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 PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING  

Laatst gewijzigd op 19/12/2022  

 

1. Privacyverklaring  

 

Gebruik van uw persoonsgegevens  

Monizze gebruikt sommige van uw persoonsgegevens om u maaltijd-, eco- , cadeau-, Active 

en/of consumptiecheques te kunnen verstrekken. Deze gegevens worden door uw werkgever 

of door uzelf verstrekt en kunnen uw achternaam, voornaam, NSS, geboortedatum, e-

mailadres en/of telefoonnummer bevatten. Wij gebruiken deze gegevens om ons contract uit te 

voeren.  

 

U kunt er op elk moment toegang krijgen en uw recht op correctie, beperking of verwijdering 

van gegevens uitoefenen. Meld u aan op uw persoonlijke ruimte myMonizze 

(www.myMonizze.be) of neem contact met ons op via privacy@monizze.be met vermelding 

van uw verzoek (en een kopie van beide zijden van uw identiteitskaart.( Wij antwoorden u zo 

snel mogelijk!  

 

Als u wilt gebruikmaken van extra Monizze-functies en een completere service wenst, kunt u 

instellen dat bepaalde gegevens automatisch worden verzonden. Dat doet u in uw persoonlijke 

ruimte myMonizze of rechtstreeks in onze mobiele app. Wij zullen deze informatie nooit 

gebruiken zonder u te vertellen waarvoor we dat doen (bijvoorbeeld om u restaurants aan te 

bevelen op basis van uw locatie) of zonder dat u daarvoor vooraf uitdrukkelijk en vrijwillig 

toestemming hebt gegeven. U kunt deze machtigingen op elk moment wijzigen bij uw 

voorkeuren.  

 

Uw gegevens zijn strikt vertrouwelijk  

Wanneer we uw gegevens niet zelf kunnen verwerken (bv voor het aanmaken van uw Monizze 

kaart), delen we ze nooit met derden, behalve met onze onderaannemers en leveranciers. Die 

zijn zelf onderworpen aan een contract voor gegevensbescherming. Uw gegevens blijven 

binnen Europa en worden tijdens de serviceperiode in beveiligde databanken bewaard. Uw 

werkgever verstrekt ons gegevens en is verantwoordelijk is voor de verwerking, wij hem een 

lijst van onderaannemers die bij de service betrokken zijn en wij zullen die gegevens niet 

zonder zijn toestemming doorsturen.  

 

Beperking van gegevens en beveiliging  

Monizze verbindt zich ertoe om persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de 

toepasselijke wetgeving, in het bijzonder de Verordening (EU) 2016-679 van 27 april 2016 

betreffende de bescherming van persoonsgegevens. Naast de technische en operationele 

beveiliging houden we ook elke uitgevoerde gegevensverwerking bij. Bovendien bewaren we in 

ons systeem alleen datgene wat we werkelijk nodig hebben en slechts voor bepaalde tijd. De 

toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot personen die deze gegevens gebruiken voor de 

uitoefening van hun functie. Tot slot hechten wij ook veel belang aan de beveiliging van ons 

computernetwerk en dat van onze onderaannemers.  

 

Gebruik van cookies  

Wij verzamelen cookies om u te verbinden met uw klantruimte en om de werking van onze 
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website te verbeteren, om statistieken van onze website op te stellen, om gepersonaliseerde 

advertenties te tonen, enz. Deze cookies worden automatisch verwijderd wanneer u uw sessie 

sluit. U kunt uw algemene cookievoorkeuren rechtstreeks in uw browser wijzigen. Met de 

cookies en vergelijkbare technologieën, die Monizze of derde partijen op jouw apparaat 

plaatsen, verzamelen we de volgende persoonsgegevens: uw IP-adres, het type en de versie 

van uw browser en details over uw bezoek aan onze website, zoals uw surfgedrag, de 

gegevens van en het tijdstip waarop u onze website bezoekt, uw taalvoorkeur, de tijd die u op 

onze website doorbrengt en het aantal keren dat u onze website bezoekt.  

