
Soort Naam Techniek Domein Beschrijving/doel

Analytisch _ga Cookie .nkbv.nl Dit soort cookies wordt gebruikt door Google Analytics. We gebruiken 

Google Analytics om verzamelde gegevens te verzamelen over het gebruik 

van onze website (bijvoorbeeld hoeveel mensen bepaalde pagina's hebben 

bezocht, hoe lang ze op onze website zijn gebleven, enzovoort). Voor meer 

informatie over deze cookies bezoekt u de privacyverklaring van Google 

Analytics.

Analytisch _gat Cookie .nkbv.nl Dit soort cookies wordt gebruikt door Google Analytics. We gebruiken 

Google Analytics om verzamelde gegevens te verzamelen over het gebruik 

van onze website (bijvoorbeeld hoeveel mensen bepaalde pagina's hebben 

bezocht, hoe lang ze op onze website zijn gebleven, enzovoort). Voor meer 

informatie over deze cookies bezoekt u de privacyverklaring van Google 

Analytics.

Analytisch _gat Cookie .nkbv.nl Dit soort cookies wordt gebruikt door Google Analytics. We gebruiken 

Google Analytics om verzamelde gegevens te verzamelen over het gebruik 

van onze website (bijvoorbeeld hoeveel mensen bepaalde pagina's hebben 

bezocht, hoe lang ze op onze website zijn gebleven, enzovoort). Voor meer 

informatie over deze cookies bezoekt u de privacyverklaring van Google 

Analytics.

Analytisch _gat_UA-15424157-1 Cookie .nkbv.nl Dit soort cookies wordt gebruikt door Google Analytics. We gebruiken 

Google Analytics om verzamelde gegevens te verzamelen over het gebruik 

van onze website (bijvoorbeeld hoeveel mensen bepaalde pagina's hebben 

bezocht, hoe lang ze op onze website zijn gebleven, enzovoort). Voor meer 

informatie over deze cookies bezoekt u de privacyverklaring van Google 

Analytics.

Analytisch _gat_UA-15424157-1 Cookie .nkbv.nl Dit soort cookies wordt gebruikt door Google Analytics. We gebruiken 

Google Analytics om verzamelde gegevens te verzamelen over het gebruik 

van onze website (bijvoorbeeld hoeveel mensen bepaalde pagina's hebben 

bezocht, hoe lang ze op onze website zijn gebleven, enzovoort). Voor meer 

informatie over deze cookies bezoekt u de privacyverklaring van Google 

Analytics.

Analytisch _gid Cookie .nkbv.nl Dit soort cookies wordt gebruikt door Google Analytics. We gebruiken 

Google Analytics om verzamelde gegevens te verzamelen over het gebruik 

van onze website (bijvoorbeeld hoeveel mensen bepaalde pagina's hebben 

bezocht, hoe lang ze op onze website zijn gebleven, enzovoort). Voor meer 

informatie over deze cookies bezoekt u de privacyverklaring van Google 

Analytics.

Analytisch _gid Cookie .nkbv.nl Dit soort cookies wordt gebruikt door Google Analytics. We gebruiken 

Google Analytics om verzamelde gegevens te verzamelen over het gebruik 

van onze website (bijvoorbeeld hoeveel mensen bepaalde pagina's hebben 

bezocht, hoe lang ze op onze website zijn gebleven, enzovoort). Voor meer 

informatie over deze cookies bezoekt u de privacyverklaring van Google 

Analytics.

Analytisch GA1.2.1248144519.1518174468Cookie .nkbv.nl Dit soort cookies wordt gebruikt door Google Analytics. We gebruiken 

Google Analytics om verzamelde gegevens te verzamelen over het gebruik 

van onze website (bijvoorbeeld hoeveel mensen bepaalde pagina's hebben 

bezocht, hoe lang ze op onze website zijn gebleven, enzovoort). Voor meer 

informatie over deze cookies bezoekt u de privacyverklaring van Google 

Analytics.

Analytisch _ga Cookie www.google.nl Google Universal Analytics stelt een unieke ID in die wordt gebruikt om 

gegevens voor analyserapporten te berekenen. Meer informatie over het 

privacybeleid van Google

Analytisch _gmb_ga_test Cookie www.google.nl Google Universal Analytics stelt een unieke ID in die wordt gebruikt om 

gegevens voor analyserapporten te berekenen. Meer informatie over het 

privacybeleid van Google

Functioneel APISID Cookie .google.com Gebruikt door Google om gebruikersvoorkeuren en informatie van Google 

maps op te slaan

Functioneel HSID Cookie .google.com Gebruikt door Google om gebruikersvoorkeuren en informatie van Google 

maps op te slaan

Functioneel CONSENT Cookie .google.com Cookies om bezoekers op onze website bij te houden die akkoord zijn 

gegaan en ons toestemming hebben gegeven voor het plaatsen van 

cookies van Google

Functioneel SAPISID Cookie .google.com Gebruikt door Google om gebruikersvoorkeuren en informatie van Google 

maps op te slaan

Functioneel APISID Cookie .google.nl Gebruikt door Google om gebruikersvoorkeuren en informatie van Google 

maps op te slaan

Functioneel HSID Cookie .google.nl Gebruikt door Google om gebruikersvoorkeuren en informatie van Google 

maps op te slaan

Functioneel CONSENT Cookie .google.nl Cookies om bezoekers op onze website bij te houden die akkoord zijn 

gegaan en ons toestemming hebben gegeven voor het plaatsen van 

cookies van Google
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Marketing C3UID Cookie .doubleclick.net Deze cookies worden gebruikt om advertenties weer te geven die 

relevanter zijn voor u en uw interesses. Ze worden ook gebruikt om het 

aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken en om de effectiviteit 

van de advertentiecampagne te meten.

