
 Cookie Soort Entiteit Doel Type Bewaartermijn 

Google Analytics 
_ga; 
_gid; 
_gali; 
 

Analytisch 
 
 

Google LLC, 
Amerika 
 
PrivacyShield 
 
Privacyverklaring 

Cookies worden geplaatst om 
inzicht te verkrijgen in het 
bezoekersgedrag en om aan 
de hand hiervan de 
gebruikerservaring te 
verbeteren. We hebben deze 
cookies privacyvriendelijk 
ingesteld. Dat betekent dat 
we:  
- een 
verwerkersovereenkomst met 
Google hebben gesloten; 
- Google alleen gemaskeerde 
IP- adressen geven;  
- verder geen gegevens delen 
met Google; en 
- we Google niet toegestaan 
hebben deze data met andere 
Google diensten te delen. 

Https-
cookie 

Maximaal 2 jaar 

Google TagManager 
_dc_gtm_UA-* 

Functioneel Google LLC, 
Amerika 
 
PrivacyShield 
 
Privacyverklaring 

Zorgt ervoor dat scripts van 
Google Tag Manager geladen 
kunnen worden. Bepaalde 
scripts kunnen noodzakelijke 
scripts voor het functioneren 
van de website bevatten.  
 

Https-
cookie 

Sessie 

Google DoubleClick 
IDE 
test_cookie 

Marketing Google LLC, 
Amerika 
 
PrivacyShield 
 
Privacyverklaring 

Cookies van DoubleClick 
worden gebruikt om 
websiteactiviteit te 
registreren om klikgedrag van 
bezoekers te registreren na 
het zien van advertenties. Het 
doel daarvan is het meten van 
effectiviteit en targeting. 

Http-
cookie 

Maximaal 1 jaar 

Youtube 
 
GPS 
PREF 
VISITOR_INFO1_LIVE 
YSC 

Marketing/ 
Tracking 

Google LLC, 
Amerika 
 
PrivacyShield 
 
Privacyverklaring 

Cookies registreren een uniek 
ID dat wordt gebruikt door 
Google om statistieken bij te 
houden over hoe bezoekers 
YouTube video’s gebruiken 
over verschillende 
websites.  GPS: registreert het 
uniek ID op mobiele devices 
om deze te tracken op basis 
van geografische GPS locaties. 

Http-
cookie 

Maximaal 6 
maanden 

PHPSESSID 
CookiePolicy 

Functioneel Duwo First-party cookies met 
functionele doeleinden. 
noodzakelijk om ervoor te 
zorgen dat de website 
functioneert: het stelt je in 
staat door de website te 
navigeren en de functies op 
de website te gebruiken. 

Https-
cookie 

Maximaal 1 jaar 

Hotjar Analytisch Hotjar, 
Malta 
 
Privacyverklaring 

Wij gebruiken deze dienst om 
bij te houden en rapportages 
te krijgen over hoe bezoekers 
de website gebruiken. Cookies 
verzamelen browser 
informatie en kunnen 
heatmaps produceren waaruit 
blijkt hoe de muis van de 
websitebezoeker over de 
website heeft bewogen. 
 

Http-
cookie 

Maximaal 1 jaar 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
https://policies.google.com/privacy
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
https://policies.google.com/privacy
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
https://policies.google.com/privacy
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
https://policies.google.com/privacy
https://www.hotjar.com/legal/policies/terms-of-service

