Cookie(s)

Analytische cookies

Website

__utma

Bezochte website

__utmb

Bezochte website

__utmc

Bezochte website

__utmt

Bezochte website

__umtz

Bezochte website

__utmv

Bezochte website

_ga / _gat

Bezochte website

__gads

Bezochte website

_sp_id, _sp_ses

Bezochte website

Pastease.passive.chance,
Pastease.passive.activate
d,
Pastease.pro_active.chan
ce,
Pastease.pro_active.activ
ated,
Pastease.exit.chance,
Pastease.exit.activated,
Pastease.returning,
last_page, page_count,
Msopened,
MSFeedbackSent,
PHPSESSID, AWSELB
Bezochte website
_vis_opt_exp[cijfer]_goal_[cijfer],
_vis_opt_exp_[cijfer]_co
mbi,
_vis_opt_exp_[cijfer]_ex
clude,
_vis_opt_exp_[cijfer]_sp
lit, _vis_opt_out,
_vis_opt_s,
_vis_opt_test_cookie
Bezochte website
qubitconsent,
qubitconsent_id,
qubitconsent_pv,
_qb_ccsr, _qsst_s,
_qst_s, xqtag_id
tos_ex_oo, tos_io,
tos_oo

Bezochte website
Bezochte website

test_cookie

doubleclick.net

nvt

nvt

nvt

nvt

op_s_id, op_u_id

nvt

_hjClosedSurveyInvites,
_hjDonePolls,
_hjMinimizedPolls,
_hjDoneTestersWidgets,
_hjMinimizedTestersWidg
ets,
_hjIncludedInSample
Bezochte website

Netwerk

Levensduur vanaf
de laatste update

Cookie
consent
nodig?

Google

2 jaar

Nee

Google

Tot einde sessie

Nee

Google

30 minuten

Nee

Google

10 minuten

Nee

Google

6 maanden

Nee

Google

2 jaar

Nee

Google

2 jaar

Nee

Om een beter inzicht te krijgen in het
gedrag van de bezoeker aan deze
website. Hiermee wordt vervolgens de
gebruikerservaring op deze website en
op andere door deze website gebruikte
kanalen verbeterd.

Google

2 jaar

Nee

Snowplow

2 jaar

Nee

Beter inzicht krijgen in het gedrag van
de bezoeker aan deze website en het
uitvragen van gebruikersfeedback.
Hiermee wordt vervolgens de
gebruikerservaring op deze website en
op andere door deze website gebruikte
kanalen verbeterd.

Mopinion

1 jaar

Nee

Vwo.com

100 dagen

Nee

Qubit
Tot einde
sessie

2 jaar

Nee

2 jaar

Nee

Doubeclick

2 jaar

Ja

Google

nvt

Ja

Snowplow
Objective
partners

nvt

Ja

1 jaar

Nee

Snowplow

1 jaar

Nee

Functie
Google Analytics meet hiermee het
aantal bezoeken, eerste bezoek en
laatste bezoek
Google Analytics meet met deze cookie
de duur van het bezoek
Google Analytics meet met deze cookie
de duur van het bezoek
Google Analytics: gebruikt om aantal
verzoeken te kanaliseren
Google Analytics meet hiermee de
herkomst van het bezoek
Google Analytics: gebruikt om
gebruikers te segmenteren en content
experimenten te faciliteren
Google Analytics: om gebruikers te
kunnen onderscheiden
Google/ Doubleclick: Gebruikt om
promoties te tonen, en beter inzicht in
het bezoekende publiek

Om een beter inzicht te krijgen in het
gedrag van de bezoeker aan deze
website. Hiermee wordt vervolgens de
gebruikerservaring op deze website en
op andere door deze website gebruikte
kanalen verbeterd.
Qubit is een tag manager die het
mogelijk maakt om scripts zonder
tussenkomst van IT te plaatsen. Via
deze software worden verschillende
analytics en marketing scripts om het
gebruiksgemak en rendement van de
website te verbeteren
Gebruikt om bij te houden hoe lang
iemand op de website verblijft

Het opbouwen van anonieme
bezoeker segmenten in Google Analytics
Het activeren van geavanceerde
rapportage mogelijkheden.
De opname van data in anonieme
attributiemodellen.
De opname van data in anonieme
attributiemodellen.
Om een beter inzicht te krijgen in het
gedrag van de bezoeker aan deze
website. Hiermee wordt vervolgens de
gebruikerservaring op deze website en
op andere door deze website gebruikte
kanalen verbeterd.
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