Functionele (technisch noodzakelijke) Cookies

Naam cookie

Domein

Doel cookie

Bewaartermijn

Privacy statement

Drupal.visitor.cookie_allow_all

www.ben.nl

Cookievoorkeur van ben.nl opslaan voor de gebruiker

1 jaar

https://www.drupal.org/privacy

Drupal.visitor.cookie_allow_limited

www.ben.nl

Cookievoorkeur van ben.nl opslaan voor de gebruiker

1 jaar

https://www.drupal.org/privacy

Drupal.visitor.cookie_allow_none

www.ben.nl

Cookievoorkeur van ben.nl opslaan voor de gebruiker

1 jaar

https://www.drupal.org/privacy

Drupal.visitor.aloha_close

www.ben.nl

Gegevens opslaan van de gebruiker die uitgelogd is in de Verloopt na het uitloggen
Aloha chat zodat deze verwijderd kan worden.
van de gebruiker
https://www.drupal.org/privacy

has_js

www.ben.nl

Het opslaan van Javascript voorkeuren zodat deze
content tijdelijk opgeslagen kan worden.

Verloopt aan het eind van
de sessie
https://www.drupal.org/privacy

Drupal.tableDrag.showWeight

www.ben.nl

Het opslaan van de user interface voorkeuren.

1 jaar

https://www.drupal.org/privacy

SESSxxxxxxxx

www.ben.nl

Het opslaan van de user interface voorkeuren.

1 maand

https://www.drupal.org/privacy

aucp13n

www.ben.nl

Om de webserver te laten werken.

Verloopt aan het eind van
de sessie
https://www.drupal.org/privacy

Naam cookie

Domein

Doel cookie

Bewaartermijn

Privacy statement

_vis_opt_exp_ EXPERIMENT_ID_goal_
GOAL_ID

www.ben.nl

Visual Website Optimizer is een A/B test tool en deze
cookie is van toepassing op het moment dat er een
ingesteld doel wordt bereikt.

100 dagen

https://vwo.com/privacy-policy/

_vis_opt_exp_ EXPERIMENT_ID_combi

www.ben.nl

Visual Website Optimizer is een A/B test tool en deze
cookie zorgt ervoor dat je dezelfde variant blijft zien.

100 dagen

https://vwo.com/privacy-policy/

_vis_opt_exp_ EXPERIMENT_ID_exclude

www.ben.nl

Visual Website Optimizer is een A/B test tool en deze
cookie krijg je als je uitgesloten bent van een test.

100 dagen

https://vwo.com/privacy-policy/

_vis_opt_test_cookie

www.ben.nl

Visual Website Optimizer is een A/B test tool en deze
cookie gaat na of de cookies zijn ingeschakeld.

sessie

https://vwo.com/privacy-policy/

_vis_opt_exp_ EXPERIMENT_ID_split

www.ben.nl

Visual Website Optimizer is een A/B test tool en deze
cookie zorgt voor een split URL test.

100 dagen

https://vwo.com/privacy-policy/

_vis_opt_s

www.ben.nl

Visual Website Optimizer is een A/B test tool en deze
cookie kijkt of je nieuw bent op een pagina.

100 dagen

https://vwo.com/privacy-policy/

_vis_opt_out

www.ben.nl

sessie

https://vwo.com/privacy-policy/

_vwo_ds

www.ben.nl

100 dagen

https://vwo.com/privacy-policy/

_vwo_sn

www.ben.nl

100 dagen

https://vwo.com/privacy-policy/

_vwo_uuid_94

www.ben.nl

100 dagen

https://vwo.com/privacy-policy/

Analytische (statistieken) Cookies

Visual Website Optimizer is een A/B test tool en deze
cookie sluit je uit van een test.
Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers
interacteren met de pagina's op de website. Deze
informatie wordt gebruikt om op te rapporteren en
daarmee de website te verbeteren.
Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers
interacteren met de pagina's op de website. Deze
informatie wordt gebruikt om op te rapporteren en
daarmee de website te verbeteren.
Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers
interacteren met de pagina's op de website. Deze
informatie wordt gebruikt om op te rapporteren en
daarmee de website te verbeteren.

