
 
No   Cookie Naam  Werking van de cookie  

1  noMoreToday  Cookie voor CST landingpage om de cookiebanner niet meer te tonen op de CST landingpage  
2  NL_eCookieOpenFlag  Dit is om te beoordelen of de cookiebanner moet worden geopend  
3  NL_LGCOM_ADVERTISING  Dit is om te beoordelen of de gebruiken akkoord is gegaan met de advertentie cookies  
4  NL_LGCOM_ANALYSIS_OF_SITE  Dit is om te beoordelen of de gebruiken akkoord is gegaan met de analytische cookies  
5  NL_LGCOM_IMPROVEMENTS  Dit is om te beoordelen of de gebruiken akkoord is gegaan met de functionele cookies  
6  NL_LGCOM_SOCIAL_MEDIA  Dit is om te beoordelen of de gebruiken akkoord is gegaan met de sociale media cookies  
7  LG5_SupportSearch  Als er zoektermen worden gebruikt binnen de service rubriek  
8  LG5_RememberAccount  Gebruikt als bezoekers de 'onthoud mijn e-mail' checkbox aanvinken  
9  LG5_filter  Gebruikt als de filteroptie wordt toegepast op het GPC0007 component  
10  LG5_RecentlyView  Gebruikt om recent bekeken producten te laten zien (B2C)  
11  LG5_B2B_RecentlyView  Gebruikt om recent bekeken producten te laten zien (B2B)  
12  LG5_CST_RecentlyView  Gebruikt om recent bekeken producten te laten zien (CST)  
13  LG5_B2B_CompareCart  Gebruikt voor de vergelijk-toepassing voor consumentenproducten  
14  LG5_CompareCart  Gebruikt voor de vergelijk-toepassing voor zakelijke producten  
15  LG5_CompareLock  Gebruikt als de vergrendel optie wordt aangeklikt bij vergelijk een product  
16  LG5_PageHistory  Cookie om om alles te bekijken of pagina's binnen GPC0007  
17  LG5_ReviewHelpful  Cookie wanneer er op de hulp button wordt geklikt binnen GPC0103  
18  LG5_SearchResult  Cookie voor zoekfunctie in de navigatiebalk of zoekresultaten pagina (B2C)  
19  LG5_B2B_SearchResult  Cookie voor zoekfunctie in de navigatiebalk of zoekresultaten pagina (B2B)  
20  fr  User en browser ID; time stamp; overige data  

Facebook’s primaire advertentie cookie, gebruikt voor advertebties serveren, meten en het verbeteren 

van de relevantie van de advertentie  
21  _fbp  Identificeert browsers voor het leveren van diensten van website en advertentie statistieken  
22  _gcl_au  Gebruikte samen met c_user cookie om je identiteit van Facebook te controleren  
23  IDE  Google gebruikt meerdere cookies om advertenties te tonen. Een van de meest voorkomende cookie binen 

niet-Google sites is "IDE", welke is opgeslagen in de browser onder doubleclick.net domein.   
24  NID  De meeste google gebruikers hebben een voorkeurs-cookie genaamd 'NID' in hun browser. Samen met het 

verzoek verstuuurt de browser de cookie naar Google. NID cookies omvatten de voorkeurstaal, het 

aantal te tonen zoekresultaten (bv. 10 of 20), je voorkeuren en overige informatie, bijvoorbeeld het  
Google SafeSearch filter. Dit bevatunieke IDs gebruikt door Google.  

25  t1  Verzamelt informatie over gebruikers surfgedrag binnen websites om advertenties te optimaliseren  
26  u2  Verzamelt data over website en pagina bezoeken om efficientie van getoonde advertenties in de 

website te beoordelen   
27  ActivityInfo2  Tracking cookie voor targeted-advertenties  
28  cid  Cookie van Adform voor het gebruik van advertenties  

29  uid  Cookie van Adform voor het gebruik van advertenties  
30  s_cc  Adobe Site Catalyst cookie, om te bepalen of de cookie is geaccepteerd in de browser  
31  s_fid  Gebruikt om een bezoeker te identificeren als de standaard s_vi cookie niet beschikbaar is door third-

party cookie beperkingen. Niet gebruikt voor implementaties van first-party cookies.   
32  s_invisit  De cookie identificeert of de gebruiker de website voor het eerst bezoekt. De waarde is TRUE of 

