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Wat is een cookie? 

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s 
van deze website wordt meegestuurd en door de browser op de harde schrijf van je computer wordt 
opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd 
worden. Deze cookies beschadigen je computer niet. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kan 
blijven op een website of dat je voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden.  

Soorten cookies: 

1. Functionele cookies 

Dit zijn cookies die nodig zijn om een website goed te laten functioneren of die ervoor zorgen dat u de website 
makkelijker kunt gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het opslaan van uw inloggegevens, zodat u niet elke keer in 
hoeft te loggen. Ook het opslaan van de inhoud van uw winkelwagen of het sluiten van de cookiemelding vallen 
onder functionele cookies. 

2. Analytische cookies 

Dit zijn cookies die worden geplaatst om het gedrag van de bezoeker op deze website te meten en zo te 
kunnen analyseren. We gebruiken deze informatie om de website zo optimaal mogelijk te maken. 

3. Tracking cookies 

Dit zijn cookies die worden gebruikt om uw surfgedrag binnen één of meerdere websites op te slaan. Hiermee 
kunnen persoonlijke aanbiedingen voor u gemaakt worden. De tracking cookies op deze website zijn 
zogenaamde ‘third party cookies’. Dat betekent dat die cookies niet door ons geplaatst worden maar door een 
andere partij. Dat gebeurt op het moment dat u via deze site bestanden opent die bij die andere partij 
opgeslagen zijn.  

 Google Analytics (tracking cookies) 

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij 
gebruiken deze dienst om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken en daar rapportages van te 
krijgen. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of 
voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben 
Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. 

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Het IP-adres wordt nadrukkelijk 
niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de 
Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe 
Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend 
beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. 

 Social Media 

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen op sociale 
netwerken als Facebook en Instagram. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook 
respectievelijk Instagram zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben 
daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram (welke regelmatig 
kunnen wijzigen) om te weten wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. 

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht 
naar en door Instagram, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. 
LinkedIn, Twitter, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn 
aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er 
sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. 

Toestemming 

Niet alle cookies zijn gemaakt om uw gegevens te verzamelen. Met functionele cookies bijvoorbeeld worden 
geen persoonsgegevens verzameld. Om deze cookies te plaatsen is geen toestemming nodig. Ze worden 
daarom direct ingeladen als je de website bezoekt. 

Bij analytische cookies is het soms wel maar soms ook niet nodig om vooraf toestemming te vragen om die te 
plaatsen. Dat hangt af van de gebruikte instellingen. Op deze website wordt gebruik gemaakt van Google 
Analytics. Bij de instelling daarvan hebben wij de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens gevolgd. De 
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instellingen zijn daardoor ‘veilig’, zodat dit cookie geplaatst mag worden zonder uw toestemming. Het wordt 
daarom direct ingeladen als u de website bezoekt. 

Bij tracking cookies is altijd uw toestemming nodig voordat die geplaatst mogen worden. Deze cookies worden 
dus pas ingeladen nadat u daarvoor toestemming gegeven heeft. 

Informatie over cookies 

Op de volgende websites vind je meer informatie over cookies: 

Consumentenbond: “Wat zijn cookies?” 

Consumentenbond: “Cookies verwijderen” 

Consumentenbond: “Cookies uitschakelen” 

Cookieverklaring laatst bijgewerkt op 18-1-2019 door Cookiebot:  

Noodzakelijk (12)  

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en 
toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet 
naar behoren werken. 

Naam Aanbieder Doel 
Vervaldatu
m 

Type 

_ia svbadvies.nl Craft CMS 2 jaar 
HTTP 
Cooki
e 

88f2475c31dda4f3adad6b5db9a4e308commerce_
cookie 

svbadvies.nl Craft CMS 3 maanden 
HTTP 
Cooki
e 

CookieConsent svbadvies.nl 

Slaat de 
cookiestatus van 
de gebruiker op 
voor het huidige 
domein 

1 jaar 
HTTP 
Cooki
e 

CraftSessionId svbadvies.nl Craft CMS Session 
HTTP 
Cooki
e 

AMP_TOKEN anchor.fm Zorgt voor browsingveiligheid, 
door vervalsing van cross-site 
verzoeken te voorkomen. Deze 
cookie is essentieel voor de 
veiligheid van de website en 
bezoeker. 