_vwo_uuid_v2

www.ben.nl

Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers
interacteren met de pagina's op de website. Deze
informatie wordt gebruikt om op te rapporteren en
daarmee de website te verbeteren.
100 dagen

EXPERIMENT ID

www.ben.nl

Visual Website Optimizer is een A/B test tool en deze
cookie identificeert het nummer van een test.

100 dagen

https://vwo.com/privacy-policy/

_vwo_uuid

www.ben.nl

Visual Website Optimizer is een A/B test tool en deze
cookie is om gebruikers te segmenteren.

100 dagen

https://vwo.com/privacy-policy/

_gat_UA-20395431-11

www.ben.nl

De cookie registreerd een unieke ID die wordt gebruikt
voor statistieken over hoe visits de website gebruiken.

sessie

http://www.google.com/policies/privacy/

_ga

www.ben.nl

Bewaart een uniek, anoniem nummer op domein Ben
om terugkerend bezoek te herkennen in Google
Analytics

2 jaar

http://www.google.com/policies/privacy/

_gat

www.ben.nl

Gebruikt om request rate te optimaliseren

10 minuten

http://www.google.com/policies/privacy/

_utma

www.ben.nl

Maakt onderscheid op gebruikers en sessies

2 jaar

http://www.google.com/policies/privacy/

_utmt

www.ben.nl

Gebruikt om request rate te optimaliseren

10 minuten

http://www.google.com/policies/privacy/

_utmb

www.ben.nl

Herkent nieuwe sessies

30 minuten

http://www.google.com/policies/privacy/

_utmz

www.ben.nl

Bewaart bron/medium

6 maanden

http://www.google.com/policies/privacy/

_utmv

www.ben.nl

_utmx

www.ben.nl

_utmxx

www.ben.nl

Bewaart op bezoekersniveau geanonimiseerde data over
gebruiker.
2 jaar
Analyse cookies geplaatst door Google Analytics om
inzicht te krijgen in de herkomst en het gedrag van
bezoekers op de website, met als doel de website te
verbeteren.
2 jaar
Analyse cookies geplaatst door Google Analytics om
inzicht te krijgen in de herkomst en het gedrag van
bezoekers op de website, met als doel de website te
verbeteren.
2 jaar

_uetsid

www.ben.nl

Wordt gebruikt om advertenties aantrekkelijker te
maken.

1 dag

http://www.google.com/policies/privacy/

_gali

www.ben.nl

Deze cookie wordt gebruikt om het land van de
gebruiker op te slaan.

30 seconds

http://www.google.com/policies/privacy/

LPVisitorID, LPVID

o.v.liveperson.net, www.ben.nl

Anonieme informatie wordt opgeslagen om conversatie
over meerdere bezoeken bij te kunnen houden.
Maximaal 3 jaar

http://www.liveperson.com/policies/privacy

LPSessionID

o.v.liveperson.net

Anonieme identificatie van gebruikers binnen een
bezoek.

Eind sessie

http://www.liveperson.com/policies/privacy

Domein

Doel cookie

Bewaartermijn

Privacy statement

ydmk [set]

www.ben.nl

Opt-in voor dynamische content. Dit heeft als doel om te
kunnen achterhalen of bezoekers wel of geen
dynamische content willen zien.
30 dagen

tuuid (opt-out)

www.ben.nl

tuuid

www.ben.nl

https://vwo.com/privacy-policy/

http://www.google.com/policies/privacy/

http://www.google.com/policies/privacy/

http://www.google.com/policies/privacy/

(third party) Advertentie Cookies

Naam cookie

Opt-out cookie zo dat het Yieldr do-not-track
mechanisme
naar behoren
werkt.
Cookie
met unique
user ID (gecreeerd
at random)
waarop Yieldr baseert en onthoudt wat voor soort
banners een gebruiker gezien heeft en of de
adverteerder website is bezocht. Yieldr gebruikt deze
informatie alleen voor adver- teerder in kwestie om zo

http://www.yieldr.com/privacy.html

5 jaar

http://www.yieldr.com/privacy.html

30 dagen

http://www.yieldr.com/privacy.html

uf

www.ben.nl

Hiermee houdt Yieldr bij hoeveel banners er getoond zijn
per user.
30 dagen

http://www.yieldr.com/privacy.html

ipcc

www.ben.nl

Deze cookie houdt bij hoeveel bezoekers op de banner
klikken.