FALSE.  
33  s_nr  Gebruikt om het aantal bezoeken van de gebruiker vast te stellen  
34  s_ppv  Gebruikt om de vier omschreven cookies verlopen aan het eind van de sessie  
35  s_ppvl  Cookie van Adobe Analytics om informatie op te slaan van het percentage van de pagina welke wordt 

getoond aan de gebruiker  
36  s_sq  Adobe Site Catalyst cookie, slaat informatie op over de laatst aangeklikte link in de website  

37  s_vi  Adobe Site Catalyst cookie, om unieke bezoekers te identificeren door een ID en timestamp  
38  s_vnum  Cookie slaat het aantal bezoeken op van een unieke bezoeker om de herhaalbezoeken op te slaan over 

een 30 dagen periode  
39  sat_track  Cookie van Omniture om websitebezoek traffic op te slaan  
40  u2  Cookie voorziet in een unieke, machine-gegenereerde user ID en verzamelt surfgedrag op de website. 

De data kan worden doorgezet naar een 3rd party for analyse doeleinden.  

41  uid  Cookie voorziet in een unieke, machine-gegenereerde user ID en verzamelt surfgedrag op de website. 

De data kan worden doorgezet naar een 3rd party for analyse doeleinden.  

42  __utma  Gebruikt om bezoekers en sessies te onderscheiden. Cookie wordt ingezet als het javascript library 

wordt uitgevoerd en er geen __utma cookies is. De cookie wodt ge-update elke keer als er data wordt 

verstuurd naar Google Analytics.  
43  __utmb  Gebruikt om bezoekers en sessies te onderscheiden. Cookie wordt ingezet als het javascript library 

wordt uitgevoerd en er geen __utmb cookies is. De cookie wodt ge-update elke keer als er data wordt 

verstuurd naar Google Analytics.  
44  __utmc  Dit is een van de 4 standaard cookies van Google Analytics welke websitebeheerders in staat stelt om 

gebruikers hun surfgedrag te volgen en de site performance te meten. Wordt niet in alle sites 

gebruikt maar faciliteert de onderlinge samenwerking met de oudere Google Analytics code bekend als 

Urchin. In de oudere GA versies werd samen met de __utmb cookie om terugkerende bezoekers te 

identificeren aan de hand van een sessie/bezoek. Het is een sessie-cookie en wordt vernietigd als de 

browser wordt gesloten.   



45  __utmt_UA-38652751-1  Dit is een patroon type cookie van Google Analytics, waar het patroon element in de naam een uniek 

identity nummer bevat van het account of de website wordt het aan wordt gerelateerd. Het is een 

__utmt cookie welke wordt gebruikt om het volume van opgeslagen data te limiteren door Google binnen 

grote websites.  
46  __utmt_UA-42206083-2  Dit is een patroon type cookie van Google Analytics, waar het patroon element in de naam een uniek 

identity nummer bevat van het account of de website wordt het aan wordt gerelateerd. Het is een 

__utmt cookie welke wordt gebruikt om het volume van opgeslagen data te limiteren door Google binnen 

grote websites.  
47  __utmz  Dit is een van de 4 standaard cookies van Google Analytics welke websitebeheerders in staat stelt om 

gebruikers hun surfgedrag te volgen en de site performance te meten. De cookie identificeert de bron 

van het websitebezoek, welke site voorafgaand werd bezocht. De cookie heeft een geldigheid van 6 

maanden en wordt ge-update elke keer wanneer er data naar Google Analytics wordt gestuurd.  
48  _dc_gtm_UA-**  Om het request percentage te vertragen.  Als Google Analytics is ingezet via Google Tag Manager, dan 

heeft de cookie de naam _dc_gtm_<property-id>.  
 

49  _ga  Cookie van Google Universal Analytics. De cookie onderscheidt unieke bezoekers door het toekennen 

van een willeukeurig gegenereert nummer als client identifier. Het is opgenomen in elke webpagina en 

wordt gebruikt om bezoekers en sessies voor site analytics reports. De cookie verloopt standaard na 