1 dag HTTP Cookie 

AWSALB zopim.com Registreert welk servercluster 
de bezoeker bedient. Dit wordt 
gebruikt in samenhang met 
trafficverdeling, om de 
gebruikerservaring te 
optimaliseren.  

6 dagen HTTP Cookie 
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Naam Aanbieder Doel 
Vervaldatu
m 

Type 

CAKEPHP ofa.com Houdt gebruikers statussen 
over paginabezoeken bij. 

1 dag HTTP Cookie 

CookieConsent adwise.nl Slaat de cookiestatus van de 
gebruiker op voor het huidige 
domein 

1 jaar HTTP Cookie 

cookies.js anchor.fm Bepaalt of de bezoeker de 
cookies heeft geaccepteerd. Dit 
zorgt ervoor dat het cookie-
toestemmingsvenster niet 
opnieuw wordt weergegeven 
bij een volgend bezoek aan de 
website. 

Session HTTP Cookie 

https://q.stripe.com/ q.stripe.com Deze cookie is nodig voor het 
verrichten van 
creditcardtransacties op de 
website. De service wordt 
geleverd door Stripe.com 
waarmee online transacties 
kunnen worden uitgevoerd 
zonder dat creditcardinformatie 
wordt opgeslagen. 

Session Pixel Tracker 

nsr m.stripe.network Deze cookie is nodig voor het 
verrichten van 
creditcardtransacties op de 
website. De service wordt 
geleverd door Stripe.com 
waarmee online transacties 
kunnen worden uitgevoerd 
zonder dat creditcardinformatie 
wordt opgeslagen. 

Session HTTP Cookie 

Voorkeuren (2)  

Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en 
de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont. 

Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type 

lang 
[x2]  

ads.linkedin.com 
linkedin.com 

Onthoudt de door de gebruiker geselecteerde 
taalversie van een website 

Session HTTP 
Cookie 

Statistieken (24)  

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door 
anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren. 

Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type 

_dc_gtm_UA-# ofa.com Gebruikt door Google Tag Manager om het 
laden van een Google Analytics-scripttag te 
regelen. 

1 dag HTTP 
Cookie 
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Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type 

_ga [x4]  adwise.nl 
anchor.fm 
gstatic.com 
ofa.com 

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt 
om statistische gegevens te genereren over 
hoe de bezoeker de website gebruikt. 

2 jaar HTTP 
Cookie 

_gat [x3]  adwise.nl 
anchor.fm 
gstatic.com 

Gebruikt door Google Analytics om 
verzoeksnelheid te vertragen 

1 dag HTTP 
Cookie 

_gid [x4]  adwise.nl 
anchor.fm 
gstatic.com 
ofa.com 

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt 
om statistische gegevens te genereren over 
hoe de bezoeker de website gebruikt. 

1 dag HTTP 
Cookie 

_pk_id# adwise.nl Verzamelt statistieken over de bezoeken van 
de gebruiker aan de website, zoals het aantal 
bezoeken, de gemiddelde tijd die op de 
website is doorgebracht en welke pagina's zijn 
gelezen. 

1 jaar HTTP 
Cookie 

_pk_ses# adwise.nl Gebruikt door Piwik Analytics Platform om 
pagina-aanvragen van de bezoeker tijdens de 
sessie te volgen. 

1 dag HTTP 
Cookie 

_ym_isad adwise.nl Deze cookie wordt gebruikt om vast te stellen 
of de gebruiker 
advertentieblokkeringssoftware in de browser 
heeft geactiveerd – deze informatie kan 
worden gebruikt om website-inhoud niet 
beschikbaar te stellen aan bezoekers wanneer 
de website wordt gefinancierd met externe 
advertenties. 

