
 
Cookieoverzicht 
     
 

Naam cookie Herkomst Type cookie Doel van de cookie Bewaartermijn 

 
AWSALB 

 
Blueconic 

 
Functioneel 

Deze cookie is nodig om de website goed te laten werken. Het heeft weinig 
impact op de privacy en wordt anoniem ingezet. Zo kunnen wij onze online 
dienstverlening uitvoeren. 

 
7 dagen 

 
AWSALBCORS 

 
Blueconic 

 
Functioneel 

Deze cookie is nodig om de website goed te laten werken. Het heeft weinig 
impact op de privacy en wordt anoniem ingezet. Zo kunnen wij onze online 
dienstverlening uitvoeren. 

 
7 dagen 

 
JSESSIONID 

 
nr-data.net 

 
Functioneel 

Deze cookie is nodig om de website goed te laten werken. Het heeft weinig 
impact op de privacy en wordt anoniem ingezet. Zo kunnen wij onze online 
dienstverlening uitvoeren. 

 
Sessie 

 
trckconsent 

 
vandijk.nl 

 
Functioneel 

Deze cookie is nodig om de website goed te laten werken. Het heeft weinig 
impact op de privacy en wordt anoniem ingezet. Zo kunnen wij onze online 
dienstverlening uitvoeren. 

 
Onbeperkt 

 
BCSessionID 

 
Blueconic 

 
Functioneel 

Deze cookie is nodig om de website goed te laten werken. Het heeft weinig 
impact op de privacy en wordt anoniem ingezet. Zo kunnen wij onze online 
dienstverlening uitvoeren. 

 
1 jaar 

 
BCTempID 

 
Blueconic 

 
Functioneel 

Deze cookie is nodig om de website goed te laten werken. Het heeft weinig 
impact op de privacy en wordt anoniem ingezet. Zo kunnen wij onze online 
dienstverlening uitvoeren. 

 
10 minuten 

 
_ga 

 
Google.com 

 
Analytisch 

Met deze cookie kunnen we het websitebezoek meten: bijvoorbeeld hoe 
vaak onze site wordt bezocht en naar welke informatie bezoekers zoeken. 
Zo weten we welke delen van de site populair zijn en hoe we onze website 
kunnen verbeteren. 

 
2 jaar 

 
_gat 

 
Google.com 

 
Analytisch 

Met deze cookie kunnen we het websitebezoek meten: bijvoorbeeld hoe 
vaak onze site wordt bezocht en naar welke informatie bezoekers zoeken. 
Zo weten we welke delen van de site populair zijn en hoe we onze website 
kunnen verbeteren. 

 
1 dag 

 
_gid 

 
Google.com 

 
Analytisch 

Met deze cookie kunnen we het websitebezoek meten: bijvoorbeeld hoe 
vaak onze site wordt bezocht en naar welke informatie bezoekers zoeken. 

 
1 dag 



 
Cookieoverzicht 
     
 

Zo weten we welke delen van de site populair zijn en hoe we onze website 
kunnen verbeteren. 

 
_hjAbsoluteSessionInProgress 

 
Hotjar.com 

 
Analytisch 

Met deze cookie kunnen we het websitebezoek meten: bijvoorbeeld hoe 
vaak onze site wordt bezocht en naar welke informatie bezoekers zoeken. 
Zo weten we welke delen van de site populair zijn en hoe we onze website 
kunnen verbeteren. 

 
1 dag 

 
_hjid 

 
Hotjar.com 

 
Analytisch 

Met deze cookie kunnen we het websitebezoek meten: bijvoorbeeld hoe 
vaak onze site wordt bezocht en naar welke informatie bezoekers zoeken. 
Zo weten we welke delen van de site populair zijn en hoe we onze website 
kunnen verbeteren. 

 
Onbeperkt 

 
_hjTLDTest 

 
Hotjar.com 

 
Analytisch 

Met deze cookie kunnen we het websitebezoek meten: bijvoorbeeld hoe 
vaak onze site wordt bezocht en naar welke informatie bezoekers zoeken. 
Zo weten we welke delen van de site populair zijn en hoe we onze website 
kunnen verbeteren. 

 
Sessie 

 
collect 

 
Google.com 

 
Analytisch 

Met deze cookie kunnen we het websitebezoek meten: bijvoorbeeld hoe 
vaak onze site wordt bezocht en naar welke informatie bezoekers zoeken. 
Zo weten we welke delen van de site populair zijn en hoe we onze website 
kunnen verbeteren. 

 
Sessie 

_fbp Facebook.com Marketing Deze cookies worden gebruikt om u gerichte reclame uitingen te laten zien 3 maanden 

ads/ga-audiences Google.com Marketing Deze cookies worden gebruikt om u gerichte reclame uitingen te laten zien Sessie 

_gcl_au Google.com Marketing Deze cookies worden gebruikt om u gerichte reclame uitingen te laten zien 3 maanden 

fr Facebook.com Marketing Deze cookies worden gebruikt om u gerichte reclame uitingen te laten zien 3 maanden 

tr Facebook.com Marketing Deze cookies worden gebruikt om u gerichte reclame uitingen te laten zien Sessie 

 


