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# Cookie Doel en Functie Opgeslagen 
informatie 

Bewaartijd First/third-
party 

cookie 

Informatie Cookie 
Consent 

nodig 

1.  uid, __atuvc, uit, di, 
dt 
AddThis.com 
 
 

Deze cookies maken het mogelijk 
social media buttons te tonen en 
content van onze website te delen. 

IP domein, datum en  
tijdstip van bezoek. 

maximaal 2 jaar 
na sessie/update 

Third  http://www.addthis.com/
privacy#.UFL3Go3iY3g  

Ja 

2.  user_segment,   
uid, uvc, uit 
AddThis.com 
 
 

Deze cookies maken het mogelijk 
social media buttons te tonen en 
content van onze website te delen. 

IP domein, apparaat 
type, datum en tijdstip 
van bezoek. 

maximaal 2 jaar 
na sessie/update 

Third http://www.addthis.com/
privacy#.UFL3Go3iY3g 

Ja 

3.  atuvc,   atshc 
AddThis.com 
 
 

Deze cookies maken het mogelijk 
social media buttons te tonen en 
content van onze website te delen. 

Bijhouden aantal  
''shares'' van gedeelde 
artikelelen 

Gedurende een 
sessie van 30 min 

Third http://www.addthis.com/
privacy#.UFL3Go3iY3g 

Ja 

4.  bt  
AddThis.com 
 
 

Deze cookies maken het mogelijk 
social media buttons te tonen en 
content van onze website te delen. 

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 

Third http://www.addthis.com/
privacy#.UFL3Go3iY3g 

Ja 

5.  di, dt 
AddThis.com 
 
 

Deze cookies maken het mogelijk 
social media buttons te tonen en 
content van onze website te delen. 

Datum  bijhouden van 
cookies voor het 
bepalen van verstrijken 
van AddThis cookies 

Gedurende een 
sessie van 30 min 

Third http://www.addthis.com/
privacy#.UFL3Go3iY3g 

Ja 

6.  loc:  
AddThis.com 
 

 

Deze cookies maken het mogelijk 
social media buttons te tonen en 
content van onze website te delen. 

Geolocatie van uw 
apparaat waarop u 
onze website bezoekt 

2 jaar Third http://www.addthis.com/
privacy#.UFL3Go3iY3g 

Ja 
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7.  VISITOR_INFO1_L
IVE 
YouTube (Google) 

Probeert de bandbreedte van 
gebruikers te schatten op pagina's 
met ingesloten YouTube-video's. 

IP domein, apparaat 
type, datum en tijdstip 
van bezoek. 

179 dagen 
Third https://www.google.com

/policies/privacy/ 
Ja 

8.  YSC 
YouTube (Google) 

Registreert een unieke ID om 
statistieken bij te houden van welke 
video's van YouTube de gebruiker 
heeft gezien. 

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

Gedurende een 
sessie van 30 min 

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

Ja 

9.  PREF 
YouTube (Google) 

Bewaart de voorkeuren van de 
videospeler van de gebruiker op 
pagina's met een ingesloten 
YouTube-video 

IP domein, apparaat 
type, datum en tijdstip 
van bezoek. 

maximaal 2 jaar 
na sessie/update 

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

Ja 

10.  Consent 
YouTube (Google) 

Bewaart de toestemming van de 
gebruiker voor het gebruik van de 
ingesloten videospeler en daaraan 
gekoppelde content van YouTube 
(Google) 

IP domein, apparaat 
type, datum en tijdstip 
van bezoek. 

Gedurende een 
sessie van 30 min 

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

Ja 

 