Monizze kan uw persoonsgegevens doorgeven aan de volgende derde partijen die gevestigd 

zijn buiten de Europese Economische Ruimte: Google Inc., Facebook en LinkedIn. Deze derde 

partijen zijn allen gecertificeerd onder het E.U.-U.S. Privacy Shield en bieden dus gepaste 

waarborgen om de bescherming van uw persoonsgegevens te garanderen.  

 

2. Cookieverklaring  

 

Persoonsgegevens  

Deze rubriek stelt het beleid van de Monizze inzake de bescherming van de persoonlijke 

levenssfeer voor. Op deze pagina verneemt u meer over het gebruik van cookies tijdens uw 

bezoek aan een van onze websites. U krijgt een beter inzicht in de werking van cookies en 

uitleg over hoe u uw voorkeuren kunt instellen.  

 

Wat is een cookie  

Een cookie is een tekstbestand dat op de harde schijf van uw terminal (computer, tablet, 

smartphone) kan worden opgeslagen bij uw eerste bezoek. Dankzij deze cookies kennen wij 

het aantal bezoekers van onze websites, kunnen wij onze editoriale inhoud aanpassen en 

bezoekers identificeren als zij terugkeren naar een van onze websites, en dit tijdens de 

geldigheids- of registratieperiode van de cookie. Zo kennen wij uw gewoonten en uw 

voorkeuren, zodat wij onze dagelijkse dienstverlening kunnen verbeteren.  

 

Als u geen persoonsgegevens op een van onze websites achterlaat, bijvoorbeeld door een 

formulier in te vullen, kunnen wij u alleen identificeren aan de hand van cookies.  

 

Al onze websites worden onafhankelijk van elkaar beheerd. Daardoor wordt u op elke website 

anders geïdentificeerd.  

 

De cookies op de websites van de Monizze  

Alleen de verzender van een cookie kan kennisnemen van de informatie die ermee wordt 

verzameld.  

Wanneer u inlogt op een van de websites van de Monizze, dienen wij op de harde schijf van 

uw terminal (computer, tablet, smartphone) cookies te installeren om uw browser, uw parcours 

en de duur van uw bezoek te kennen, en dit gedurende de geldigheids- of registratieperiode 

van de cookie.  

De cookies die wij installeren, worden gebruikt voor de hierna beschreven doeleinden, onder 

voorbehoud van uw keuze. Wij gebruiken de door ons verzonden cookies om:  

• de statistieken en bezoekvolumes te bepalen, alsook het gebruik van verschillende 

elementen van onze websites, zodat wij de inhoud en ergonomie ervan kunnen verbeteren; de 

weergave van onze websites aan te passen op basis van de geregistreerde 

parameterinstellingen op uw terminal (besturingssysteem, resolutie, taal...) wanneer u surft;  

• de op een van onze websites opgeslagen inlichtingen (inschrijving of verbinding met een 

gepersonaliseerde zone), of de gegevens die overeenstemmen met producten, diensten of 
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content die u tijdens vorige bezoeken heeft geselecteerd, in het geheugen op te slaan om ze u 

later opnieuw te kunnen voorstellen;  

• u toegang te verlenen tot de gepersonaliseerde zones van onze websites, dankzij een login 

en een wachtwoord of via elk ander gegeven dat u ons vooraf heeft meegedeeld;  

• veiligheidssystemen te installeren (bijvoorbeeld verbinding met een inhoud of dienst na een 

periode van inactiviteit).  

 

Cookies afkomstig van derden  

Er kunnen ook cookies geïnstalleerd zijn in de reclamezones van de websites van de Monizze. 

Deze reclamezones zijn afkomstig van adverteerders en helpen de door ons aangeboden 

inhoud en diensten te financieren.  

 

Uw keuze op het vlak van cookies  

U heeft verschillende mogelijkheden om cookies te beheren. De voorkeuren die u instelt, 

kunnen een invloed hebben op het surfen op onze websites en dus op uw voorwaarden van 

toegang tot diensten waarvoor cookies nodig zijn. U moet weten dat: Het weigeren van cookies 

kan uw surfmogelijkheden verminderen, in zoverre dat bepaalde websites onbruikbaar worden. 