Marketing C3UID-569 Cookie .doubleclick.net Deze cookies worden gebruikt om advertenties weer te geven die 

relevanter zijn voor u en uw interesses. Ze worden ook gebruikt om het 

aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken en om de effectiviteit 

van de advertentiecampagne te meten.

Marketing DSID Cookie .doubleclick.net Deze cookies worden gebruikt om advertenties weer te geven die 

relevanter zijn voor u en uw interesses. Ze worden ook gebruikt om het 

aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken en om de effectiviteit 

van de advertentiecampagne te meten.

Marketing IDE Cookie .doubleclick.net Deze cookies worden gebruikt om advertenties weer te geven die 

relevanter zijn voor u en uw interesses. Ze worden ook gebruikt om het 

aantal keren dat u een advertentie ziet te beperken en om de effectiviteit 

van de advertentiecampagne te meten.

Marketing c_user Cookie .facebook.com Deze cookies worden ingesteld door Facebook. We gebruiken deze service 

om te laten zien dat u onze website "leuk vond" op het sociale netwerk van 

Facebook. Facebook kan deze informatie gebruiken om onze advertenties 

op hun platform te presenteren. Voor meer informatie over deze cookies 

gaat u naar de <a href="https://www.facebook.com/policies/cookies/"> 

cookiebeleidverklaring van Facebook </a>

Marketing datr Cookie .facebook.com Deze cookies worden ingesteld door Facebook. We gebruiken deze service 

om te laten zien dat u onze website "leuk vond" op het sociale netwerk van 

Facebook. Facebook kan deze informatie gebruiken om onze advertenties 

op hun platform te presenteren. Voor meer informatie over deze cookies 

gaat u naar de <a href="https://www.facebook.com/policies/cookies/"> 

cookiebeleidverklaring van Facebook </a>

Marketing fr Cookie .facebook.com Deze cookies worden ingesteld door Facebook. We gebruiken deze service 

om te laten zien dat u onze website "leuk vond" op het sociale netwerk van 

Facebook. Facebook kan deze informatie gebruiken om onze advertenties 

op hun platform te presenteren. 

Marketing pl Cookie .facebook.com Deze cookies worden ingesteld door Facebook. We gebruiken deze service 

om te laten zien dat u onze website "leuk vond" op het sociale netwerk van 

Facebook. Facebook kan deze informatie gebruiken om onze advertenties 

op hun platform te presenteren. 

Marketing sb Cookie .facebook.com Deze cookies worden ingesteld door Facebook. We gebruiken deze service 

om te laten zien dat u onze website "leuk vond" op het sociale netwerk van 

Facebook. Facebook kan deze informatie gebruiken om onze advertenties 

op hun platform te presenteren. 

Marketing wd Cookie .facebook.com Deze cookies worden ingesteld door Facebook. We gebruiken deze service 

om te laten zien dat u onze website "leuk vond" op het sociale netwerk van 

Facebook. Facebook kan deze informatie gebruiken om onze advertenties 

op hun platform te presenteren. 

Marketing xs Cookie .facebook.com Deze cookies worden ingesteld door Facebook. We gebruiken deze service 

om te laten zien dat u onze website "leuk vond" op het sociale netwerk van 

Facebook. Facebook kan deze informatie gebruiken om onze advertenties 

op hun platform te presenteren. 

Marketing 1P_JAR Cookie .google.com Deze cookies worden gebruikt voor Google-advertentiepersonalisatie

Marketing NID Cookie .google.com Deze cookies worden door Google gebruikt om op basis van recente 

zoekopdrachten en eerdere interacties aangepaste advertenties op Google-

sites te laten zien. 

Marketing SID Cookie .google.com Deze cookies worden door Google gebruikt om op basis van recente 

zoekopdrachten en eerdere interacties aangepaste advertenties op Google-

sites te laten zien. 

Marketing SIDCC Cookie .google.com Deze cookies worden door Google gebruikt om op basis van recente 

zoekopdrachten en eerdere interacties aangepaste advertenties op Google-

sites te laten zien. 

Marketing SSID Cookie .google.com Deze cookies worden door Google gebruikt om op basis van recente 

zoekopdrachten en eerdere interacties aangepaste advertenties op Google-

sites te laten zien. 

Marketing 1P_JAR Cookie .google.nl Google-advertentiepersonalisatie

Marketing NID Cookie .google.nl Deze cookies worden door Google gebruikt om op basis van recente 

zoekopdrachten en eerdere interacties aangepaste advertenties op Google-

sites te laten zien. 

Marketing OGPC Cookie .google.nl Deze cookies worden gebruikt voor Google-advertentiepersonalisatie

Marketing SAPISID Cookie .google.nl Gebruikt door Google om gebruikersvoorkeuren en informatie van Google 

maps op te slaan

Marketing SID Cookie .google.nl Deze cookies worden door Google gebruikt om op basis van recente 

zoekopdrachten en eerdere interacties aangepaste advertenties op Google-

sites te laten zien. 

Marketing SSID Cookie .google.nl Deze cookies worden door Google gebruikt om op basis van recente 

zoekopdrachten en eerdere interacties aangepaste advertenties op Google-

sites te laten zien. 

Marketing OTZ Cookie www.google.com Deze cookies worden gebruikt voor Google-advertentiepersonalisatie

Marketing DV Cookie www.google.nl Deze cookies worden gebruikt voor Google-advertentiepersonalisatie
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