
Overzicht Cookies 

Soort Cookie Aanbieder/bron Naam Cookie Doel/werking Bewaartijd 

Noodzakelijk .telindus.nl / 
google.com 

_ga Registreert een uniek 
ID die wordt gebruikt 
om statistische 
gegevens te genereren 
over hoe de bezoeker 
de website gebruikt. 
Analytische cookie 
die websitebezoek 
meet. 

2 jaar 

    _gid Registreert 
bezoekersgedrag ter 
optimalisatie van 
bepaalde pagina’s van 
de website. 

1 dag 

Noodzakelijk www.telindus.nl cookie Zetten wij zelf als de 
cookie-melding is 
geaccepteerd 

2 maanden 

    wp-settings Deze cookies worden 
gebruikt door het 
content management 
systeem van 
WordPress en zijn 
cruciaal voor de 
werking van de site. 

1 jaar 

    wp-settings-time-1 Deze cookies worden 
gebruikt door het 
content management 
systeem van 
WordPress en zijn 
cruciaal voor de 
werking van de site. 

1 jaar 

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

geen 

http://www.telindus.nl/


    PREF 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. 

2 jaar 

    CONSENT Probeert de 
bandbreedte van 
gebruikers te schatten 
op pagina's met 
geïntegreerde 
YouTube-video's. 
Daarnaast verzamelt 
een ingesloten 
Youtube-video 
bezoekersinformatie 
en aangepaste 
voorkeurinstellingen. 

20 jaar 

    SAPISID Een ingesloten 
Youtube-video 
verzamelt 
bezoekersinformatie 
en aangepaste 
voorkeursinstellingen. 

2 jaar 

    LOGIN_INFO Een ingesloten 
Youtube-video 
verzamelt 
bezoekersinformatie 
en aangepaste 
voorkeursinstellingen. 

2 jaar 

    SID Een ingesloten 
Youtube-video 
verzamelt 
bezoekersinformatie 
en aangepaste 
voorkeursinstellingen. 

2 jaar 



    APISID Een ingesloten 
Youtube-video 
verzamelt 
bezoekersinformatie 
en aangepaste 
voorkeursinstellingen. 
Deze cookies worden 
door Google gebruikt 
om op basis van 
recente 
zoekopdrachten en 
eerdere interacties 
aangepaste 
advertenties op 
Google-sites te laten 
zien. 

2 jaar 

    VISITOR_INFO1_LIVE Probeert de 
bandbreedte van 
gebruikers te schatten 
op pagina's met 
geïntegreerde 
YouTube-video's. 
Daarnaast verzamelt 
een ingesloten 
Youtube-video 
bezoekersinformatie 
en aangepaste 
voorkeursinstellingen. 

6 maanden 

    SSID Zorgt ervoor dat 
Google 
gebruiksinformatie 
kan verzamelen voor 
video’s gehost door 
YouTube. 

2 jaar 

    HSID Een ingesloten 
Youtube-video 
verzamelt 
bezoekersinformatie 
en aangepaste 
voorkeursinstellingen. 
Zorgt dat Google 
gebruiksinformatie 
kan verzamelen voor 
video’s gehost door 
YouTube. 

2 jaar 

    PHPSESSID Houdt 
gebruikerssessiestatus 
voor alle 
pagina-aanvragen bij. 

Sessie 



Marketing .twitter.com eu_cn Deze cookies 
onthouden welke 
producten je hebt 
bekeken. Persoonlijke 
aanbiedingen op 
Twitter worden hierop 
afgestemd. 

7 maanden 

    personalization_id Deze cookie wordt 
gebruikt om de 
bezoeker te 
identificeren op 
Twitter, waardoor er 
informatie gedeeld 
kan worden met 
anderen via Twitter. 

2 jaar 

    tfw_exp Deze cookie wordt 
gebruikt om de 
bezoeker te 
identificeren op 
Twitter, waardoor er 
informatie gedeeld 
kan worden met 
anderen via Twitter. 

1 maand 

    guest_id Deze cookie wordt 
gebruikt om de 
bezoeker te 
identificeren op 
Twitter, waardoor er 
informatie gedeeld 
kan worden met 
anderen via Twitter. 

2 jaar 

    external_referer Verzamelt gegevens 
met betrekking tot 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 geladen, 
met het doel de 
Twitter-service te 

5 dagen 



personaliseren en te 
verbeteren. 

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

3 maanden 

    c_user Indien de bezoeker is 
ingelogd op Facebook, 
dan kan Facebook via 
de website cookies 
plaatsen. Deze cookies 
worden gebruikt zodat 
bezoekers van de 
website informatie 
kunnen delen met 
anderen via Facebook. 
Voorbeelden hiervan 
zijn het liken of delen 
van een bericht. 