De hieronder beschreven middelen bieden u de mogelijkheid om op elk moment uw keuze 

kenbaar te maken of te wijzigen wat betreft het al dan niet toestaan van cookies op uw 

terminal.  

 

Uw keuze kenbaar maken via uw browser  

Vanaf uw browser kunt u het toestaan of weigeren van de registratie van cookies ofwel 

systematisch ofwel op basis van de verzender beheren. Ook heeft u de mogelijkheid om uw 

browser zo te configureren dat u telkens wanneer een cookie gaat worden geïnstalleerd, de 

registratie moet bevestigen. Deze verschillende parameterinstellingen worden verder 

toegelicht.  

 

Aanvaarding van cookies  

De installatie van een cookie hangt af van de goedkeuring van de gebruiker van de terminal. U 

kunt deze keuze op elk moment en gratis bepalen en wijzigen via uw browser. Als u de 

installatie van cookies op uw terminal aanvaardt, worden ze tijdelijk opgeslagen op een 

speciaal daartoe bestemde ruimte op uw harde schijf. Ze kunnen alleen worden geraadpleegd 

door de verzender ervan.  

 

Weigering van cookies  

Als u de installatie van cookies weigert of de op uw terminal geïnstalleerde cookies verwijdert, 

kunt u waarschijnlijk niet langer inhoud of diensten genieten waarvoor cookies nodig zijn: 

verbinding met een gepersonaliseerde zone, keuze van de taal of weergave van onze 

websites. Desgevallend kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van de 

minder goede werking van onze inhoud of diensten.  

 

De parameters van uw browser instellen  

Het beheer van cookies en de parameterinstellingen van uw keuzes verschillen voor elk van de 

browsers die u gebruikt. De procedure wordt beschreven in het hulpmenu ervan. Zo weet u wat 

u moet doen om uw voorkeur op het gebied van cookies in te stellen.  

 

Sociale netwerken  

Een aantal websites van de Monizze gebruiken plug-ins van sociale netwerken, onder meer 

Facebook van de onderneming Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, 

USA (hierna samen de « Sociale Netwerken » genoemd). Bij interactie door middel van plug-



Monizze NV Roger Vandendriesschelaan 18 1150 Brussel www.monizze.be 

ins, bijvoorbeeld door op de knoppen "Vind ik leuk" of "Delen" te klikken, worden de gegevens 

in verband met uw surfgedrag op de website en met uw aansluiting bij deze netwerken 

doorgestuurd en geregistreerd op een server van de onderneming die het desbetreffende 

Sociale Netwerk beheert, en gedeeld volgens de parameters van uw user account van deze 

Sociale Netwerken, in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden van het desbetreffende 

Sociale Netwerk. Als u niet wenst dat een Sociaal Netwerk de via de Website verzamelde 

gegevens koppelt aan de user account van het desbetreffende Sociale Netwerk, dient u de 

verbinding met het Sociale Netwerk te verbreken voordat u de website bezoekt. In elk geval 

wordt het gebruik van deze plug-ins of knoppen beheerd door deze Sociale Netwerken en valt 

het uitsluitend onder de voorwaarden die u binden aan het Sociale Netwerk waar u een 

account heeft.  

 

Persoons- en browsergegevens  

Wij kunnen de reclame-inhoud die voor u bestemd is, aanpassen aan elementen en gegevens 

verbonden aan uw surfgedrag op een van onze websites, of diensten afkomstig van derden en 

waarop wij cookies installeren. Als u ons persoonsgegevens, in het bijzonder uw elektronische 

gegevens heeft toevertrouwd bij uw inschrijving of bij de toegang tot een van onze diensten, 

kunnen wij onder voorbehoud van uw keuzes de gegevens van uw surfgedrag, meegedeeld 

door de cookies die wij op uw terminal installeren, koppelen aan uw persoonsgegevens. Zo 

kunnen wij u bijvoorbeeld elektronische prospectieboodschappen sturen of op uw terminal 

gerichte reclame inhoud weergeven via de reclamezones met door ons geïnstalleerde cookies.  

