
  

   

Cookie   
  

Soort   En�teit   Doel   Type   Bewaartermijn   

DoubleClick   Marke�ng   Google   LLC,   
Verenigde   Staten   

  
Privacy   Shield   

  
Privacyverklaring   

Deze   cookies   worden   gebruikt   om   
de   ac�es   van   websitebezoekers   te   
registeren   na   bekijken   
van/klikken   op   adverten�es.   Het   
doel   hiervan   is   om   de   effec�viteit   
te   meten   en   gepersonaliseerde   
adverten�es   te   tonen.   

Pixel-tracker   Maximaal   1   jaar   

Facebook   
Connect   

Marke�ng   Facebook   Ireland   
Ltd.   

Deze   cookies   meten   de   relevan�e   
van   adverten�es.   

Pixel-tracker   Maximaal   3   
maanden   

GA   Audiences   Marke�ng   Google   LLC,   
Verenigde   Staten   

  
Privacy   Shield   

  
Privacyverklaring   

Cookies   van   GA   Audiences   
worden   gebruikt   om   
websitebezoekers   terug   te   laten   
keren   gebaseerd   op   hun   
onlinewebsitegedrag.   Dit   
betekent   dat   klikgedrag   wordt   
geregistreerd   met   het   doel   om   
effec�viteit   te   meten   en   
websitebezoekers   
gepersonaliseerde   content   te   
laten   zien.   

H�p-cookie   Maximaal   6   
maanden   

Google   Adwords   
Conversion   

Marke�ng   Google   LLC,   
Verenigde   Staten   

  
Privacy   Shield   

  
Privacyverklaring   

Met   het   gebruik   van   Google   
Adwords   kunnen   wij   adverten�es   
op�maliseren,   door   conversie   te   
meten.   Hiertoe   wordt   klikgedrag   
geregistreerd.     

H�ps-cookie   Maximaal   1   jaar   

Google   Analy�cs   
  

Analy�sch   
  
  

Google   LLC,   Amerika   
  

Privacy   Shield   
  

Privacyverklaring   

Cookies   worden   geplaatst   om   
inzicht   te   verkrijgen   in   het   
bezoekersgedrag   en   om   aan   de   
hand   hiervan   de   
gebruikerservaring   te   verbeteren.    

H�ps-cookie   Maximaal   2   jaar   

Google   Dynamic   
Remarke�ng   

Marke�ng   Google   LLC,   
Verenigde   Staten   

  
Privacy   Shield   

  
Privacyverklaring   

Aan   de   hand   van   deze   cookies   
worden   voor   jou   relevante   
adverten�es   getoond.   

H�ps-cookie   Maximaal   1   jaar   

Google   
TagManager   

Func�oneel    Google   LLC,   Amerika   
  

Privacy   Shield   
  

Privacyverklaring   

Cookie   beheert   tags   op   de   
website   zodat   deze   correct   
geïndiceerd   worden.   

  

H�ps-cookie   Sessie   

Hotjar   Analy�sch   Hotjar,   Malta     
  

Privacyverklaring     
  

Cookies   worden   gebruikt   om   bij   
te   houden,   en   rapportages   te   
krijgen   over,   hoe   bezoekers   de   
website   gebruiken.   Klik-   en   
kijkgedrag   wordt   hiertoe   
geregistreerd.     

H�p-cookie   Maximaal   1   jaar   

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
https://policies.google.com/privacy
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
https://policies.google.com/privacy
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
https://policies.google.com/privacy
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
https://policies.google.com/privacy
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
https://policies.google.com/privacy
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI
https://policies.google.com/privacy
https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy


  

VWO   Analy�sch   Visual   Website   
Op�mizer   

  
  

Om   het   gebruik   van   onze   website   
in   kaart   te   brengen   en   te   
analyseren   maken   wij   gebruik   van   
de   webanalyse-tool   Visual   
Website   Op�mizer   (VWO.   De   
verzamelde   informa�e   wordt   
verwerkt   in   sta�s�eken   en   wordt   
door   ons   gebruikt   om   onze   
website   te   op�maliseren.     

H�ps-cookie   Maximaal   1   jaar   

Datatrics   Func�oneel   Datatrics   
  

Privacyverklaring   

Deze   cookies   worden   gebruikt   om   
gepersonaliseerde   content   (o.a.   
producten   en   no�fica�es)   te   laten   
zien.   

H�ps-cookie   Sessie   

Intercom   Func�oneel   Intercom   
  

Privacy   Shield   
  

Privacyverklaring   

Deze   cookies   dragen   bij   aan   een   
op�male   chat   ervaring.   

H�ps-cookie   Sessie   

Magento   Func�oneel   Magento,   Verenigde   
Staten   

  
Privacy   Shield   

  
Privacyverklaring   

Deze   cookies   maken   bepaalde   
func�onaliteiten   op   de   website   
mogelijk,   zoals   het   laten   zien   van   
vertalingen   en   het   bijhouden   van   
errors.   

H�ps-cookie     
  

Maximaal   1   jaar   

TrustPilot   Func�oneel   Kopenhagen,   
Denemarken   

Deze   cookies   gebruiken   wij   voor   
het   verzamelen   van   
beoordelingen   van   onze   
webshop.   Zie   het   kopje   ‘Reviews’   
hierboven   voor   meer   informa�e.   

H�ps-cookie   Zolang   iemand   
een   TrustPilot   
account   hee�   

https://www.datatrics.com/privacy/
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TNQvAAO&status=Active
https://www.intercom.com/terms-and-policies#privacy
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt00000008TCFAA2&status=Active
https://magento.com/legal/terms/privacy-shield