1 dag HTTP 
Cookie 

_ym_retryReqs adwise.nl Registreert statistische gegevens over het 
gedrag van bezoekers aan de website. 
Gebruikt voor interne analyse door de 
beheerder van de website. 

Persistent HTML 
Local 
Storage 

_ym_uid adwise.nl Deze cookie wordt gebruikt om niet-
persoonlijke informatie te verzamelen over het 
gedrag van de bezoeker op de website en voor 
niet-persoonlijke statistieken. 

1 jaar HTTP 
Cookie 

collect google-
analytics.com 

Gebruikt om gegevens naar Google Analytics 
te verzenden over het apparaat en het gedrag 
van de bezoeker. Traceert de bezoeker op 
verschillende apparaten en marketingkanalen. 

Session Pixel 
Tracker 

p.gif typekit.net Houdt speciale lettertypen bij die op de 
website worden gebruikt voor interne analyse. 
De cookie registreert geen 
bezoekersgegevens.  

 

Session Pixel 
Tracker 
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Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type 

sc_anonymous_id soundcloud.com Met deze cookie kunnen gebruikers bestanden 
of andere inhoud aan de website toe te 
voegen. Deze functie kan worden beperkt tot 
specifieke gebruikers. 

10 jaar HTTP 
Cookie 

SnoobiID adwise.nl Registreert een uniek ID die het apparaat van 
de gebruiker identificeert voor terugkerende 
bezoeken. 

2 jaar HTTP 
Cookie 

Snoop_testi adwise.nl Gebruikt om te controleren of de browser van 
de gebruiker cookies ondersteunt. 

Session HTTP 
Cookie 

vuid vimeo.com Verzamelt gegevens over de bezoeken van de 
gebruiker aan de website, zoals welke pagina's 
zijn gelezen. 

2 jaar HTTP 
Cookie 

yandexuid yandex.ru Registreert gegevens over het gedrag van 
bezoekers aan de website. Dit wordt gebruikt 
voor interne analyse en optimalisatie van de 
website. 

1 jaar HTTP 
Cookie 

Marketing (44)  

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun 
doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze 
advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders. 

Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type 

__zlcmid adwise.nl Houdt gebruikers statussen 
over paginabezoeken bij. 

1 jaar HTTP 
Cookie 

_fbp adwise.nl Gebruikt door Facebook om 
een reeks 
advertentieproducten te 
leveren, zoals realtime bieden 
van externe adverteerders. 

1 dag HTTP 
Cookie 

_gcl_au adwise.nl Gebruikt door Google 
AdSense om te 
experimenteren met de 
efficiëntie van advertenties op 
websites die hun services 
gebruiken.  

3 maanden HTTP 
Cookie 

_ym_metrika_enabled adwise.nl Deze cookie wordt gebruikt 
om gegevens over het gedrag 
van de bezoeker op de 
website te verzamelen – deze 
informatie kan worden 
gebruikt om de bezoeker aan 
een bepaald 
bezoekerssegment toe te 
wijzen op basis van 
gemeenschappelijke 
voorkeuren. 

1 dag HTTP 
Cookie 
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Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type 

ads/ga-audiences google.com Used by Google AdWords to 
re-engage visitors that are 
likely to convert to customers 
based on the visitor's online 
behaviour across websites. 

Session Pixel 
Tracker 

bcookie linkedin.com Gebruikt door de sociale 
netwerkdienst, LinkedIn, voor 
het volgen van het gebruik 
van embedded services. 

2 jaar HTTP 
Cookie 

BizoID ads.linkedin.com Gebruikt om bezoekers op 
meerdere websites te volgen, 
om relevante advertenties te 
presenteren op basis van de 
voorkeuren van de bezoeker.  

29 dagen HTTP 
Cookie 

bscookie linkedin.com Gebruikt door de sociale 
netwerkdienst, LinkedIn, voor 
het volgen van het gebruik 
van embedded services. 

2 jaar HTTP 
Cookie 

C adform.net Gebruikt om te controleren of 
de browser van de gebruiker 
cookies ondersteunt. 