 

U kunt ons altijd vragen om niet langer reclame- of prospectie-inhoud te ontvangen die is 

afgestemd op de browsergegevens van uw terminal, door kosteloos en rechtstreeks met ons 

contact op te nemen of via de ingebouwde uitschrijvingskoppeling in alle inhoud die wij u via e-

mail kunnen sturen. In dat geval zal de reclame inhoud die u kunt ontvangen, behoudens 

verzet van uwentwege, niet langer gekoppeld zijn aan uw surfgedrag. Zo ook zullen wij, 

wanneer wij overwegen om bij een derde (reclameregie, aanbieder van gerichte reclame, ...) 

surfelementen van uw terminal aan te schaffen die wij kunnen koppelen aan de 

persoonsgegevens die u ons heeft overgemaakt, eerst uw uitdrukkelijke toestemming vragen 

alvorens over te gaan tot deze koppeling en u de daaruit voortvloeiende reclame- of 

prospectie-inhoud te sturen.  

 

Uw uitdrukkelijke toestemming kan er eventueel in bestaan dat u een vakje aanvinkt dat wordt 

voorgesteld bij onze diensten waarop u ingeschreven bent, zoals “Ik wil reclame-inhoud zien of 

krijgen die is afgestemd op mijn surfgedrag zoals vastgesteld door partners van de Monizze.” 

 

3. Cookielijst  

 

Strikt noodzakelijke cookies  

First Party Naam Domein Herkomst Functie Bewaartermijn OptanonCons ent monizze.be 

OneTrust Deze cookie wordt ingesteld door de cookie compliance-oplossing van OneTrust. Het 

slaat informatie op over de categorieën van cookies die de site gebruikt en of bezoekers 

toestemming hebben gegeven of ingetrokken voor het gebruik van elke categorie. Dit stelt site-

eigenaren in staat om te voorkomen dat er cookies worden geplaatst in de browser van de 

gebruiker, wanneer er geen toestemming is gegeven. De cookie heeft een normale levensduur 

van een jaar, zodat terugkerende bezoekers van de site hun voorkeuren kunnen laten 

onthouden. Het bevat geen informatie die de bezoeker van de site kan identificeren.  

1 jaar OptanonAlert BoxClosed monizze.be OneTrust Deze cookie wordt ingesteld door 

websites die gebruik maken van de oplossing van OneTrust, voor het naleven van de 

cookiewetgeving. Het wordt ingesteld nadat bezoekers een cookie-informatiemelding hebben 
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gezien en wanneer ze de melding actief afsluiten. Het stelt de website in staat om het bericht 

niet meer dan één keer aan een gebruiker te tonen. De cookie bevat geen persoonlijke 

informatie. 1 jaar PHPSESSID monizze.be Monizze Cookie gegenereerd door applicaties op 

basis van de PHP-taal. Dit is een algemene identificatiecode die wordt gebruikt om 

gebruikerssessievariabelen te onderhouden. Een goed voorbeeld is het handhaven van een 

ingelogde status voor een gebruiker tussen de pagina's. Tot het einde van de sessie XSRF-

TOKEN my.monizze.be Monizze Deze cookie helpt met de beveiliging van de site bij het 

voorkomen van aanvallen (Cross-Site request Forgery) 1 minuut mymonizze_ session 

my.monizze.be Monizze Deze cookie maakt het inloggen op mymonizze mogelijk 1 uur   

 

Functionele cookies  

First Party Naam Domein Herkomst Functie Bewaartermijn language monizze.be Monizze 

Deze cookie wordt gebruikt om uw taalkeuze te onthouden voor uw volgende sessie. 1 jaar 