3 maanden 

    datr Identificeert de 
gebruikte webbrowser 
om te kunnen 
verbinden met 
Facebook 

2 jaar 

    sb Indien de bezoeker is 
ingelogd op Facebook, 
dan kan Facebook via 
de website cookies 
plaatsen. Deze cookies 
worden gebruikt zodat 
bezoekers van de 
website informatie 
kunnen delen met 
anderen via Facebook. 
Voorbeelden hiervan 
zijn het liken of delen 
van een bericht. 

2 jaar 



    wd Indien de bezoeker is 
ingelogd op Facebook, 
dan kan Facebook via 
de website cookies 
plaatsen. Deze cookies 
worden gebruikt zodat 
bezoekers van de 
website informatie 
kunnen delen met 
anderen via Facebook. 
Voorbeelden hiervan 
zijn het liken of delen 
van een bericht. 

5 dagen 

    xs Houdt informatie over 
de ingelogde 
gebruiker en het aantal 
keren dat de gebruiker 
heeft ingelogd bij. 

3 maanden 

    spin ?? sessie 

Marketing .doubleclick.net IDE Deze cookie bekijkt 
welke pagina’s op de 
website bezocht 
worden, zodat we 
relevante advertenties 
kunnen worden 
getoond via 
partnerwebsites. Deze 
cookie helpt daarnaast 
om 
advertentiecampagnes 
te analyseren en 
optimaliseren. Deze 
informatie wordt 
gedeeld met Double 
Click (onderdeel van 
Google). 

8 maanden 

    DSID Door deze cookies 
kunt u op websites die 
u bezoekt, nadat u op 
de websites bent 
geweest, advertenties 
van de te zien krijgen 
die bij uw voorkeur 
passen. 

5 dagen 



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

geen 

    PREF 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. 

2 jaar 

    CONSENT Probeert de 
bandbreedte van 
gebruikers te schatten 
op pagina's met 
geïntegreerde 
YouTube-video's. 
Daarnaast verzamelt 
een ingesloten 
Youtube-video 
bezoekersinformatie 
en aangepaste 
voorkeurinstellingen. 

20 jaar 

    SAPISID Een ingesloten 
Youtube-video 
verzamelt 
bezoekersinformatie 
en aangepaste 
voorkeursinstellingen. 

2 jaar 

    LOGIN_INFO Een ingesloten 
Youtube-video 
verzamelt 
bezoekersinformatie 
en aangepaste 
voorkeursinstellingen. 

2 jaar 

    SID Een ingesloten 
Youtube-video 
verzamelt 
bezoekersinformatie 
en aangepaste 
voorkeursinstellingen. 

2 jaar 



    APISID Een ingesloten 
Youtube-video 
verzamelt 
bezoekersinformatie 
en aangepaste 
voorkeursinstellingen. 
Deze cookies worden 
door Google gebruikt 
om op basis van 
recente 
zoekopdrachten en 
eerdere interacties 
aangepaste 
advertenties op 
Google-sites te laten 
zien. 

2 jaar 

    VISITOR_INFO1_LIVE Probeert de 
bandbreedte van 
gebruikers te schatten 
op pagina's met 
geïntegreerde 
YouTube-video's. 
Daarnaast verzamelt 
een ingesloten 
Youtube-video 
bezoekersinformatie 
en aangepaste 
voorkeursinstellingen. 

6 maanden 

    SSID Zorgt ervoor dat 
Google 
gebruiksinformatie 
kan verzamelen voor 
video’s gehost door 
YouTube. 

2 jaar 

    HSID Een ingesloten 
Youtube-video 
verzamelt 
bezoekersinformatie 
en aangepaste 
voorkeursinstellingen. 
Zorgt dat Google 
gebruiksinformatie 
kan verzamelen voor 
video’s gehost door 
YouTube. 

2 jaar 



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

2 jaar 

    _lipt Indien een bezoeker 
ingelogd is bij 
LinkedIn, kan 
LinkedIn via de 
website cookies op 
zijn/haar pc plaatsen 
die nodig zijn voor het 
sharen van berichten. 

1 maand 

    bcookie Browser ID cookie. 
Gebruikt door de 
sociale netwerkdienst, 
LinkedIn, voor het 
volgen van het 
gebruik van embedded 
services. 

2 jaar 

    lang Registreert 
gebruikerstaal van 
LinkedIn 

geen 

    liap ? 1 jaar 

    lidc Gebruikt door de 
sociale netwerkdienst 
LinkedIn voor het 
volgen van het 
gebruik van embedded 
services.Ook gebruikt 
voor routering en 
tonen van knoppen 
voor delen en 
advertentietags. 

1 dag 

 