30 dagen

http://www.yieldr.com/privacy.html

ipvc

www.ben.nl

Deze cookie houdt bij welke banners een bezoeker al
gezien heeft om ervoor te zorgen dat niet steeds
dezelfde banner getoond wordt.

30 dagen

http://www.yieldr.com/privacy.html

synched

www.ben.nl

Cookie die het mogelijk maakt verschillende online advertentie providers te gebruiken.
30 dagen

http://www.yieldr.com/privacy.html

conversion

Google-adservices.com

Meten van conversie. Deze anonieme informatie wordt
gebruikt om waarde te bepalen van advertentiepartner,
af te rekenen met advertentiepartner.
Maximaal 1 jaar

http://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/

_yldr_ab

www.ben.nl

Advertentie en remarketing management van display
campagnes.

30 dagen

https://www.yieldr.com/privacy/

_yldr_history

www.ben.nl

Advertentie en remarketing management van display
campagnes.

30 dagen

https://www.yieldr.com/privacy/

_yldr_session_nr

www.ben.nl

Advertentie en remarketing management van display
campagnes.

30 dagen

https://www.yieldr.com/privacy/

_yldr_user_fq

www.ben.nl

Advertentie en remarketing management van display
campagnes.

30 dagen

https://www.yieldr.com/privacy/

IDE

.doubleclick.net

Herkennen van bezoeker voor remarketingdoeleinden
en herkennen van conversies

2 jaar

https://www.google.com/policies/privacy/

id

.doubleclick.net

Herkennen van bezoeker voor remarketingdoeleinden
en herkennen van conversies

2 jaar

https://www.google.com/policies/privacy/

DSID

.doubleclick.net

Herkennen van bezoeker voor remarketingdoeleinden
en herkennen van conversies

14 dagen

https://www.google.com/policies/privacy/

_drt_

.doubleclick.net

24 uur

https://www.google.com/policies/privacy/

MSAnalytics

bing.com

Maximaal 45 dagen

http://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacysta- tement

MSConv

bing.com

Maximaal 45 dagen

http://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacysta- tement

MUID

bing.com

Maximaal 45 dagen

http://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacysta- tement

ANID

bing.com

Maximaal 45 dagen

http://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacysta- tement

id

Google / Doubleclick / AdMeld

729 dagen

http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

_drt_

Google / Doubleclick / AdMeld

Session

http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

test_cookie

Google / Doubleclick / AdMeld

Herkennen van bezoeker voor remarketingdoeleinden
en herkennen van conversies
De anonieme conversie informatie wordt gebruikt om de
waarde te bepalen van diverse advertentiepartners in
een centrale adserver en deze anonieme informatie
wordt gebruikt om via deze centrale.
De anonieme conversie informatie wordt gebruikt om de
waarde te bepalen van diverse advertentiepartners in
een centrale adserver en deze anonieme informatie
wordt gebruikt om via deze centrale.
De anonieme conversie informatie wordt gebruikt om de
waarde te bepalen van diverse advertentiepartners in
een centrale adserver en deze anonieme informatie
wordt gebruikt om via deze centrale.
De anonieme conversie informatie wordt gebruikt om de
waarde te bepalen van diverse advertentiepartners in
een centrale adserver en deze anonieme informatie
wordt
gebruikt
via dezevoor
centrale.
Het
syncen
van om
gebruikers
behavioral targeting.
Deze cookie wordt gebruikt voor de website van een
adverteerder om jouw visit te registereren om legt
daarmee jouw interesse vast in een advertentie. De
cookie
kijkt van
daarbij
of je geklikt
De cookie
wordt
Het
syncen
gebruikers
voor heb.
behavioral
targeting.
Deze cookie wordt gebruikt voor de website van een
adverteerder om jouw visit te registereren om legt
daarmee jouw interesse vast in een advertentie. De
cookie
kijkt van
daarbij
of je geklikt
De cookie
wordt
Het syncen
gebruikers
voor heb.
behavioral
targeting.
Deze cookie wordt gebruikt voor de website van een
adverteerder om jouw visit te registereren om legt
daarmee jouw interesse vast in een advertentie. De
cookie kijkt daarbij of je geklikt heb. De cookie wordt