2 jaar   
50  _gat_UA-**  Om het request percentage te vertragen.  Als Google Analytics is ingezet via Google Tag Manager, dan 

heeft de cookie de naam _dc_gtm_<property-id>.  
51  _gcl_au  Gebruikt om bezoekers te onderscheiden  
52  _gid  Gebruikt om bezoekers te onderscheiden  
53  s_adserv  De naam van de bezoeker cookie om ADSERV calls te beperken tot een keer per bezoek   
54  _vwo_uuid_v2  Cookie van de dienst Visual Website Optimiser, uit de USA gebaseerd Wingify. De tool helpt 

websitebeheerders om de prestatie te meten over de verschillende versies van webpagina's. De cookie 

draagt bij aan het tonen van de juiste versie van de pagina en wordt gebruikt om de prestatie van de 

verschillende pagina's te meten.   
55  SESSION  Cookie om de sessie te behouden  
56  C  Identificeert of de browser de cookies accepteert 1 – Cookies zijn toegestaan, 3 – Optout  
57  demdex  De zoekopdracht heeft een match geidentificeerd met een herkenbaar patroon type cookie: demdex. De 

getoonde resultaten zijn een data aggregratie van eerdere vergelijkbare zoekopdrachten   
58  dextp  Cookie van Adobe Audience manager om een data synchronization opdracht vast te leggen  
59  dpm  Cookie van Adobe Audience Manager - slaat data op van het synchroniseren van IDs   
60  ev_sync_dd  De cookie bevat informatie over het gebruik van de website van bezoekers en advertenties welke de 

bezoeker gezien kan hebben voor dit bezoek  
61  everest_g_v2  De cookie bevat informatie over het gebruik van de website van bezoekers en advertenties welke de 

bezoeker gezien kan hebben voor dit bezoek  
62  _js_datr  Identificeert browsers voor veiligheid en site integriteit, inclusief account herstel en 

identificatie van mogelijke gehackte accounts   
63  sb  Identificeert browser voor log-in authenticatie doeleinden  
64  wd  Levert de optimale experience voor het gebruikersscherm  
65  datr  Levert de optimale experience voor het gebruikersscherm  
66  ab  De cookie is van agkn.com voor advertentie doeleinden  
67  anj  Cookie bevat data welke herkent of een cookie ID is ge-synced met een AppNexus partner.  
68  audit  Rubicon Project cookie gebruikt voor tracking advertising campagnes en verzamelt geanonimiseerd 

bezoekers statistieken   
69  c  Cookie van IPONWEB en wordt gebruikt voor een real time bidding platform voor online advertenties  
70  c  Gebruikt om spam te herkennen en verbetert de website veiligheid, slaat geen bezoekersdata op  
71  callback  Verzamelt data over bezoekersgedrag van websites, om ge-targete advertenties te tonen. Cookie stelt 

ook de websitebeheerder in staat om het aantal vertoningen van een uiting te limiteren.   
72  car  Cookie voor ge-targete content en advertenties.  Cookie is voorzien door third party advertisement 

hubs, welke real-time bidding aanbieden voor adverteerders  
73  cf  Stelt een unieke ID in voor de bezoekers welke third party adverteerders toestaat om de bezoeker een 

getartegete advertentie te tonen. Cookie is voorzien door third party advertisement hubs, welke real-

time bidding aanbieden voor adverteerders  
74  cip  Cookie voor ge-targete content en advertenties.  Cookie is voorzien door third party advertisement 

hubs, welke real-time bidding aanbieden voor adverteerders  
75  cnac  Cookie voor ge-targete content en advertenties.  Cookie is voorzien door third party advertisement 

hubs, welke real-time bidding aanbieden voor adverteerders  
76  gdpr  Cookie voor ge-targete content en advertenties.  Cookie is voorzien door third party advertisement 

hubs, welke real-time bidding aanbieden voor adverteerders  
77  id5  Cookie voor ge-targete content en advertenties.  Cookie is voorzien door third party advertisement 

hubs, welke real-time bidding aanbieden voor adverteerders  
78  3pi  Cookie voor ge-targete content en advertenties.  Cookie is voorzien door third party advertisement 

hubs, welke real-time bidding aanbieden voor adverteerders  
79  icu  Cookie bevat data welke een herkent of een cookie ID is ge-synced met een AppNexus advertentie 

partner.  
80  khaos  Rubicon Project cookie gebruikt voor tracking advertising campagnes en verzamelt geanonimiseerd 

bezoekers statistieken   
81  PUBMDCID  De cookie slaat een ID op voor PubMatic data center welke wordt gebruikt om advertentie te tonen in 

de browser   
82  PugT  De cookie slaat een ID op voor PubMatic data center welke wordt gebruikt om advertentie te tonen in 

de browser   
83  KRTBCOOKIE_218  Cookie bevat data welke herkent of een cookie ID is ge-synced met een Pubmatic advertentie partner.  



