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Doel BewaartermijnEntiteit TypeSoortCookie

Google 

Analytics

_ga;

_gid;

_gat*;

Collect.

Google 

Analytics

_utma

_utmb

_utmc

_utmt

_utmz

Google 

TagManager

Analytisch

Analytisch

Functioneel

Google LLC, 

Amerika

 

PrivacyShield

 

Privacyverklaring

Google LLC, 

Amerika

 

PrivacyShield

 

Privacyverklaring

Google LLC, 

Amerika

 

PrivacyShield

 

Cookies wor-

den geplaatst 

om inzicht te 

verkrijgen in het 

bezoekersge-

drag en om aan 

de hand hiervan 

de gebruikers-

ervaring te ver-

beteren. Data 

over bezoekers-

gedrag wordt 

gevolgd over 

verschillende 

devices en (mar-

keting-)kanalen 

en naar Google 

Analytics verzon-

den. [22] 

Meet het (te-

rugkerend) 

bezoek aan de 

website; maakt 

onderscheid in 

de verschillende 

soorten gebrui-

kers; herkent 

nieuwe sessies; 

wordt gebruikt 

om request rate 

te optimaliseren.

Cookie beheert 

tags op de web-

site zodat deze 

correct geïndi-

ceerd worden.

Https-cookie

Https-cookie

Https-cookie

Maximaal 2 jaar

Maximaal 6 

maanden

Sessie

Doof.nl

Berengroep.nl

Tolkcontact.nl

Berengroep.nl

Wij maken op onze websites gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van 

deze website wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van jouw apparaat wordt opgeslagen. 

De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. 

In onderstaande tabel staat een overzicht van de cookies die wij gebruiken.

Cookies
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GA 

Audiences

Google 

DoubleClick

Myfonts

Myfontscounter

Advertentie

Advertentie

Functioneel

Google LLC, 

Amerika

 

PrivacyShield

 

Privacyverklaring

Google LLC, 

Amerika

 

PrivacyShield

 

Privacyverklaring

Google LLC, 

Amerika

  

Privacyverklaring

Cookies van 

GA Audiences 

worden gebruikt 

om websitebe-

zoekers terug 

te laten keren 

gebaseerd op 

hun onlineweb-

sitegedrag. Dit 

betekent dat 

klikgedrag wordt 

geregistreerd 

met het doel om 

effectiviteit te 

meten en web-

sitebezoekers 

gepersonaliseer-

de content te 

laten zien.

Cookies worden 

gebruikt om de 

acties van de 

websitebezoe-

ker op de websi-

te te registreren 

na bekijken/

klikken van ad-

vertenties. Het 

doel hiervan is 

om de effectivi-

teit te meten en 

gepersonaliseer-

de advertenties 

te tonen.

Functioneel 

cookie dat de 

verschillende 

lettertypen mo-

gelijk maken.

Http-cookie

Http-cookie

Http-cookie

Maximaal 6 

maanden

Sessie

Doof.nl

Doof.nl

Tolkcontact.nl



Rabobank:  NL37 RABO 0360 2106 35   |    KvK:  64775542   |    BTW: NL855834894B01

Rembrandtlaan 4  

3723 BJ  Bilthoven

030-304 00 32

info@berengroep.nl

www.berengroep.nl

Wordt gebruikt  
op domein

Doel BewaartermijnEntiteit TypeSoortCookie

PHPSESSID Functioneel Berengroep First-party 

cookie met 

functionele 

doeleinden. 

Noodzakelijk om 

ervoor te zorgen 

dat de website 

functioneert: het 

stelt je in staat 

door de website 

te navigeren en 

de functies op 

de website te 

gebruiken.

Http-cookie Sessie Tolkcontact.nl


