COOKIE VERKLARING
Je weet dat ze er zijn: cookies! Hieronder kun je per categorie je keuze voor het gebruik van
cookies aangeven. Deze methode komt overeen met de nieuwe AVG (ingangsdatum 25 mei
2018).
Wil je de beste website ervaring? Vink dan alle vakjes aan. Ben je per ongeluk op onze
website gekomen of heb je een hekel aan op jou afgestemde informatie? Laat ze dan uit
staan .
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om
gebruikerservaringen efficiënter te maken.
Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor
het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.
Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden
geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven.
Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: www..hg-nus-mediation.nl
Uw huidige stand: alles aangevinkt en toestemming voor gegeven.
Verander uw toestemming
Cookieverklaring laatst bijgewerkt op 27-3-2018:
Noodzakelijk (1)
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als
paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken.
Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.
Naam
Aanbieder
Doel
Vervaldatum
Type
hgnusCo www..hg-nusStores the user's cookie
1 jaar
HTTP Cookie
nsent
mediation.nl
consent state for the
current domain
Voorkeuren (1)
Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is
op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio
waar u woont.
Naam
Aanbieder
Doel
Vervaldatum
Type
hgnusCo consentwww..h
Enables cookie consent
1 jaar
HTTP Cookie
nsenttBul g-nusacross multiple websites
kTicket mediation.nl
Statistieken (9)
Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website
gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.
Naam
Aanbieder
Doel
Vervaldatum
Type
__utma www..hgCollects data on the
2 jaar
HTTP Cookie
nusnumber of times a user
mediation. has visited the website as
nl
well as dates for the first
and most recent visit.
Usedby Google
Analytics.

__utmb

www..hgnusmediation.
nl

__utmc

www..hgnusmediation.
nl

__utmt

www..hgnusmediation.
nl
www..hgnusmediation.
nl
www..hgnusmediation.
nl

__utmv

__utmz

_ga

www..hgnusmediation.
nl

_gat

www..hgnusmediation.
nl
www..hgnusmediation.
nl

_gid

Registers a timestamp
with the exact time of
when the user accessed
the website. Usedby
Google Analytics
tocalculate the duration
of a website visit.
Registers a timestamp
with the exact time of
when the user leaves the
website. Usedby Google
Analytics tocalculate the
duration of a website
visit.
Usedtothrottle the speed
of requeststo the server.

Session

HTTP Cookie

Session

HTTP Cookie

Session

HTTP Cookie

Saves user-defined
tracking parameters
foruse in Google
Analytics.
Collects data on where
the user camefrom, what
search engine was used,
what link was
clickedandwhat search
term was used. Usedby
Google Analytics.
Registers a unique ID
that is
usedtogeneratestatistical
data on how the
visitoruses the website.
Usedby Google
Analytics
tothrottlerequestrate

Session

HTTP Cookie

6 maanden

HTTP Cookie

2 jaar

HTTP Cookie

Session

HTTP Cookie

Session

HTTP Cookie

Registers a unique ID
that is
usedtogeneratestatistical
data on how the
visitoruses the website.

Marketing (8)
Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende
websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant
zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers
en externe adverteerders.
Naam
Aanbieder
Doel
Vervaldatum
Type
cmp6492 trackcmp.n
Niet geclassificeerd
29 dagen
HTTP Cookie

52705
collect

et
googleanalytics.c
om

Usedtosend data to
Google Analytics about
the visitor's device
andbehaviour. Tracks the
visitoracrossdevicesand
marketing channels.
fr
facebook.c UsedbyFacebooktodelive
om
r a series of
advertisement
productssuch as real time
biddingfromthird party
advertisers.
PREF
youtube.co Registreert een unieke ID
m
die door Google wordt
gebruikt om statistieken
bij te houden over hoe de
bezoeker YouTubevideo's op verschillende
websites gebruikt.
r/collect doubleclick
Niet geclassificeerd
.net
tr
facebook.c UsedbyFacebooktodelive
om
r a series of
advertisement
productssuch as real time
biddingfromthird party
advertisers.
VISITOR youtube.co Probeert de bandbreedte
_INFO1_ m
van gebruikers te
LIVE
schatten op pagina's met
geïntegreerde YouTubevideo's.
YSC
youtube.co Registreert een unieke ID
m
om statistieken bij te
houden van welke video's
van YouTube de
gebruiker heeft gezien.

Session

Pixel Tracker

3 maanden

HTTP Cookie

8 maanden

HTTP Cookie

Session

Pixel Tracker

Session

Pixel Tracker

8 maanden

HTTP Cookie

Session

HTTP Cookie

