
namen cookies applicatie doel domein duur

_vis_opt_exp-[cijfer]_goal_[cijfer], 

_vis_opt_exp_[cijfer]_combi, 

_vis_opt_exp_[cijfer]_exclude, _vis_opt_exp_[cijfer]_split, 

_vis_opt_out, _vis_opt_s_vis_opt_test_cookie

Visual Web 

Optimizer

Mogelijk maken om A/B-tests te doen op deze 

website om de performance en het 

gebruiksgemak van de website te optimaliseren.

domein website maximaal 100 dagen

__utma, __utmb, __utmc, __utmz Google Analytics Deze cookies worden geplaatst om statistieken 

over de website te verzamelen met als doel 

verbetering van het gebruiksgemak.

domein website van sessie tot en met maximaal 2 jaar

PHPSESSID, ASP.NET_SessionId, JSESSIONID, Marvel_Reg sessie id's bijhouden van een sessie, bijv. i.v.m. inloggen domein website sessie

ssc, atgotcode, uvc, di, uit, loc, dt, uid, __atuvc, ps, _ atuvc AddThis Het delen van een webpagina of specifieke 

content daaruit op sociale netwerksites zoals 

Facebook, Twitter en Google+ via de service van 

AddThis.

addthis.com maximaal 1 jaar

__gads, _drt_,id Google DART tonen advertenties domein website, doubleclick.net van een dag tot 2 jaar

__stid, __uset ShareThis Het delen van een webpagina of specifieke 

content daaruit op sociale netwerksites zoals 

Facebook, Twitter en Google+ via de service van 

AddThis.

sharethis.com 1 dag

bikemotion#lang, language Sitecore CMS taalinstellingen domein website sessie

guest_id, original_referer, _twitter_sess Twitter Twitter feed twitter.com sessie tot 1 jaar

VISITOR_INFO1_LIVE, PREF YouTube YouTube video youtube.com meer dan 2 jaar

DMDconv DMDelivery meten statistieken e-mail dmdelivery.com 1 maand

X-LI-DDC, X-LI-IDC LinkedIn LinkedIn feed linkedin.com sessie

_ga, _gid Google Analytics Deze cookies worden geplaatst om statistieken 

over de website te verzamelen met als doel 

verbetering van het gebruiksgemak.

domein website van sessie tot en met maximaal 2 jaar

PHPSESSID, ASP.NET_SessionId, JSESSIONID,Marvel_Reg sessie id's bijhouden van een sessie, bijv. i.v.m. inloggen domein website sessie

__gads, _drt_,id Google DART tonen advertenties domein website, doubleclick.net tot 2 jaar

...#lang, language Sitecore CMS taalinstellingen domein website sessie

VISITOR_INFO1_LIVE, PREF, YSC, GPS YouTube YouTube video youtube.com meer dan 2 jaar

DMDconv DMDelivery meten statistieken e‐mail dmdelivery.com sessie

X‐LI‐DDC, X‐LI‐IDC LinkedIn LinkedIn feed linkedin.com sessie

fr Facebook Advertentie-cookies voor Facebook netwerk .facebook.com maximaal 1 jaar

IDE, PREF Google AdvertisingAdvertentie-cookies voor Google netwerk .doubleclick.net 1 - 2 jaar

_dc_gtm_... Google Tag 

Manager

t.b.v. plaatsen content/tags via Google Tag 

Manager

domein website sessie