84  KRTBCOOKIE_377  Cookie bevat data welke herkent of een cookie ID is ge-synced met een Pubmatic advertentie partner.  
85  KRTBCOOKIE_466  Cookie bevat data welke herkent of een cookie ID is ge-synced met een Pubmatic advertentie partner.  
86  tuuid  Cookie verzamelt bezoekersgedrag zoals websitebezoeken, aantal bezoekers, gemiddelde bezoektijd en 

getoonde content met als doel om targeted advertenties te tonen  
87  tuuid  Cookie verzamelt bezoekersgedrag zoals websitebezoeken, aantal bezoekers, gemiddelde bezoektijd en 

getoonde content met als doel om targeted advertenties te tonen  
88  tuuid_lu  Cookie verzamelt bezoekersgedrag zoals websitebezoeken, aantal bezoekers, gemiddelde bezoektijd en 

getoonde content met als doel om targeted advertenties te tonen  
89  tuuid_lu  Cookie verzamelt bezoekersgedrag zoals websitebezoeken, aantal bezoekers, gemiddelde bezoektijd en 

getoonde content met als doel om targeted advertenties te tonen  
90  LG5_ExcitingOffer  Cookie om gekochte producten en opgeslagen winkelwagen producten op te slaan in GPC0003, GPC0004 

onderdelen  
91  rm-ss  Deze cookie is gekoppeld aan Eventbrite en wordt gebruikt om inhoud te leveren die is afgestemd op 

de interesses van de eindgebruiker en om het maken van inhoud te verbeteren. Deze cookie wordt ook 

gebruikt voor het boeken van evenementen.  
92  BVBRANDID  Hiermee kunnen interne Bazaarvoice-webanalyses worden gecorreleerd met dezelfde gebruiker voor 

interacties binnen een bepaald klantdomein.  
93  BVBRANDSID  Hiermee kunnen interne Bazaarvoice-webanalyses worden gecorreleerd met dezelfde 

gebruikersbrowsersessie voor interacties binnen een bepaald klantdomein.  
94  BVID  Hiermee kunnen interne Bazaarvoice-webanalyses worden gecorreleerd met dezelfde gebruiker voor 

interacties binnen het Bazaarvoice-netwerk.  
95  BVImplmain_site  Toegepast door een externe bibliotheek van Bazaarvoice die wordt gebruikt om gebruikersrecensies te 

beheren  
96  BVSID  Hiermee kunnen interne Bazaarvoice-webanalyses worden gecorreleerd met dezelfde 

gebruikersbrowsersessie voor interacties binnen het Bazaarvoice-netwerk  
97  _rtetSessId  sessie-uid (willekeurige sessie-ID van beusable)  
98  _rtetSessPageSeq  Onder de pagina's met bruikbare code, is de bovenstaande sessie het bezoekersvolgorde  
99  _beu_utm_campagin  UTM_campagin  
100  _beu_utm_content  UTM_content  

 
101  _beu_utm_medium  UTM_medium  
102  _beu_utm_source  UTM_source  
103  _beu_utm_term  UTM_term  
104  _rtet_apply  Unieke id van rapport geregistreerd in beusable  
105  _rtet_ab_aid  ID van de pagina waar de A/B-test wordt uitgevoerd.  
106  _rtet_ab_url  URL op pagina B van de A/B-test  
107  _rtet_ab_ref  de verwijzer vlak voordat hij wordt doorverwezen vanwege A/B-testen  
108  _beu_utid  Unieke ID van UT  
109  _beu_utssid  Identificatie-ID van de UT-sessie  
110  __adroll_fpc  Deze cookie wordt gebruikt om de bezoeker te identificeren over bezoeken en apparaten heen. Het wordt 

gebruikt door realtime bieden voor adverteerders om relevante advertenties te presenteren.  
111  __ar_v4  Deze cookie wordt gebruikt om de conversieratio's voor Google Doubleclick-advertenties bij te houden.  

112  __qca  
Dit is een cookie die gewoonlijk wordt geassocieerd met Quantcast, een digitaal advertentiebedrijf.  
Ze zorgen voor website-ranglijsten en de gegevens die ze verzamelen, worden ook gebruikt voor 

doelgroepsegmentatie en gerichte advertenties  
113  _conv_r   Cookie gebruikt om bezoekers ervaringen te volgen. Deze cookie bevat de verwijzingsgegevens van de 

huidige bezoeker. Deze wordt telkens overschreven als een bezoeker van een nieuwe verwijzer komt.  
114  _conv_v  Cookie gebruikt om bezoekers ervaringen te volgen. Deze cookie is de bezoekergerichte cookie met een 

levensduur van max. 6 maanden vanaf de laatste updatetijd.   
115  _fbc  Deze periode geeft aan hoe lang een dienst bepaalde gegevens van uw computer kan opslaan en/of 

uitlezen met behulp van een cookie, een pixel, een API, tracking zonder cookies of andere bronnen.  

