
 

Bijlage Cookiebeleid: lijst van cookies 

 

In de onderstaande tabellen vindt u de lijst met cookies die op onze site worden gebruikt op 01 mei 2020, ingedeeld in categorieën. 

 

 

Functionele cookies 

 

 
Type Uitleg Naam Duur (in dagen) Partij AVG links

Functioneel Intern gebruik lastSource 55 Europ Assistance N/A

Functioneel Bewaart de taal van de gebruiker in een blog (WPML plugin) _icl_visitor_lang_js 31 WPML (Europ Assistance)
https://wpml.org/documentation/privacy-policy-and-

gdpr-compliance/

Functioneel
Cookie geplaatst door WPML om te checken of cookies geplaatst kunnen 

worden

wpml_browser_redirect_tes

t
0 WPML (Europ Assistance)

https://wpml.org/documentation/privacy-policy-and-

gdpr-compliance/

Functioneel

Cookie gegenereerd door applicaties op basis van PHP language. Dit is een 

algemene identifier gebruikt om de variabelen van de gebruikerssessie te 

behouden. Het is normaal gezien een willekeurig gegenereerd cijfer, hoe het 

gebruikt wordt kan specifiek zijn voor de site, maar een goed voorbeeld is 

het vasthouden van de ingelogde status van een bezoeker tussen 

verschillende pagina's.

PHPSESSID 0 Europ Assistance N/A

Functioneel Intern gebruik: cookie gebruikt om de cookievoorkeuren op te slaan accept-cookie 0 Europ Assistance N/A

Functioneel Gebruikt om conversaties te onderscheiden intercom-id-rububu1z 300 Intercom Messenger
https://www.intercom.com/help/en/articles/236192

2-intercom-messenger-cookies

Functioneel Gebruikt om sessies te onderscheiden intercom-session-rububu1z 37 Intercom Messenger
https://www.intercom.com/help/en/articles/236192

2-intercom-messenger-cookies

Functioneel Cookie geplaatst door ActiveCampaign om de cookievoorkeuren op te slaan ac_enable_tracking 32 ActiveCampaign https://www.activecampaign.com/gdpr-updates/

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Analytische cookies 

 

 
Type Uitleg Naam Duur (in dagen) Partij AVG links

Analytisch Cookie geplaatst door Hotjar om een uniek user-ID op te slaan _hjid 322 Hotjar https://www.hotjar.com/privacy/gdpr-compliance/

Analytisch Cookie geplaatst door Hotjar om geanonimiseerde statistieken op te slaan _hjIncludedInSample 0 Hotjar https://www.hotjar.com/privacy/gdpr-compliance/

Analytisch Gebruikt om gebruikers te onderscheiden _ga 755 Google Analytics https://privacy.google.com/businesses/compliance/

Analytisch

Gebruikt om request rate te beperken. Als Google Analytics wordt ingezet 

via Google Tag Manager, zal deze cookie de naam _dc_gtm_<property-id> 

dragen.

_dc_gtm_UA-97928381-4 30 Google Analytics https://privacy.google.com/businesses/compliance/

Analytisch

Gebruikt om request rate te beperken. Als Google Analytics wordt ingezet 

via Google Tag Manager, zal deze cookie de naam _dc_gtm_<property-id> 

dragen.

_gat_UA-97928381-4 30 Google Analytics https://privacy.google.com/businesses/compliance/

Analytisch

Gebruikt om request rate te beperken. Als Google Analytics wordt ingezet 

via Google Tag Manager, zal deze cookie de naam _dc_gtm_<property-id> 

dragen.

_dc_gtm_UA-97928381-1 30 Google Analytics https://privacy.google.com/businesses/compliance/

Analytisch

Gebruikt om request rate te beperken. Als Google Analytics wordt ingezet 

via Google Tag Manager, zal deze cookie de naam _dc_gtm_<property-id> 

dragen.

_dc_gtm_UA-97928381-2 30 Google Analytics https://privacy.google.com/businesses/compliance/

Analytisch

Gebruikt om request rate te beperken. Als Google Analytics wordt ingezet 

via Google Tag Manager, zal deze cookie de naam _dc_gtm_<property-id> 

dragen.

_gat 30 Google Analytics https://privacy.google.com/businesses/compliance/

Analytisch

Gebruikt om request rate te beperken. Als Google Analytics wordt ingezet 

via Google Tag Manager, zal deze cookie de naam _dc_gtm_<property-id> 

dragen.

_gat_UA-97928381-2 30 Google Analytics https://privacy.google.com/businesses/compliance/

Analytisch

Gebruikt om request rate te beperken. Als Google Analytics wordt ingezet 

via Google Tag Manager, zal deze cookie de naam _dc_gtm_<property-id> 

dragen.

_gat_UA-11916294-1 30 Google Analytics https://privacy.google.com/businesses/compliance/

Analytisch Gebruikt om gebruikers te onderscheiden _gid 31 Google Analytics https://privacy.google.com/businesses/compliance/

 
 

Advertising cookies 

 
Type Uitleg Naam Duur (in dagen) Partij AVG links

Advertising

Conversion Linker functionaliteit - het haalt informatie uit clicks op 

advertenties en bewaart het in een first-party cookie zodat conversies 

kunnen worden gedaan buiten de landingspagina.

_gcl_au 56 Google Marketing Platform https://privacy.google.com/businesses/compliance/

Analytisch 

/ 

Advertising

Cookie wordt door Facebook geplaatst om bezoeken aan websites te volgen _fbp 79 Facebook https://www.facebook.com/business/gdpr

 
 


