Soort

Cookie

Entiteit

Doel

Type

Bewaartermijn

Functioneel

Google TagManager

Google LLC, Amerika

Beheert tags op de website zodat deze correct
geïndiceerd worden.

Https-cookie

Sessie

Cookies in relatie tot de live chat software
SnapEngage. Cookies worden gebruikt door de
registratie van een ID om het device te
herkennen in het geval van een online
assistentie/chat.

Https-cookie

Maximaal 1 jaar

Cloudflare, het inhoudsnetwerk, identificeert het
vertrouwd webverkeer.

Http-cookie

1 jaar

Cookies worden gebruikt om verschillende
functionaliteiten van de webpagina naar
behoren te laten werken, zoals de winkelmand
en de cookiebanner.

Http-cookie

Sessie

Diverse first-party cookies met functionele
doeleinden:
Functionele cookies die lettertypen, winkelmand
en toestemmingsafgiften mogelijk maken;
Cookies die de browserveiligheid waarborgen;
Cookies die de websitebezoekers verdelen over
de server(s);
Hiertoe worden browsergegevens verzameld;
De functionaliteiten van de cookies zijn
noodzakelijk voor het functioneren van de
website;

Http-cookie

Maximaal 6
maanden

PrivacyShield
SnapEngage
SnapABugHistory;
SnapABugRef;
SnapABugVisit

Cloudflare
_cfuid

Privacyverklaring
SnapEngage LLC,
Amerika
PrivacyShield
Privacyverklaring
Cloudflare, Amerika
PrivacyShield

Websphere Commerce
Server
WC_USERACTIVITY;
WC_timeoffset;
WC_SESSION_ESTABLISHED;
WC_PERSISTENT;
WC_GENERIC_ACTIVITYDATA;
WC_DeleteCartCookie_*;
WC_CartOrderId_715839135;
WC_AUTHENTICATION_-*;
WC_ACTIVEPOINTER
shoppingcart_reference;
hash;
fonts;
euromaster_session;
CompareItems_*;
_TC_AUTHCOOKIE;
_JSESSIONID;
_crmId;
XSRF-TOKEN;
SERVERID;
JSESSIONID;
CookieConsent;

Privacyverklaring
Websphere
Commerce Server
IBM, Amerika
Privacyverklaring
PrivacyShield

Euromaster

ASP.NET_SessionId;
survey.clicktools.com;
BIGipSERVER#;
has_is;
Laravel_session
TCID privacy-consent;
privacyHit.php reach WID

Analytisch

Cookies die worden gebruikt om websiteverkeer
over de website te verdelen over verschillende
servers om de reactietijd te optimaliseren.
Euromaster

dtDisabled;
euromaster_session;
quantity;
total;
TCPID;
tc_privacyDisplay;
Route;
Device view;
_crmId;
hash
Google Analytics
_ga;
_gid;
_gat*;
Collect

Euromaster

Hotjar
_hiIncluded;
InSample
AB Tasty
Dc*;
Dt*;
ABTastyData;
ABTasty;
ABdebug;
visitorID;
datacollect.php;
CompareItems

Hotjar, Malta

Google LLC, Amerika
PrivacyShield
Privacyverklaring

Privacyverklaring
ABTasty, Engeland
GDPR Statement
Privacyverklaring

First party cookies die worden gebruikt om in
kaart te brengen hoe vaak de website wordt
bezocht door verschillende bezoekers. Cookies
maken functionaliteiten mogelijk zoals het
geven van toestemming en het voorkomen van
herhaling bij invulvelden.
First party cookies die verschillende
functionaliteiten mogelijk maken. Er worden
sessiegegevens bewaard. Het doel van deze
cookies is om de functionaliteiten zoals de
invulvelden en banners van de websites mogelijk
te maken.

Http-cookie

Maximaal 1 jaar

HTML

Sessie

Cookies worden geplaatst om inzicht te krijgen
in het bezoekersgedrag en om aan de hand
hiervan de gebruikerservaring te verbeteren.
Data over bezoekersgedrag wordt gevolgd over
verschillende devices en (marketing-)kanalen en
naar Google Analytics verzonden.
Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en
rapportages te krijgen over hoe bezoekers de
website gebruiken.
Cookies worden gebruikt om het gedrag op de
website te testen om ons product te verbeteren
en de chatfunctie mogelijk te maken, maar ook
om ervoor te zorgen dat bezoekersprofielen
kunnen worden opgebouwd en hierdoor de site
content op het gebruik kan worden aangepast.

