
 

1 
 

Functionele Cookies 

Naam Provider Doel Expiary 

ASP.NET_Sessionld Dataexpert.nl  Deze Cookie stelt de 
gebruikers in staat om op 
een juiste wijze de 
website te gebruiken en 
om verschillende 
mogelijkheden en 
services te gebruiken die 
deze website te bieden 
heeft. 

Per sessie 

UMB-XSRF-TOKEN 
 
UMB-XSRF-V 

Dataexpert.nl  Voor onze website 
gebruiken we het 
platform Umbraco. Deze 
Cookies worden door 
Umbraco ingezet om 
cross-site forgery attacks 
te voorkomen.  

Per sessie  

UMB-UCONTEXT_C Dataexpert.nl Voor onze website 
gebruiken we het 
platform Umbraco. Met 
behulp van deze Cookies 
wordt de huidige 
Umbraco context 
geïdentificeerd. 

Onbekend  

UMB-UCONTEXT Dataexpert.nl Voor onze website 
gebruiken we het 
platform Umbraco. Deze 
Cookie wordt door de 
beheerders gebruikt om 
in te kunnen loggen in het 
content management 
systeem.   

Onbekend  

__atuvc AddThis Deze Cookie maakt het 
mogelijk om social media 
share buttons op de 
website te plaatsen. Op 
deze manier kunnen 
bezoekers van onze 
website interessante 
content delen met hun 
netwerk.  

Onbekend 

SEARCH_SAMESITE  
 

Google.nl  
Google.com 

Deze Cookie is ervoor om 
te voorkomen dat de 
browser een Cookie 

Onbekend 
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meestuurt met een cross-
site request 

 

Analytical Cookies 

Naam Provider Doel Expiary 

_ga 
 
_gid 
 
_gat 

Dataexpert.nl 
 
Google Analytics   
 
 

Via deze Cookies 
registeren we een unieke 
ID die we gebruiken om 
statistische gegevens te 
generen over hoe de 
bezoeker onze website 
gebruikt. Op deze manier 
kunnen we onze website 
en dienstverlenging 
verbeteren.   

2 jaar 
 
24 uur 
 
24 uur  

CONSENT  
 

Google.nl 
 
Google.com 
 

Met behulp van deze 
Cookie kan Google 
controleren of er 
toestemming is gegeven 
voor het plaatsen van 
Cookies.  

Varieert: van einde 
sessie tot 2 jaar 

NID Google.nl Deze Cookie bevat een 
unieke ID die Google 
gebruikt om uw 
voorkeuren en andere 
informatie te onthouden, 
zoals uw voorkeurstaal. 

6 maanden 

 

Advertising Cookies 

Naam Provider Doel Expiary 

_fbp 
 
_uetvid 

Mailchimp 
 
Vimeo.com 

Deze Cookies worden 
gebruikt om bezoekers op 
meerdere websites te 
volgen en om relevante 
advertenties te tonen op 
basis van de voorkeuren 
van de bezoekers. 

Onbekend 
 
12 maanden 

_gcl_au Mailchimp 
 
Google.nl 
 

Deze Cookie wordt 
gebruikt door Google 
AdSense om te 
experimenteren met de 

3 maanden 
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Vimeo.com efficiëntie van 
advertenties op websites 
die van hun services 
gebruik maken.  

IDE 
 
DSID 
 
NID 
 
__Secure-3PAPISID 
 
__Secure-3PSID 
 
__Secure-3PSIDCC 
 
 

Google.com 
 
Google.nl 

Deze Cookies helpen ons 
om onze 
advertentiecampagnes te 
analyseren en te 
optimaliseren. Deze 
informatie delen we met 
Double Click (onderdeel 
van Google). 

Varieert: van einde 
sessie tot 2 jaar 

SID 
 
SSID 
 
1P_JAR 
 
ANID 
 
AID 

Google.com 
 
Google.nl 
 
Googleadservice.com 

Deze Cookies worden 
door Google gebruikt om 
op basis van recente 
zoekopdrachten en 
eerdere interacties 
aangepaste advertenties 
op Google-sites te laten 
zien. 

Varieert: van einde 
sessie tot 2 jaar 

SIDCC 
 
APISID 
 
SAPISID 
 
HSID 

Google.com Deze Cookies zorgen 
ervoor dat Google 
gebruiksinformatie kan 
verzamelen voor video’s 
gehost door YouTube.  