[value]-cd_p ubnub_visitor monizze.be PubNub Deze cookie wordt gebruikt om de huidige 

onlinegebruikers in realtime bij te houden en weer te geven. Tot het einde van de sessie 

[value]-site_ visit_time monizze.be PubNub Live chat tracking bezoektijd. Tot het einde van de 

sessie [value]-visit_ count monizze.be PubNub Live chat tracking bezoek tellen Tot het einde 

van de sessie [value]-clickd esk_referrer monizze.be ClickDesk Wij gebruiken de ClickDesk 

chatbot om de bezoekers van onze website te monitoren en te chatten. Tot het einde van de 

sessie  Statistiche cookies First Party Naam Domein Herkomst Functie Bewaartermijn __utma 

monizze.be Google Analytics Deze cookie wordt gebruikt om nieuwe en terugkerende 

bezoekersstatistieken te berekenen. 2 jaar __utmb monizze.be Google Analytics Deze cookie 

wordt gebruikt om de duur van een bezoek aan onze website te berekenen. 30 minuten 

__utmc monizze.be Google Analytics Deze cookie wordt gebruikt om nieuwe sessies/bezoeken 

voor terugkerende bezoekers te identificeren. Tot het einde van de sessie __utmt monizze.be 

Google Analytics Deze cookie wordt gebruikt om serververzoeken te versnellen door het 

verzamelen van gegevens op sites met veel verkeer te beperken. 10 minuten __utmv 

monizze.be Google Analytics Deze cookie wordt gebruikt om gegevens op te slaan over 

gepersonaliseerde variabelen van de bezoekers van de site. 2 jaar __utmz monizze.be Google 

Analytics Deze cookie verzamelt gegevens over waar gebruikers vandaan komen, welke 

zoekmachine is gebruikt, welke link is aangeklikt en welke zoektermen zijn gebruikt. 6 

maanden _gid monizze.be Google Analytics Deze cookie slaat de unieke-id op om statistieken 

te genereren over hoe de bezoeker de site gebruikt. 1 dag _ga SNID monizze.be Google Tag 

Manager Google Deze cookie wordt gebruikt om unieke gebruikers te onderscheiden door een 

willekeurig gegenereerd nummer toe te wijzen als een Klantidentificatiecode. Het wordt 

opgenomen in elke paginaverzoeking op een site en gebruikt om bezoekers-, sessie- en 

campagnegegevens te berekenen voor de analyserapporten van de sites. 2 jaar _gat 

monizze.be Google Analytics Deze cookie wordt gebruikt om de hoeveelheid gegevens te 

beperken die door Google worden geregistreerd op websites met een hoog verkeersvolume. 

10 minuten __utma linkedin.com Linkedin Deze cookie wordt gebruikt om nieuwe en 

terugkerende bezoekersstatistieken te berekenen. 2 jaar __utmv linkedin.com Linkedin Deze 

cookie wordt gebruikt om gegevens op te slaan over gepersonaliseerde variabelen van de 

bezoekers van de site. 2 jaar   

 

Marketing cookies  

First Party Naam Domein Herkomst Functie Bewaartermijn pi_opt_in monizze.be Pardot 

(Salesforce) Deze cookie onthoudt de keuze van de bezoeker om zijn bezoekersgedrag te 

meten wanneer hij de opt-in van de cookie-banner accepteert. Als de cookie-banner wordt 

genegeerd of geweigerd dan zal de bezoeker niet getrackt worden 1 jaar visitor_id monizze.be 

Pardot (Salesforce) Deze cookie geeft u een unieke bezoekers ID en een unieke 

identificatiecode aan uw account. Het zorgt ervoor dat u correct toegewezen wordt aan uw 
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account. Deze cookie wordt enkel geplaatst mits toestemming. 1 jaar visitor_id -hash 

monizze.be Pardot (Salesforce) Deze cookie voegt een unieke code bij elke bezoeker ID. Het 

wordt gebruikt om zeker te zijn dat het geen 'valse' bezoekers zijn. Deze cookie zijn ingesteld 

voor veiligheids redenen. 1 jaar Lpv - monizze.be Pardot (Salesforce) Deze cookie zorgt dat de 

paginaweergaven van een bezoeker op dezelfde pagina niet worden opgeteld gedurende een 

tijdspanne van 30 minuten. Tot het einde van de sessie Pardot monizze.be Pardot (Salesforce) 

