Cookies UWassistent
Noodzakelijke cookies
Naam

Geplaatst door

Verloopt na

Welk doeleinde

CookieConsent

UWassistent

1 jaar

Slaat de cookiestatus
van de gebruiker op voor
het huidige domein.

ci_session

UWassistent

Beëindiging sessie

Houdt gebruiker
statussen over pagina
bezoeken bij.

Verloopt na

Welk doeleinde

26 maanden

Registreert een uniek ID die
wordt gebruikt om statistische
gegevens te genereren over
hoe de bezoeker de website
gebruikt

Analytische cookies
Naam

_ga

Geplaatst door

Google Analytics

_gid

Google Analytics

Beëindiging sessie

Registreert een uniek ID die
wordt gebruikt om statistische
gegevens te genereren over
hoe de bezoeker de website
gebruikt

_gat

Google Analytics

Beëindiging sessie

Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te
vertragen.

Verloopt na

Welk doeleinde

3 maanden

Gebruikt door Facebook om
een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime
bieden van externe adverteerders.

6 maanden

Registreert een uniek ID die
het apparaat van een terugkerende gebruiker identificeert.
Het ID wordt gebruikt voor
gerichte advertenties.

Marketing cookies
Naam

fr

NID

Geplaatst door

Facebook

Google Analytics

ads/ga-audiences

collect

VISITOR_INFO1_LIVE

YSC

hjClosedSurveyInvites

_hjDonePolls

_hjMinimizedPolls

Google Analytics

Google Analytics

YouTube

YouTube

Hotjar

Hotjar

Hotjar

Beëindiging sessie

Gebruikt door Google
AdWords om bezoekers die
zich naar klanten kunnen
converteren opnieuw te betrekken op basis van het online
gedrag van de bezoeker op
verschillende website.

Beëindiging sessie

Gebruikt om gegevens naar
Google Analytics te verzenden
over het apparaat en het
gedrag van de bezoeker.
Traceert de bezoeker op
verschillende apparaten en
marketingkanalen.

179 dagen

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

Beëindiging sessie

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

1 jaar

Deze cookie wordt geplaatst
zodra een bezoeker interactie
heeft met een uitnodiging voor
een enquête. Het wordt
gebruikt om ervoor te zorgen
dat dezelfde uitnodiging niet
opnieuw verschijnt als deze al
is getoond.

1 jaar

Deze cookie wordt geplaatst
zodra een bezoeker een
feedback peiling heeft
voltooid. Het wordt gebruikt
om ervoor te zorgen dat
dezelfde peiling niet opnieuw
wordt weergegeven als deze
al is ingevuld.

1 jaar

Deze cookie wordt ingesteld
zodra een bezoeker een
feedback peiling minimaliseert.
Het wordt gebruikt om ervoor
te zorgen dat de widget geminimaliseerd blijft wanneer de
bezoeker door de site navigeert.

_hjDoneTestersWidgets

_hjMinimized
TestersWidgets

_hjDoneSurveys

_hjIncludedInSample

_hjShownFeedback
Message

acalltracker

Hotjar

Hotjar

Hotjar

Hotjar

Hotjar

AdCalls

1 jaar

Deze cookie wordt geplaatst
zodra een bezoeker zijn
informatie indient in de widget
Recruit User Testers. Het wordt
gebruikt om ervoor te zorgen
dat hetzelfde formulier niet
opnieuw wordt weergegeven
als het al is ingevuld.

1 jaar

Deze cookie wordt ingesteld
zodra een bezoeker een
Recruit User Testers widget
minimaliseert. Het wordt
gebruikt om ervoor te zorgen
dat de widget geminimaliseerd
blijft wanneer de bezoeker
door uw site navigeert.

1 jaar

Deze cookie wordt geplaatst
zodra een bezoeker een
enquête heeft ingevuld. Het
wordt gebruikt om de inhoud
van de enquête alleen in te
laden als de bezoeker de
enquête nog niet heeft
voltooid.

1 jaar

Deze cookie wordt ingesteld
om Hotjar te laten weten of de
bezoeker is opgenomen in de
steekproef die wordt gebruikt
om heatmaps, trechters,
opnames, etc. te genereren.

1 jaar

Deze cookie wordt ingesteld
wanneer een bezoeker feedback minimaliseert of voltooit.
Dit wordt gedaan zodat de
feedback onmiddellijk als
geminimaliseerd wordt geladen als ze naar een andere
pagina gaan waar deze moet
worden weergegeven.

30 dagen

Deze cookie is bestemd voor
het opslaan van het unieke
bezoekers-id en de uitgegeven
telefoonnummers.

acalltrackerreferrer

excludecalltracking

acalltrackersession

acalltrackernumber

AdCalls

AdCalls

AdCalls

AdCalls

Deze cookie wordt gezet zodra
het JavaScript van AdCalls
wordt ingeladen. De cookie
wordt gebruikt om zo snel
Maximaal 60 minuten
mogelijk de verwijzende bron
(referrer) van de bezoeker op
te slaan, zodat deze niet
verloren kan gaan. Zodra het
JavaScript is uitgevoerd wordt
deze cookie weer verwijderd.

Beëindiging sessie

Deze cookie wordt gezet zodra
de bezoeker - om welke reden
dan ook - niet gemeten wordt,
zodat we geen verdere acties
uitvoeren.

Beëindiging sessie

Deze cookie slaat een unieke
identifier op, zodat kan worden
bijgehouden in welke sessie
de bezoeker zit

30 minuten

In deze cookie staat het
telefoonnummer opgeslagen
voor de sessie die actief is.