116  _gaexp  

Dit is een van de vier belangrijkste cookies die zijn ingesteld door de Google Analytics-service 

waarmee website-eigenaren het bezoekersgedrag van de siteprestaties kunnen volgen. Deze cookie 

identificeert de bron van het verkeer naar de site - zodat Google Analytics site-eigenaren kan 

vertellen waar bezoekers vandaan kwamen toen ze op de site aankwamen. De cookie heeft een levensduur 

van 6 maanden en wordt bijgewerkt telkens wanneer gegevens naar Google Analytics worden verzonden  

117  _gali  
Deze zoekopdracht heeft een overeenkomst geïdentificeerd met een herkend patroontype cookie: _ga. De 

onderstaande resultaten zijn gebaseerd op gegevens die zijn verzameld van alle bekende incidenties van 

dit patroon.  

118  _pin_unauth  

Dit is een van de vier belangrijkste cookies die zijn ingesteld door de Google Analytics-service 

waarmee website-eigenaren het bezoekersgedrag van de siteprestaties kunnen volgen. Deze cookie 

identificeert de bron van het verkeer naar de site - zodat Google Analytics site-eigenaren kan 

vertellen waar bezoekers vandaan kwamen toen ze op de site aankwamen. De cookie heeft een levensduur 

van 6 maanden en wordt bijgewerkt telkens wanneer gegevens naar Google Analytics worden verzonden  
119  _uetsid  Deze cookie wordt door Bing gebruikt om te bepalen welke advertenties moeten worden weergegeven die 

relevant kunnen zijn voor de eindgebruiker die de site bekijkt.  
120  _uetvid  Deze cookie wordt door Bing gebruikt om te bepalen welke advertenties moeten worden weergegeven die 

relevant kunnen zijn voor de eindgebruiker die de site bekijkt.  
121  _ym_d  Deze cookie wordt door Yandex Metrica gebruikt om de datum van de eerste sessie-sessie van de 

gebruiker op te slaan.  
122  _ym_isad  Om prestatieredenen en statistieken  
123  _ym_uid   Deze cookie wordt door Yandex Metrica gebruikt om sitegebruikers te identificeren.  

124  aam_uuid  
Dit is een van de vier belangrijkste cookies die zijn ingesteld door de Google Analytics-service 

waarmee website-eigenaren het bezoekersgedrag van de siteprestaties kunnen volgen. Deze cookie 

identificeert de bron van het verkeer naar de site - zodat Google Analytics site-eigenaren kan 



vertellen waar bezoekers vandaan kwamen toen ze op de site aankwamen. De cookie heeft een levensduur 

van 6 maanden en wordt bijgewerkt telkens wanneer gegevens naar Google Analytics worden verzonden  

125  bv_metrics  
Deze cookie wordt door Adobe gebruikt om het gebruik van de website door de bezoeker vast te leggen.  
Het wordt gebruikt om statistieken te verzamelen over het gebruik van de site, zoals wanneer de 

bezoeker de site voor het laatst heeft bezocht. De cookie bevat geen persoonlijke informatie en wordt 

alleen gebruikt voor webanalyse.  
126  callbell_uid  Slaat een unieke ID string op voor elke chatbox sessie. Hierdoor kan de website-support eerdere 

problemen zien en opnieuw verbinding maken met de vorige contactpersoon  
127  googtrans  Translate-cookie slaat taalvoorkeuren op  
128  lc_sso1049168  Slaat een unieke, anonieme identifier (VisitorID) op zodat het BoldChat-systeem de websitegebruiker 

kan herkennen tijdens huidige en volgende bezoeken aan de website  

129  nmstat  
Deze cookie wordt door Adobe gebruikt om het gebruik van de website door de bezoeker vast te leggen.  
Het wordt gebruikt om statistieken te verzamelen over het gebruik van de site, zoals wanneer de 

bezoeker de site voor het laatst heeft bezocht. De cookie bevat geen persoonlijke informatie en wordt 

alleen gebruikt voor webanalyse.  