Deze sessie cookie wordt in uw browser geplaatst wanneer u ingelogd bent in Pardot als een 

gebruiker of wanneer een bezoeker een invulformulier invult, een landing page bezoekt of een 

pagina die een Pardot tracking code heeft. Deze cookie onthoudt dat er een actieve sessie 

heeft plaatsgevonden, maar wordt niet gebruikt voor tracking. Tot het einde van de sessie  

Third Party Naam Domein Herkomst Functie Bewaartermijn visit linkedin.com LinkedIn Deze 

cookie wordt door LinkedIn gebruikt als onderdeel van hun embedded services op de websites. 

Het wordt gebruikt voor het aanmelden bij Linkedin en/of voor de Linkedin-volgfunctie. Tot het 

einde van de sessie lidc linkedin.com LinkedIn Gebruikt door de Sociale Netwerkservice 

LinkedIn voor het bijhouden van het gebruik van ingesloten diensten. Tot het einde van de 

sessie lang linkedin.com LinkedIn Deze cookie wordt gebruikt om de standaard lokale taal in te 

stellen. Tot het einde van de sessie lang ads.linkedin. com LinkedIn Deze cookie wordt 

gebruikt om de standaard lokale taal in te stellen. Tot het einde van de sessie bcookie 

linkedin.com LinkedIn Deze cookie wordt door LinkedIn gebruikt om de browser-ID te 

identificeren. Het wordt ingesteld op basis van de LinkedIn share-knoppen en advertentie tags. 

2 jaar bscookie linkedin.com LinkedIn Deze cookie wordt door LinkedIn gebruikt om een veilige 

browser-ID te herkennen. Het wordt het meeste gebruikt in het kader van doelgerichte reclame 

2 jaar UserMatchHi story linkedin.com LinkedIn Deze cookie wordt gebruikt om bezoekers te 

volgen, zodat meer relevante advertenties kunnen worden getoond op basis van de 

voorkeuren van de bezoeker. 30 dagen LOGIN_INFO m.youtube.com YouTube Deze cookie 

wordt gebruikt om YouTube-video's af te spelen die op de website zijn ingebed. 6 maanden 

LOGIN_INFO youtube.com YouTube Deze cookie wordt gebruikt om YouTube-video's af te 

spelen die op de website zijn ingebed. 6 maanden YSC youtube.com YouTube Registreert een 

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

gezien. Session PREF youtube.com YouTube Deze cookie is een veelgebruikt cookie van 

Google, die wordt gebruikt voor verschillende van hun diensten. Slaat de voorkeur van de 

gebruiker op, en kan gebruikt worden om advertenties op googlezoekopdrachten te 

personaliseren. Tot het einde van de sessie  SID youtube.com YouTube Google gebruikt 

cookies zoals NID en SID om te helpen bij het aanpassen van advertenties op Google-

eigendommen, zoals Google Search. We gebruiken dergelijke cookies bijvoorbeeld om uw 

meest recente zoekopdrachten, uw eerdere interacties met de advertenties of zoekresultaten 

van een adverteerder en uw bezoeken aan de website van een adverteerder te onthouden. Dit 

helpt Google om u aangepaste advertenties te tonen op Google. Google gebruikt verschillende 

domeinen om cookies in te stellen die worden gebruikt in onze advertentieproducten, 

waaronder het volgende domein youtube.com. Tot het einde van de sessie SSID youtube.com 

YouTube Deze cookie voert informatie uit over hoe de eindgebruiker de website gebruikt en 

over eventuele advertenties die de eindgebruiker heeft gezien voordat hij of zij de genoemde 

website bezocht. 2 jaar GPS youtube.com YouTube Registreert een unieke ID op mobiele 

apparaten om tracking mogelijk te maken op basis van de geografische GPS-locatie. 1 dag 

APISID youtube.com Youtube Deze cookie wordt gebruikt om een profiel op te bouwen van de 

interesses van de websitebezoeker en om relevante advertenties op andere sites te tonen. 

