, tijdstip waarop 
het cookie is gezet, aantal 
sessies op onze website, 
campagne nummer, 
campagne kanaal, 
campagne naam, 
campagne term.     
 

6 maanden First Party https://www.google.com/
policies/privacy/ 

nee 
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5.  __ga  
 
Google Analytics 
 

Gebruikt om bezoekers te 
onderscheiden. 
Analytics. Het script gebruikt een 
enkele cookie om een unieke 
identificatie toe te kennen aan een 
bezoeker. Dit is een willekeurig 
gegenereerd nummer. Als het ID is 
aangemaakt wordt deze in de cookie 
opgeslagen en verzonden met 
iedere hit en verzonden aan Google 
Analytics. Dit ID wordt op de servers 
van Google Analytics gebruikt om 
statistieken te berekenen, zoals het 
aantal unieke bezoekers, sessies en 
campagne-data. Deze informatie 
wordt niet gedeeld met derden en 
het ip-adres is geanonimiseerd. 

IP-domein, datum van uw 
eerste bezoek, datum van 
uw vorige bezoek, datum 
en tijdstip van uw huidige 
bezoek.  
   

Maximaal 2 
jaar na 
sessie/update 

First Party https://www.google.com/
policies/privacy/ 

nee 

6.  __hs_testcookie 

Hubspot  

Dit cookie wordt gebruikt om te 
testen of de Gebruiker 
ondersteuning voor cookies heeft 
ingeschakeld. 

Waarde ja of nee Gedurende 
een sessie van 
30 min 

Third 
party 
cookie 

https://legal.hubspot.com
/privacy-policy 

nee 

 