15 minuten

http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

CT...

server.adform.net

Identificeert last-click voor third-party pixels

28 dagen

https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/

C

server.adform.net

Identificeert of gebruiker cookies accepteert (1 =
allowed, 3 is opt-out_

60 days

https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/

cid

server.adform.net

Cookie ID- geanonimiseerd nummer voor
herkenning(legacy)

60 dagen

https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/

uid

server.adform.net

Cookie ID- geanonimiseerd nummer voor herkenning

60 dagen

https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/

ydmk[set]

Yieldr (254a.com)

Opt-in for dynamic content. This is done to be able to
see whether or not you want to see dynamic content
(such as a Flash film clip).

30 days

https://www.yieldr.com/privacy/

tuuid (opt-out)

Yieldr (254a.com)

tuuid

Yieldr (254a.com)

Opt-out cookie so that Yieldr do-not-track mechanism
works
properly.
5 years
This
cookie
has a unique user ID (randomly created by
Yieldr) on the basis of which Yieldr can remember what
advertisements you have been shown and if you have
visited the website of an advertiser. Yieldr uses this
information only for that specific advertiser to be able to 5 years

uf

Yieldr (254a.com)

With this Yieldr records of how many advertisements
placed by Yieldr you have been seen.

30 days

https://www.yieldr.com/privacy/

ipcc

Yieldr (254a.com)

To record how many visitors click on the advertisement. 30 days

https://www.yieldr.com/privacy/

ipvc

Yieldr (254a.com)

To record what advertisement s you have already seen
in order to avoid that you keep seeing the same
advertisements.

30 days

https://www.yieldr.com/privacy/

synced

Yieldr (254a.com)

Cookie to be able to use various online advertising
providers.

30 days

https://www.yieldr.com/privacy/

Naam cookie

Domein

Doel cookie

Bewaartermijn

Privacy statement

act

www.ben.nl

Dit zijn Facebook Custom Audience cookies die worden
gebruikt voor behavioral targeting

30 dagen

https://www.facebook.com/policy.php

c_user

www.ben.nl

Dit zijn Facebook Custom Audience cookies die worden
gebruikt voor behavioral targeting

30 dagen

https://www.facebook.com/policy.php

csm

www.ben.nl

Dit zijn Facebook Custom Audience cookies die worden
gebruikt voor behavioral targeting

30 dagen

https://www.facebook.com/policy.php

datr

www.ben.nl

Dit zijn Facebook Custom Audience cookies die worden
gebruikt voor behavioral targeting

30 dagen

https://www.facebook.com/policy.php

fr

www.ben.nl

Dit zijn Facebook Custom Audience cookies die worden
gebruikt voor behavioral targeting

30 dagen

https://www.facebook.com/policy.php

locale

www.ben.nl

Dit zijn Facebook Custom Audience cookies die worden
gebruikt voor behavioral targeting

30 dagen

https://www.facebook.com/policy.php

lu

www.ben.nl

Dit zijn Facebook Custom Audience cookies die worden
gebruikt voor behavioral targeting

30 dagen

https://www.facebook.com/policy.php

p

www.ben.nl

Dit zijn Facebook Custom Audience cookies die worden
gebruikt voor behavioral targeting

30 dagen

https://www.facebook.com/policy.php

pk/pl

www.ben.nl

Dit zijn Facebook Custom Audience cookies die worden
gebruikt voor behavioral targeting