Https-cookie

Maximaal 2 jaar

Https-cookie

Sessie

Marketing

Bazaarvoice
st.gif;
sid.gif;
BVSID;
BVID;
BVImplmain_site;
BVBRAN*
Google Adservices
_gcl_au
Google Ads
ads/ga-audiences
DoubleClick
test_cookie IDE
Audiences
GA Audiences
Google Dynamic
Remarketing
Google DoubleClick
Adexchange
_gat.newTrackerERM;
pagead/1p-user-list/#

Bazaarvoice

YouTube
VISITOR_INFO1_LIVE;
YSC;
yt-remote-cast-installed;
yt-remote-connecteddevices;
yt-remote-device-id;
yt-remote-fast-check-period;
yt-remote-session-app;
yt-remote-session-name;
PREF;
GPS
quantserve.com
mc;
_qca

YouTube

PrivacyShield

Cookies in relatie tot het gebruik van Bazaarvoice
voor review-, vraag- en antwoordmogelijkheden
met betrekking tot producten.

Http-cookie

Maximaal 1 jaar

Cookies van Google AdSense worden gebruikt
om te experimenteren met de effectiviteit van
advertenties over de websites.
Cookies van Google Ads en GA Audiences
worden gebruikt om websitebezoekers terug te
laten keren gebaseerd op hun online
websitegedrag.
Cookies van Google DoubleClick worden
gebruikt om de acties van de websitebezoeker te
registreren na het bekijken van of klikken op
advertenties. Het doel hiervan is om de
effectiviteit te meten en gepersonaliseerde
advertenties te tonen.
Wij doen aan remarketing en meten onze
advertentiecampagnes door om relevante
advertenties te laten zien.
Cookies van YouTube worden gebruikt voor
verschillende doeleinden.
Registreert een uniek ID welke wordt gebruikt
door Google om statistieken bij te houden over
hoe bezoekers YouTube video’s raadplegen.
De bandbreedte van de websitegebruiker wordt
in kaart gebracht op pagina’s met geïntegreerde
YouTube video’s, en/of overige gegevens worden
in kaart gebracht met betrekking tot YouTube
video’s.
Tracking op basis van een uniek ID op devices
met behulp van geografische GPS locatie.
Cookies worden gebruikt om gegevens te
verzamelen over de bezoeken van gebruikers
aan de website, zoals welke pagina’s zijn
geladen. De geregistreerde gegevens worden
gebruikt voor gerichte advertenties.

Http-cookie;
Pixel-tracking

Maximaal 1 jaar

Http-cookie

Maximaal 8
maanden

Http-cookie

13 maanden

Privacyverklaring
Google LLC, Amerika

PrivacyShield
Privacyverklaring

Google LLC, Amerika

PrivacyShield
Privacyverklaring

Quantcast, Ierland

Privacyverklaring

lscache-scls::session_id_#;
lscashe-scls::sc-leg-#;
lscache-scls::machine_id;
lscache-scls::machine_guid;
lscache-scls::machine_guidcacheexpiration;
tC_Sync*

Amazon Cloudfront,
Amazon.com Inc.,
Amerika

Cookies worden gebruikt om gegevens te
verzamelen over de bezoeken van de gebruiker
aan de website, zoals het aantal bezoeken, de
gemiddelde tijd die op de website is
doorgebracht en welke pagina’s zijn geladen,
met het doel om gerichte advertenties weer te
geven.

HTML

Persistent

Cookies worden gebruikt om inzicht te krijgen in
de prestaties van de webwinkel, maar ook om
het mogelijk te maken om bezoekersprofielen te
kunnen opbouwen en hierdoor de site content
op het gebruik te kunnen aanpassen.
Cookies worden gebruikt om de
advertentieopties van Facebook mogelijk te
maken. Cookies registreren klikgedrag en
websitebezoeken.

Http-cookie

Sessie

Http-cookie;
Pixel-tracker

Maximaal 3
maanden

Http-cookie

3 maanden

Privacyverklaring

Cookies registreren een uniek ID om
terugkerende apparaten te herkennen. Het doel
hiervan is gericht adverteren.

PrivacyShield
Commanders Act,
Frankrijk

Verzamelt browsergegevens met het doel om
media te optimaliseren.

Https-cookie

Maximaal 1 jaar

Privacyverklaring
PrivacyShield
Hotjar, Malta

Privacyverklaring
Dynatrac
rxVisitor;
rxvisitid;
rxvt;
scss::tab_id
Facebook
_fbp;
Fr;
Tr;
Facebook Custom
Audiences
adnxs.com
anj;
uuid2

Commanders Act

Dynatrace B.V.,
Vestiging Nederland

Privacyverklaring
Facebook, Amerika
Privacyverklaring
PrivacyShield
AppNexus, Amerika

Privacyverklaring