Deze cookie werkt door een unieke identificatie van uw browser en apparaat. 6 maanden 

SAPISID youtube.com YouTube Deze cookie wordt gebruikt om een profiel op te bouwen van 

de interesses van de websitebezoeker en om relevante advertenties op andere sites te tonen. 

Deze cookie werkt door een unieke identificatie van uw browser en apparaat. 2 jaar HSID 

youtube.com YouTube Gebruikt door Google in combinatie met SID om de 
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Googlegebruikersaccount en de meest recente inlogtijd te verifiëren. Tot het einde van de 

sessie VISITOR_INF O1_LIVE youtube.com YouTube Deze cookie wordt gebruikt als een 

uniek identificatiemiddel om het bekijken van video's te volgen. 1 jaar NID/JAR/OTZ 

google.com Google Google gebruikt cookies zoals NID en SID om te helpen bij het aanpassen 

van advertenties op 2 jaar  Google-eigendommen, zoals Google Search. We gebruiken 

dergelijke cookies bijvoorbeeld om uw meest recente zoekopdrachten, uw eerdere interacties 

met de advertenties of zoekresultaten van een adverteerder en uw bezoeken aan de website 

van een adverteerder te onthouden. Dit helpt Google om u aangepaste advertenties te tonen 

op Google. SIDCC google.com Google Deze cookie voert informatie uit over hoe de 

eindgebruiker de website gebruikt en over eventuele advertenties die de eindgebruiker heeft 

gezien voordat hij of zij de genoemde website bezocht. 1 jaar SSID google.com Google Deze 

cookie voert informatie uit over hoe de eindgebruiker de website gebruikt en over eventuele 

advertenties die de eindgebruiker heeft gezien voordat hij of zij de genoemde website bezocht. 

2 jaar HSID /SID .google.com Google Gebruikt door Google in combinatie met SID om de 

Googlegebruikersaccount en de meest recente inlogtijd te controleren. 2 jaar APISID 

.google.com Google Deze cookie wordt gebruikt om een profiel op te bouwen van de 

interesses van de websitebezoeker en om relevante advertenties op andere sites te tonen. 

Deze cookie werkt door uw browser en apparaat op unieke wijze te identificeren. 2 jaar 

SAPISID .google.com Google Deze cookie wordt gebruikt om een profiel op te bouwen van de 

interesses van de websitebezoeker en om relevante advertenties te tonen op andere sites. 

Deze cookie identificeert uw browser en apparaat op unieke wijze. 2 jaar IDE doubleclick.net 

DoubleClick (Google) Deze cookie voert informatie uit over hoe de eindgebruiker de website 

gebruikt en over eventuele advertenties die de eindgebruiker heeft gezien voordat hij of zij de 

genoemde website bezocht. 9 maanden id doubleclick.net DoubleClick (Google) Deze cookie 

wordt ingesteld om een profiel op te bouwen van de interesses van de website-bezoeker en 

om relevante advertenties op andere sites te tonen. 10 jaar  lu facebook.com Facebook Wordt 

gebruikt om het inlogproces te beheren en onthoudt de gebruiker bij een volgend bezoek of 

hij/zij ervoor kiest om ingelogd te blijven. 2 jaar datr facebook.com Facebook Het doel van de 

datr-cookie is om de webbrowser te identificeren die wordt gebruikt om verbinding te maken 

met Facebook, onafhankelijk van de ingelogde gebruiker. 10 dagen _fbp facebook.com 

Facebook Wordt door Facebook gebruikt om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals 

realtime bieden van derde adverteerders. 3 maanden fr facebook.com Facebook Bevat een 

unieke combinatie van browser en gebruikers-ID, gebruikt voor gerichte reclame. 90 dagen 


