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Onze website maakt gebruik van zogenaamde "cookies". Cookies zijn kleine tekstbestanden en
veroorzaken geen schade aan uw apparaat. Ze worden tijdelijk voor de duur van een sessie (sessiecookies)
of permanent (permanente cookies) op uw apparaat opgeslagen. Sessiecookies worden aan het einde van
uw bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies blijven op uw apparaat opgeslagen totdat u ze zelf
verwijdert of uw webbrowser ze automatisch verwijdert.
In sommige gevallen kunnen ook cookies van externe bedrijven op uw apparaat worden opgeslagen
wanneer u onze website bezoekt (cookies van derden). Hiermee kunnen wij bepaalde diensten van derden
gebruiken (bijv. cookies voor het verwerken van betalingsdiensten).
Cookies hebben verschillende functies. Vele cookies zijn technisch noodzakelijk omdat bepaalde
websitefuncties zonder hen niet zouden werken. Andere cookies worden gebruikt om gedrag van
gebruikers te evalueren of advertenties weer te geven.
De meest voorkomende soorten cookies worden hieronder uitgelegd voor uw begrip:
1. Essentiële cookies
Deze cookies maken basisfuncties mogelijk en zijn nodig om de website goed te laten functioneren.
Ze kunnen niet worden gedeactiveerd in uw systemen. Deze cookies worden in de regel alleen
ingesteld als reactie op acties die u heeft ondernomen die overeenkomen met een dienstverzoek,
zoals het instellen van uw privacy-instellingen, inloggen of het invullen van formulieren. U kunt uw
browser zo instellen dat deze cookies worden geblokkeerd of dat u over deze cookies wordt
geïnformeerd. Sommige delen van de website werken echter niet nadat ze zijn uitgesloten. Deze
cookies slaan geen persoonsgegevens op.
2. Functionele cookies
Met functionele cookies kan een website informatie die al is ingevoerd (zoals gebruikersnaam,
taalkeuze of de locatie waar u zich bevindt) opslaan en de gebruiker verbeterde,
gepersonaliseerdere functies bieden. Een website kan bijvoorbeeld lokale prijsrelevante informatie
aanbieden als de website een cookie gebruikt om de regio op te slaan waarin de gebruiker zich
momenteel bevindt. Functionele cookies worden ook gebruikt om opgevraagde functies mogelijk te
maken, zoals het afspelen van video's. Deze cookies verzamelen geanonimiseerde informatie, ze
kunnen uw bewegingen op andere websites niet volgen.
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3. Prestatie- en statistiekencookies

Met deze cookies kunnen we het aantal bezoekers van onze website en waar ze vandaan komen
bijhouden, zodat we de prestaties en beleving van onze website voor u kunnen meten en
verbeteren. Door deze kerncijfers te meten komen we erachter welke pagina's bijzonder vaak of
minder vaak worden bezocht en hoe onze bezoekers zich op de website bewegen. Alle informatie
die door deze cookies wordt verzameld is samengevat en daarom geanonimiseerd. Als u niet
akkoord gaat met deze cookies, kunnen we niet registreren wanneer u onze website bezoekt en
kunnen we de prestaties van de website niet controleren.
4. Marketingcookies
Deze cookies kunnen door onze advertentiepartners via onze website worden geplaatst. Ze kunnen
door deze bedrijven worden gebruikt om een profiel van uw interesses aan te maken en om u
interessante en relevante advertenties op andere websites te laten zien. Deze cookies slaan niet
direct persoonsgegevens op, maar zijn gebaseerd op een identificatie van uw browser en
internetapparaat. Als u deze cookies niet toestaat, ontvangt u minder goed op u afgestemde
advertenties.
Op onze website worden de volgende cookies gebruikt:

Essentiële cookies
Naam

Aanbieder

Beschrijving/gebruiksdoel

Cookienaam

ALZURA

Saitow AG

ALZURA, een merk van SAITOW AG, is een van
de grootste branchespecifieke B2B-platforms
in Europa met ongeveer 2.000 leveranciers.

redex,PHPSESSID,/^manufacturerAd_\d+$/,
alzura-cookie-consent,pwv_modal,cookieco
nsent_dismissed,checkedLocation,SHOWPR
EMIUMBONUS, weather

CloudFlare

Cloudflare,
Inc.

Cloudflare is een van de grootste netwerken op
het internet. Mensen gebruiken diensten van
Cloudflare om de beveiliging en prestaties van
hun websites en diensten te verbeteren.

_cflb,_cf_bm,_cfduid,_cfwaitlist,__cfduid

Functionele cookies
Naam
Paypal

Aanbieder
Paypal

Beschrijving/gebruiksdoel
PayPal is een beursgenoteerde aanbieder van
een online betaaldienst die voor de afhandeling
van middelgrote en kleine bedragen,
bijvoorbeeld bij online aankopen en verkopen,
kan worden gebruikt.

Cookienaam
HaC80bwXscjqZ7KM6VOxULOB534,AV89
4Kt2TSumQQrJwe-8mzmyREO,DPz73K5m
Y4nlBaZpzRkjI3ZzAY3QMmrP,KHcl0EuY7
AKSMgfvHl7J5E7hPtK,pNTcMTtQfrJuaJiw
EnWXQ6yNxfq,cwrClyrK4LoCV1fydGbAxi
NL6iG,c3RpY2tfY2xhc3NpYw,x-pp-.*i,ts.*i,S
EGM,LANG,RT,fn_dt,tcs,x-cdn,login_email,id
_token,rmuc,enforce_policy,ui_experience,_g
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cl_au,_ga,s_sess,s_pers,feel_cookie,navlns,nav
cmd,cookie_check,cookie_prefs,nsid,akavpau
_ppsd
Adobe

Adobe Inc.