30 dagen HTTP 
Cookie 

cid adform.net Optimaliseert de weergave 
van advertenties op basis van 
de beweging van de gebruiker 
samengevoegd en 
verschillende biedingen van 
adverteerders voor het 
weergeven van 
gebruikersadvertenties. 

2 maanden HTTP 
Cookie 

fr facebook.com Gebruikt door Facebook om 
een reeks 
advertentieproducten te 
leveren, zoals realtime bieden 
van externe adverteerders. 

3 maanden HTTP 
Cookie 

GPS youtube.com Registreert een uniek ID op 
mobiele apparaten om 
tracking mogelijk te maken 
op basis van geografische 
GPS-locatie. 

1 dag HTTP 
Cookie 

IDE doubleclick.net Gebruikt door Google 
DoubleClick om de acties van 
de websitegebruiker te 
registreren en te rapporteren 
na het bekijken of klikken op 
een van de advertenties van 
de adverteerder met het doel 
de effectiviteit van een 
advertentie te meten en om 

1 jaar HTTP 
Cookie 
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Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type 

gerichte advertenties aan de 
gebruiker te presenteren. 

lidc linkedin.com Gebruikt door de sociale 
netwerkdienst, LinkedIn, voor 
het volgen van het gebruik 
van embedded services. 

1 dag HTTP 
Cookie 

metrika_enabled adwise.nl Gebruikt om bezoekers op 
meerdere websites te volgen, 
om relevante advertenties te 
presenteren op basis van de 
voorkeuren van de bezoeker. 

1 dag HTTP 
Cookie 

MUID bing.com Veel gebruikt door Microsoft 
als een unieke gebruikers-ID. 
De cookie maakt het volgen 
van gebruikers mogelijk door 
de ID in veel Microsoft-
domeinen te synchroniseren. 

1 jaar HTTP 
Cookie 

MUIDB bing.com Registreert anonieme 
gegevens over bezoekers die 
meerdere bezoeken brengen 
en op meerdere websites. 
Deze informatie wordt 
gebruikt om de efficiëntie van 
advertenties op websites te 
meten.  

1 jaar HTTP 
Cookie 

NID google.com Registreert een uniek ID die 
het apparaat van een 
terugkerende gebruiker 
identificeert. Het ID wordt 
gebruikt voor gerichte 
advertenties. 

6 maanden HTTP 
Cookie 

pagead/1p-user-list/# google.com In afwachting Session Pixel 
Tracker 

PREF youtube.com Registreert een unieke ID die 
door Google wordt gebruikt 
om statistieken bij te houden 
over hoe de bezoeker 
YouTube-video's op 
verschillende websites 
gebruikt. 

8 maanden HTTP 
Cookie 

r/collect doubleclick.net Deze cookie wordt gebruikt 
om gegevens over het 
apparaat en het gedrag van 
de gebruiker naar Google 
Analytics te zenden. De 
cookie volgt de gebruiker op 
verschillende apparaten en 
marketingkanalen. 

Session Pixel 
Tracker 
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Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type 

test_cookie doubleclick.net Gebruikt om te controleren of 
de browser van de gebruiker 
cookies ondersteunt. 

1 dag HTTP 
Cookie 

tr facebook.com Gebruikt door Facebook om 
een reeks 
advertentieproducten te 
leveren, zoals realtime bieden 
van externe adverteerders. 

Session Pixel 
Tracker 

uid adform.net Registreert een uniek 
gebruikers-ID dat de browser 
van de gebruiker herkent 
wanneer websites worden 
bezocht die hetzelfde 
advertentienetwerk 
gebruiken. Het doel is om de 
weergave van advertenties te 
optimaliseren op basis van de 
bewegingen van de gebruiker 
en de biedingen van 
verschillende 
advertentieproviders voor het 
weergeven van 
gebruikersadvertenties. 

2 maanden HTTP 
Cookie 

UID scorecardresearch.com Verzamelt informatie van de 
gebruiker en zijn/haar 
beweging, zoals tijdstempel 
voor bezoeken, meest recent 
geladen pagina's en IP-adres. 
De gegevens worden gebruikt 
door het 
marketingonderzoeksnetwerk, 
Scorecard Research, om 
verkeerspatronen te 
analyseren en enquêtes uit te 
voeren om hun klanten te 
helpen de voorkeuren van de 
klant beter te begrijpen. 