Varieert: van einde 
sessie tot 2 jaar 

MC_GAUID 
 
MC_User_Profile 
 
 

Mailchimp Deze Cookies stellen ons 
in staat om e-
mailadressen te bewaren 
van mensen die onze 
nieuwsbrief willen 
ontvangen. Zonder deze 
Cookies kunnen wij geen 
nieuwsbrief verzenden.  

1 maand 

OptanonConsent Mailchimp Deze Cookie slaat 
informatie op over de 
Cookie categorieën die de 
site gebruikt en of de 
bezoeker toestemming 
heeft gegeven of 
geweigerd voor deze 

1 jaar 



 

4 
 

Cookies. Hierdoor 
voorkomen we dat er 
Cookies worden geplaatst 
zonder toestemming. De 
Cookie bevat geen 
identificerende informatie 
over de bezoeker.  

OptanonAlertBoxClosed Mailchimp Deze Cookie stelt ons in 
staat om wanneer een 
bezoeker al zijn Cookie 
voorkeuren heeft 
aangegeven, niet 
nogmaals de Cookiebalk 
te tonnen. Het verzamelt 
geen persoonlijke 
informatie.  

1 jaar 

_zlcmid 
 
_abck 

Mailchimp Voor het versturen van 
onze nieuwsbrief 
gebruiken we het 
mailprogramma 
Mailchimp. Deze Cookies 
zijn nodig voor het 
functioneren van de 
services en 
functionaliteiten van 
Mailchimp. 

1 jaar 

_abck 
 
_derived_epik 
 
 

Mailchimp Voor het versturen van 
onze nieuwsbrief 
gebruiken we het 
mailprogramma 
Mailchimp. Deze Cookies 
zijn nodig voor het 
functioneren van de 
services en 
functionaliteiten van 
Mailchimp.  

1 jaar 

MCPopupClosed Mailchimp / 
dataexpert.nl 

Op onze website 
gebruiken we een sign-in 
pop up form om 
gebruikers attent te 
maken op onze 
nieuwsbrief. Via deze 
Cookie ziet Mailchimp, 
het programma waaruit 
DataExpert haar 
nieuwsbrief verstuurt, of 
deze pop up gesloten is.   

1 jaar 



 

5 
 

MC_USER_INFO 
 
Nmstat 
 
optimizelyEndUserid 
 
Sd_client_id 

Mailchimp Voor het verzenden van 
onze nieuwsbrief 
gebruiken wij het 
mailprogramma 
Mailchimp. Aan de hand 
van deze Cookies kunnen 
we met een unieke ID 
bijhouden aan de hand 
van welke browser, op 
welk tijdstip en op welke 
datum er met Mailchimp 
interactie is geweest.  

1 maand 
 
3 jaar 
 
6 maanden 
 
Onbekend 

_qca 
 
_ssid 
 
_abexps  
 
_delighted_web 
 
 

Vimeo.com In deze website is de 
Vimeo Player embedded 
voor het afspelen van 
video’s. Deze embedded 
Vimeo Player gebruikt 
deze Cookies voor de 
analyse van bezoekers. 

2 jaar 
 
2 jaar 
 
1 jaar 
 
Onbekend 

Player 
 
Vimeo_gdpr-optin  
 
Vuid 
 

Vimeo.com In de website is de Vimeo 
Player embedded voor 
het afspelen van video’s. 
Deze Cookies controleren 
of bepaalde features of 
voorkeuren door 
gebruikers zijn 
geselecteerd. Zonder 
deze Cookies kunnen we 
onze video’s niet 
weergeven.  

 

12 maanden 
 
Onbekend 
 
2 jaar  

Continuous_play_v3 Vimeo.com In deze website is de 
Vimeo Player embedded 
voor het afspelen van 
video’s. Aan de hand van 
deze Cookies kan 
bijgehouden worden of 
de optie ‘continuous play’ 
aan staat of niet bij 
bezoekers.  

Per sessie 

_ga 
 
_gid 
 
_gat 

Mailchimp  
 
Vimeo.com 

Via deze Cookies 
registeren we een unieke 
ID die we gebruiken om 
statistische gegevens te 
generen over hoe de 

2 jaar 
 
24 uur 
 
24 uur  
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bezoeker onze website 
gebruikt. Op deze manier 
kunnen we onze website 
en dienstverlenging 
verbeteren.   

 