Adobe Inc. is een softwarebedrijf uit de VS,
geregistreerd in de staat Delaware.

amcv_.*,s_ecid

Prestatie- en statistiekencookies
Naam

Aanbieder

Beschrijving/gebruiksdoel

Cookienaam

Google
TagManager

Google LLC

Dit betreft een tagbeheersysteem voor het
beheer van JavaScript- en HTML-tags die
worden gebruikt voor tracking en analyse van
websites.

1P_JAR,APISID,HSID,NID,S,SAPISID,SID,SI
DCC,SSID,__Secure-.*,GTM-XSRF-TOKEN,_
ga,_gid,_gat_UA-.*,gtm_auth,gtm_debug,gtm
_preview,_gcl_au

Google
Analytics

Google LLC

Google Analytics is een trackingtool van het
bedrijf Google LLC uit de VS, die zorgt voor
dataverkeersanalyse van websites.

__utmt,__utm.gif,__utmb,/^_ga_.*$/,UTMD_,_
_utmv,lsid,_gat_single,/^.*_utm$/,_gat,_gid,_g
aexp,_ga,/^.*_gat_UA-.*$/,_utmb,__utmc,__ut
mz,_dc_gtm_UA-.*,.*_gat_UA-.*i

Hotjar

hotjar.com

Hotjar is een website usability en user
experience optimalisatie tool die heatmaps,
bezoekersrecords en meer mogelijk maakt.

_hjid,_hjTLDTest,_hjAbsoluteSessionInProgr
ess,ajs_anonymous_id,
_hjClosedSurveyInvites,_hjDonePolls,_hjMi
nimizedPolls,_hjShownFeedbackMessage,_h
jid,_hjRecordingLastActivity,_hjTLDTest,_hj
UserAttributesHash,_hjCachedUserAttribu
tes,_hjLocalStorageTest,_hjIncludedInPagev
iewSample,_hjIncludedInSessionSample

Marketingcookies
Naam

Aanbieder

Beschrijving/gebruiksdoel

Cookienaam

Criteo

criteo.com

Criteo is een Frans bedrijf op het gebied van
online marketing. Criteo biedt onder andere
softwareoplossingen voor gepersonaliseerde
retargeting.

uid,criteo_write_test,cto_bundle,cto_tld_tes
t,tk,h,ABTasty,_hjid,/^amplitude_.*$/,_ga

Facebook

Facebook,
Inc.

Facebook Inc. is een bedrijf uit de VS, gevestigd
in Menlo Park, Californië. Het bedrijf bezit het
sociaal netwerk Facebook, de video- en
fotodeelapp Instagram, het chatprogramma
WhatsApp en Oculus VR, de maker van virtual
reality-hardware.

act,fr,dpr,presence,sb,xs,_fbp,datr,c_user,wd
,sfau,spin

Google Ads

Google LLC

Google Ads is een advertentiesysteem van het
bedrijf Google LLC uit de VS. Adverteerders
kunnen hiermee advertenties inschakelen, die
voornamelijk afhangen van de zoekresultaten
bij gebruik van de eigen diensten van het
bedrijf.

1P_JAR,IDE,SIDCC,NID,S,__Secure-.*,CONS
ENT,OTZ,UULE,__gads,COMPASS,connect.
sid,_uetvid,IDE,GED_PLAYLIST_ACTIVITY,
DSID,__gads

Google
Recaptcha

Google LLC

reCAPTCHA is een captcha-service die gebruik
maakt van een geavanceerd
risicoanalyse-algoritme en adaptieve

SIDCC,__Secure-.*,APISID,SID,SSID,HSID,S
APISID,1P_JAR,ANID,NID,OTZ,CONSENT,
COMPASS,S_adsense3-ui,S,DV
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uitdagingen om te voorkomen dat
kwaadaardige software misbruik maakt van
onze websites.
HubSpot

HubSpot, Inc.

HubSpot
is
een
bedrijf
dat
een
alles-in-éénplatform voor binnenkomende
marketing, verkoop, CRM en klantenservice
ontwikkelt en aanbiedt.

__hssc,__hssrc,__hstc,hubspotutk,messagesU
tk,hsfirstvisit,_fbp

Microsoft

microsoft.co
m

Microsoft Corporation is een internationale
hardware- en software-ontwikkelaar en een
technologiebedrijf.

_EDGE_S,SRCHD,_SS,_RwBf,SRCHUSR,SRC
HUID,_HPVN,MUID,MUIDB,_uetsid,_uetvid

Trustpilot

trustpilot.co
m

Trustpilot geeft bedrijven en consumenten de
mogelijkheid om te profiteren van authentieke
feedback die klanten delen over hun aankoopen service-ervaringen.

_csrf,OptanonConsent,_biz_pendingA,csrf-c
anary,_uetvid,__RequestVerificationToken-l
egacy,amplitude_id.*,_biz_nA,jwt-legacy,am
plitude_idundefinedtrustpilot.com,jwt,ajs_u
ser_id,_biz_flagsA,_gcl_au,ajs_anonymous_id,
_biz_uid,_ga,__zlcmid,OptanonAlertBoxClos
ed,__RequestVerificationToken,tp-consume
r-id-legacy,TP.uuid,tp-consumer-id,_fbp,__a
uc,_hjid

Twitter

Twitter, Inc.

Twitter is een microblogging service van het
bedrijf Twitter Inc. Op Twitter kunnen
geregistreerde gebruikers telegramachtige
korte berichten verspreiden.

ct0,tfw_exp,personalization_id,night_mode,t
wid,rweb_optin,csrf_same_site_set,auth_tok
en,remember_checked_on,kdt,_ga,guest_id,a
ds_prefs,syndication_guest_id,csrf_same_sit
e,_gid,eu_cn,dnt
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