30 dagen

https://www.facebook.com/policy.php

presence

www.ben.nl

Dit zijn Facebook Custom Audience cookies die worden
gebruikt voor behavioral targeting

30 dagen

https://www.facebook.com/policy.php

s

www.ben.nl

Dit zijn Facebook Custom Audience cookies die worden
gebruikt voor behavioral targeting

30 dagen

https://www.facebook.com/policy.php

xs/x-src

www.ben.nl

Dit zijn Facebook Custom Audience cookies die worden
gebruikt voor behavioral targeting

30 dagen

https://www.facebook.com/policy.php

https://www.yieldr.com/privacy/

https://www.yieldr.com/privacy/

Social Media Cookies

guest_id

www.ben.nl

_gid

www.twitter.com

personalization_id

www.twitter.com

Dit is een Twitter cookie die gebruikt wordt voor het
meten van een transactie
30 dagen
Synch met de Google Analytics _gid cookie, deze
bewaart per pagina een uniek, anoniem nummer op
domein Ben om de user journey te herkennen in Google
Analytics
maximaal 1 dag
Deze cookie houdt bij welke Twitter-content een
bezoeker gezien heeft om persoonlijke content te
kunnen tonen, met als doel de gebruikerservaring te
verbeteren.
maximaal 2 jaar

ct0

www.twitter.com

Meten van conversie. Deze anonieme informatie wordt
gebruikt om waarde te bepalen van advertentiepartner,
af te rekenen met advertentiepartner
maximaal 1 dag

https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/ twitters-cookies

twitter_sess

www.twitter.com

Maakt onderscheid tussen verschillende browser-sessies sessie

https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/ twitters-cookies

TPC

www.twitter.nl

Herkennen van bezoeker voor remarketingdoeleinden
en herkennen van conversies

14 dagen

https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/

GCM

www.twitter.nl

Herkennen van bezoeker voor remarketingdoeleinden
en herkennen van conversies

1 dag

https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/

CM

www.twitter.nl

Herkennen van bezoeker voor remarketingdoeleinden
en herkennen van conversies

1 dag

https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/

CM14

www.twitter.nl

Herkennen van bezoeker voor remarketingdoeleinden
en herkennen van conversies

14 dagen

https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/

UID

www.twitter.nl

Herkennen van bezoeker voor remarketingdoeleinden
en herkennen van conversies

60 dagen

https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/

CID

www.twitter.nl

Herkennen van bezoeker voor remarketingdoeleinden
en herkennen van conversies

60 dagen

https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/

Adtrc

www.twitter.nl

Herkennen van bezoeker voor remarketingdoeleinden
en herkennen van conversies

14 dagen

https://site.adform.com/privacy-policy-opt-out/

Naam cookie

Domein

Doel cookie

Bewaartermijn

Privacy statement

zttpvc / ztvc

ad.zanox.com zanox-affiliate.de

Registreert de tijd wanneer een advertentie is getoond.

90 dagen

http://www.zanox.com/nl/over-zanox/privacy/

zptpvc / zpvc

ad.zanox.com zanox-affiliate.de

Registreert de tijd wanneer een advertentie is getoond.

1 jaar

http://www.zanox.com/nl/over-zanox/privacy/

Ztcc

ad.zanox.com zanox-affiliate.de

Registreert de tijd wanneer er op een advertentie is
geklikt.

90 dagen

http://www.zanox.com/nl/over-zanox/privacy/

zcc

ad.zanox.com zanox-affiliate.de

Registreert de tijd wanneer er op een advertentie is
geklikt.