2 jaar HTTP 
Cookie 

UIDR scorecardresearch.com Verzamelt informatie van de 
gebruiker en zijn/haar 
beweging, zoals tijdstempel 
voor bezoeken, meest recent 
geladen pagina's en IP-adres. 
De gegevens worden gebruikt 
door het 
marketingonderzoeksnetwerk, 
Scorecard Research, om 
verkeerspatronen te 
analyseren en enquêtes uit te 
voeren om hun klanten te 
helpen de voorkeuren van de 
klant beter te begrijpen. 

2 jaar HTTP 
Cookie 

UserMatchHistory linkedin.com Gebruikt om bezoekers op 
meerdere websites te volgen, 
om relevante advertenties te 

29 dagen HTTP 
Cookie 
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Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type 

presenteren op basis van de 
voorkeuren van de bezoeker.  

VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com Probeert de bandbreedte van 
gebruikers te schatten op 
pagina's met geïntegreerde 
YouTube-video's. 

179 dagen HTTP 
Cookie 

watch/49377994 yandex.ru In afwachting Session Pixel 
Tracker 

webvisor/49377994 yandex.ru In afwachting Session Pixel 
Tracker 

WIDGET::local::assignments soundcloud.com In afwachting Persistent HTML 
Local 
Storage 

yabs-sid yandex.ru Registreert gegevens over het 
gedrag van bezoekers aan de 
website. Dit wordt gebruikt 
voor interne analyse en 
optimalisatie van de website. 

Session HTTP 
Cookie 

yp yandex.ru In afwachting 10 jaar HTTP 
Cookie 

YSC youtube.com Registreert een unieke ID om 
statistieken bij te houden van 
welke video's van YouTube de 
gebruiker heeft gezien. 

Session HTTP 
Cookie 

yt-remote-cast-installed youtube.com Bewaart de voorkeuren van 
de videospeler van de 
gebruiker met ingesloten 
YouTube-video 

Session HTML 
Local 
Storage 

yt-remote-connected-
devices 

youtube.com Bewaart de voorkeuren van 
de videospeler van de 
gebruiker met ingesloten 
YouTube-video 

Persistent HTML 
Local 
Storage 

yt-remote-device-id youtube.com Bewaart de voorkeuren van 
de videospeler van de 
gebruiker met ingesloten 
YouTube-video 

Persistent HTML 
Local 
Storage 

yt-remote-fast-check-period youtube.com Bewaart de voorkeuren van 
de videospeler van de 
gebruiker met ingesloten 
YouTube-video 

Session HTML 
Local 
Storage 

yt-remote-session-app youtube.com Bewaart de voorkeuren van 
de videospeler van de 

Session HTML 
Local 
Storage 
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Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type 

gebruiker met ingesloten 
YouTube-video 

yt-remote-session-name youtube.com Bewaart de voorkeuren van 
de videospeler van de 
gebruiker met ingesloten 
YouTube-video 

Session HTML 
Local 
Storage 

zte# adwise.nl Slaat een Zopim Live Chat-ID 
op die een apparaat herkent 
tussen bezoeken tijdens een 
chatsessie. 

Session HTTP 
Cookie 

Niet geclassificeerd (44)  

Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die we nog aan het classificeren zijn, samen met de aanbieders van 
afzonderlijke cookies. 

Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type 

__vw_tab_guid adwise.nl In 
afwachting 

Session HTML 
Local 
Storage 

_cs_c adwise.nl In 
afwachting 

13 maanden HTTP 
Cookie 

_cs_id adwise.nl In 
afwachting 

13 maanden HTTP 
Cookie 

_cs_s adwise.nl In 
afwachting 

1 dag HTTP 
Cookie 

_li_id.9131 adwise.nl In 
afwachting 

2 jaar HTTP 
Cookie 

_li_ses.9131 adwise.nl In 
afwachting 

1 dag HTTP 
Cookie 

_uewidget adwise.nl In 
afwachting 

1 dag HTTP 
Cookie 

_ym_d adwise.nl In 
afwachting 

1 jaar HTTP 
Cookie 

_ym_metrika_enabled_49377994 adwise.nl In 
afwachting 

1 dag HTTP 
Cookie 

_ym_visorc_49377994 adwise.nl In 
afwachting 

1 dag HTTP 
Cookie 

_ym26302566_lsid adwise.nl In 
afwachting 

Persistent HTML 
Local 
Storage 
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Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type 

_ym26302566_reqNum adwise.nl In 
afwachting 

Persistent HTML 
Local 
Storage 

_ym49377994_lastHit adwise.nl In 
afwachting 

Persistent HTML 
Local 
Storage 

_ym49377994_lsid adwise.nl In 
afwachting 

Persistent HTML 
Local 
Storage 

_ym49377994_reqNum adwise.nl In 
afwachting 

Persistent HTML 
Local 
Storage 

_ym49377994_visorbuff adwise.nl In 
afwachting 

Persistent HTML 
Local 
Storage 

_ym51533966_lsid adwise.nl In 
afwachting 

Persistent HTML 
Local 
Storage 

_ym51533966_reqNum adwise.nl In 
afwachting 

Persistent HTML 
Local 
Storage 

acalltrackerreferrer adwise.nl In 
afwachting 

1 dag HTTP 
Cookie 

adw-contact adwise.nl In 
afwachting 

Session HTTP 
Cookie 

ADWSESSID adwise.nl In 
afwachting 

6 dagen HTTP 
Cookie 

anchorpw_s anchor.fm In 
afwachting 

29 dagen HTTP 
Cookie 

csAnalysisEventsPersisted adwise.nl In 
afwachting 

Persistent HTML 
Local 
Storage 

excludecalltracking adwise.nl In 
afwachting 

Session HTTP 
Cookie 

i collector.leadinfo.net In 
afwachting 

Session Pixel 
Tracker 

m m.stripe.com In 
afwachting 

10 jaar HTTP 
Cookie 
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Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type 

mp_1_blocked adwise.nl In 
afwachting 

2914982 
dagen 

HTTP 
Cookie 

mp_1_pageviews adwise.nl In 
afwachting 

Session HTTP 
Cookie 

pageview c.contentsquare.net In 
afwachting 

Session Pixel 
Tracker 

piwik.php matamo.s1.adwisetest.nl In 
afwachting 

Session Pixel 
Tracker 

reduxPersist%3Acompliance anchor.fm In 
afwachting 

6 dagen HTTP 
Cookie 

reduxPersist%3AlocalStorage anchor.fm In 
afwachting 

6 dagen HTTP 
Cookie 

reduxPersist%3Atutorial anchor.fm In 
afwachting 

6 dagen HTTP 
Cookie 

reduxPersistIndex anchor.fm In 
afwachting 

6 dagen HTTP 
Cookie 

SHR:95f774185a5cbe4cea49d5420b77d562 adwise.nl In 
afwachting 

Persistent HTML 
Local 
Storage 

SHR:default adwise.nl In 
afwachting 

Persistent HTML 
Local 
Storage 

SHR_ID adwise.nl In 
afwachting 

Persistent HTML 
Local 
Storage 

snb_ls_hid adwise.nl In 
afwachting 

Persistent HTML 
Local 
Storage 

snb_ls_test adwise.nl In 
afwachting 

Persistent HTML 
Local 
Storage 

Snoobi snoobi.eu In 
afwachting 

2 jaar HTTP 
Cookie 

Snoobi_rand snoobi.eu In 
afwachting 

1 dag HTTP 
Cookie 

Snoobi30minute_adwise_nl adwise.nl In 
afwachting 

1 dag HTTP 
Cookie 
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Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type 

Snoobisession_adwise_nl adwise.nl In 
afwachting 

Session HTTP 
Cookie 

snowplowOutQueue_leadinfo_cf_get adwise.nl In 
afwachting 

Persistent HTML 
Local 
Storage 

 


