Cookies
Een cookie is een informatiebestand dat onze website(server) plaatst op jouw computer,
telefoon of apparaat waarmee je deze website bezoekt. Zo gebruiken wij functionele cookies
ter uitvoering van onze diensten, of om een goede werking van de website te bewerkstelligen.
Voor het plaatsen van sommige cookies hebben wij jouw toestemming nodig. Door te klikken
op links of onderdelen en verder de surfen binnen deze website geef je via een actieve
handeling aan toestemming te geven voor het plaatsen van cookies voor de doelen zoals
uiteengezet hieronder. Deze website heeft de hieronder aangegeven cookies in gebruik.
Naam

Doel

Soort
cookie

Geldigheidsduur

BIGipServer bitinet-http-linux

Deze cookie verdeelt de gedane
verzoeken tussen onze servers
zodat bezoeken binnen één sessie
bij dezelfde server uitkomen. Dit
verbetert snelheid en consistentie
van het bezoek aan de website.

Functioneel

Duur van de
sessie

PHPSESSID

Deze cookie houdt gedurende het
bezoek bij welke pagina’s je
bezoekt en gedane
zoekopdrachten.

Functioneel

Duur van de
sessie

cookiesAccepted

Deze functionele cookie onthoudt
of je de informatie balk hebt
gezien en weggeklikt.

Functioneel

1 jaar na
plaatsing

__utma

In deze cookie wordt bijgehouden
hoe vaak je op deze site bent
geweest. Ook houdt deze cookie
bij wanneer je voor het eerst bent
geweest en wanneer voor het
laatst.

Google
Analytics

2 jaar na
plaatsing

__utmb

Deze cookie meet het bezoek
tijdstip in combinatie met utmc
voor vaststellen van de
bezoekduur.

Google
Analytics

Duur van de
sessie (30 min na
laatste pageview)

__utmc

Deze cookie meet het tijdstip
waarop je de website verlaat.

Google
Analytics

Duur van de
sessie

__utmz

Deze cookie registreert hoe je op
de website terecht bent gekomen.
Bijvoorbeeld via een website of

Google
Analytics

6 maanden na
plaatsing

een zoekmachine en welke
zoekwoorden daarbij gebruikt
zijn.
__utmx

Deze cookie wordt gebruikt voor
Google Analytics Website
Optimizer. Deze cookie houdt bij
welke variant van een pagina je
ziet, zodat je een consistente site
ervaart.

Google
Analytics

2 jaar na
plaatsing

__atuvc

Deze cookie geeft informatie
vanuit de social bookmark plugin
van AddThis door naar Google
Analytics. Via deze plugin kun je
content delen via bijvoorbeeld
Facebook of Twitter.

AddThis

1 jaar na
plaatsing

__cfid

Deze cookie bewaard een uniek
ID die in combinatie met de
CFTOKEN wordt gebruikt om de
opgehaalde informatie toe te
wijzen aan jou als gebruiker

Functioneel

Duur van de
sessie

__cftoken

Deze cookie bewaard een
willekeurig nummer die in
combinatie met de CFID wordt
gebruikt om de opgehaalde
informatie toe te wijzen aan jou
als gebruiker

Functioneel

Duur van de
sessie

JSESSIONID

Deze onthoudt dat je bent
ingelogd, zodat je niet bij elke klik
opnieuw hoeft in te loggen.

Functioneel

Duur van de
sessie

cookieTest

Het systeem kijkt of cookies aan
staan en slaat dat op.

Functioneel

Verloopt niet

login

Als je ervoor kiest om je
inloggegevens te bewaren dan
slaat het systeem hier je emailadres of inlognaam op.

Functioneel

Verloopt niet

password

En je wachtwoord wordt in dat
geval ook (versleuteld)
opgeslagen.

Functioneel

Verloopt niet

userID

Met deze informatie weet het
systeem welke gebruiker je bent.

Functioneel

Verloopt niet

Cookies weigeren of verwijderen
Hoewel onze website wel (functionele) cookies kan aanbieden, kun je zelf invloed uitoefenen
op hoe je tijdens een bezoek aan websites omgaat met de aangeboden cookies. Zo kun je via
de browser geplaatste cookies verwijderen en het accepteren van (bepaalde) nieuwe cookies
uitzetten. De volgende hyperlinks bevatten meer informatie over hoe je bij cookies enkele
populaire internetbrowsers cookies kan beheren.
•
•
•
•

Chrome
Internet Explorer
Firefox
Safari

Door het verwijderen of uitzetten van cookies kan het gebeuren dat delen van onze website
niet meer werken of onjuist worden weergegeven. Ook maak je het voor ons lastiger om onze
website te verbeteren.