1 jaar

http://www.zanox.com/nl/over-zanox/privacy/

1 year

https://www.awin.com/gb/legal/privacy-policy

30 days

https://www.awin.com/gb/legal/privacy-policy

Expires at the end of the
session, when you close
your browser.

https://www.awin.com/gb/legal/privacy-policy

Set when you see an advertisement. Stores an ID for the Expiry varies depending
website that showed the advertisement and the time
on the Advertiser, but is
you saw the advertisement.
typically 24 hours.

https://www.awin.com/gb/legal/privacy-policy

https://twitter.com/privacy

https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/ twitters-cookies

https://www.twitter.com/en/using-twitter/tailored/ suggestions

Affiliate Cookies

bId
awin1.com
aw***** (The cookie name will be different
for each Advertiser, but will be the letters
'aw' followed by an id to represent the
Advertiser, e.g. aw1001)
awin1.com

AWSESS
awin1.com
awpv***** (The cookie name will be
different for each Advertiser, but will be the
letters 'awpv' followed by an id to represent
the Advertiser, e.g. awpv1001)
awin1.com

Sets a browser-specific ID to identify a new click on the
same
browser.
Cookie
expires
after
oneStores
year. IDs for
Set when
you click
on one
of our
links.
referring website, advertisement on which you clicked,
group of advertisements to which the advertisement
belongs, time you clicked on it, ID for the type of
advertisement,
ID an
foradvertisement
the product and
any
reference
Set
when you see
and
used
to help the
us
make sure we don't keep showing you the same
advertisement. An ID for the advertisement you have
seen. Expires at the end of the session, when you close
your browser.

https://www.awin.com/gb/legal/privacy-policy

Tracking cookies set for AWIN by
Advertisers on the Advertiser's
domain

Set when you click on one of our links. Stores IDs for
referring website, advertisement on which you clicked,
group of advertisements to which the advertisement
belongs, time you clicked on it, ID for the type of
advertisement,
ID for
and any
reference
Set
when you click
on the
oneproduct
of our links.
Stores
IDs for the 30 days
referring website, advertisement on which you clicked,
group of advertisement s to which the advertisement
belongs, time you clicked on it, ID for the type of
advertisement, ID for the product and any reference the 30 days

Naam cookie

Domein

Doel cookie

Bewaartermijn

Privacy statement

VRCN

www.ben.nl

Deze cookie bewaart klant profielen.

1 jaar

http://www.ben.nl/Global/media/pdf/ privacy-statement.pdf

Sid

www.ben.nl

_hjUserID

www.ben.nl

LivepersonID

www.ben.nl

AW (flash cookie)
_aw_m_***** (The cookie name will be
different for each Advertiser, but will be the
characters '_aw_m_' followed by an id to
represent the Advertiser, e.g. _aw_m_1001)

awin1.com

https://www.awin.com/gb/legal/privacy-policy

Profiling & Interesse Cookies

BCSessionID

www.ben.nl

BCTempID

www.ben.nl

AWSELB

www.ben.nl

bc_tstgrp

www.ben.nl

Deze cookies worden gebruikt door de Google+ deel button. De cookie geeft aan dat je onze website hebt
‘geliked’ op het Google+ netwerk.
2 jaar
Dit is het sessie ID van het programma Hotjar we
gebruiken Hotjar als heatmap op ben.nl en hier worden
geen ge- gevens opgeslagen die terug te relateren zijn
naar de klant.
sessie
Dit is een cookie wat het ID vasthoudt als je een Live
chat aan het voeren bent, dit ID is nodig om er voor te
zorgen dat we niet steeds gaan vragen als een klant Nee
heeft geklikt.
1 jaar
BlueConic is een programma om je website te
personaliseren en deze cookie herkent of dat je een
terugkerende bezoeker bent
1 jaar
BlueConic is een programma om je website te
personaliseren en deze cookie herkent of dat je een
terugkerende bezoeker bent als je nog geen BCSessionID
cookie hebt
10 minuten

Herkennen van bezoeker voor personalisatie
BlueConic is een programma om je website te
personaliseren en deze cookie bepaald in welke
testgroep je zit en zorgt dat je altijd in dezelfde
testgroep zit

http://www.google.com/policies/privacy/

http://www.hotjar.com/privacy

http://www.liveperson.com/policies/privacy

https://support.blueconic.com/hc/en-us/categories/200059471Privacy-Security

https://support.blueconic.com/hc/en-us/categories/200059471Privacy-Security

1 uur

https://www.blueconic.com/privacy-policy/

365 dagen

https://support.blueconic.com/hc/en-us/categories/200059471Privacy-Security