130  NoCookie  
Deze cookie wordt ingesteld wanneer een gebruiker zich afmeldt voor tracking of aangeeft dat hij 

jonger is dan 13 jaar (COPPA-vereiste). Als NoCookie=true op de clientsite of de Bazaarvoice-site, 

worden bestaande trackingcookies uitgeschakeld. Deze waarde wordt gerespecteerd zolang de cookie 

bestaat.  
131  ps-location  Voor Vind een dealer om locatie-ID op te slaan  
132  ps-utid  klikgebeurtenis (campagne-effect)  
133  ps-utparam  klikgebeurtenis (campagne-effect)  

134  rrlevt  

De meeste Google-gebruikers hebben een voorkeurscookie genaamd 'NID' in hun browser. De browser stuurt 

deze cookie met het verzoek mee naar de Google-site. Onthoud dat NID-cookies uw voorkeurstaal bevatten 

(bijv. Koreaans), het aantal zoekresultaten dat u op de pagina wilt weergeven (bijv. 10 of 20), uw 

voorkeuren en andere informatie, zoals of u de Google SafeSearch-filter wilt gebruiken. bevat unieke 

ID's die door Google worden gebruikt.  

135  rrpvid  

De meeste Google-gebruikers hebben een voorkeurscookie genaamd 'NID' in hun browser. De browser stuurt 

deze cookie met het verzoek mee naar de Google-site. Onthoud dat NID-cookies uw voorkeurstaal bevatten 

(bijv. Koreaans), het aantal zoekresultaten dat u op de pagina wilt weergeven (bijv. 10 of 20), uw 

voorkeuren en andere informatie, zoals of u de Google SafeSearch-filter wilt gebruiken. bevat unieke 

ID's die door Google worden gebruikt.  
136  SLG_GWPT_Show_Hide_tmp  Het wordt gebruikt voor de cookiebannerfunctie  
137  SLG_wptGlobTipTmp  Het wordt gebruikt voor de cookiebannerfunctie  
138  ssm_au_c  Het wordt gebruikt voor de cookiebannerfunctie  
139  tp  Adobe Analytics site tracking.  
140  __ttl__widget__ui  In de widget om vergelijking op modellen te tonen  

141  _4c_  

Dit is een van de vier belangrijkste cookies die zijn ingesteld door de Google Analytics-service 

waarmee website-eigenaren het bezoekersgedrag van de siteprestaties kunnen volgen. Deze cookie 

identificeert de bron van het verkeer naar de site - zodat Google Analytics site-eigenaren kan 

vertellen waar bezoekers vandaan kwamen toen ze op de site aankwamen. De cookie heeft een levensduur 

van 6 maanden en wordt bijgewerkt telkens wanneer gegevens naar Google Analytics worden verzonden  

142  _derived_epik  

Dit is een van de vier belangrijkste cookies die zijn ingesteld door de Google Analytics-service 

waarmee website-eigenaren het bezoekersgedrag van de siteprestaties kunnen volgen. Deze cookie 

identificeert de bron van het verkeer naar de site - zodat Google Analytics site-eigenaren kan 

vertellen waar bezoekers vandaan kwamen toen ze op de site aankwamen. De cookie heeft een levensduur 

van 6 maanden en wordt bijgewerkt telkens wanneer gegevens naar Google Analytics worden verzonden  

143  _td  
Deze cookies stellen de website in staat om verbeterde functionaliteit en personalisatie te bieden.  
Ze kunnen worden ingesteld door ons of door externe providers wiens diensten we aan onze pagina's 

hebben toegevoegd.  

144  _td_ssc_id  

Dit is een van de vier belangrijkste cookies die zijn ingesteld door de Google Analytics-service 

waarmee website-eigenaren het bezoekersgedrag van de siteprestaties kunnen volgen. Deze cookie 

identificeert de bron van het verkeer naar de site - zodat Google Analytics site-eigenaren kan 

vertellen waar bezoekers vandaan kwamen toen ze op de site aankwamen. De cookie heeft een levensduur 

van 6 maanden en wordt bijgewerkt telkens wanneer gegevens naar Google Analytics worden verzonden  

145  adcloud  

Dit is een van de vier belangrijkste cookies die zijn ingesteld door de Google Analytics-service 

waarmee website-eigenaren het bezoekersgedrag van de siteprestaties kunnen volgen. Deze cookie 

identificeert de bron van het verkeer naar de site - zodat Google Analytics site-eigenaren kan 

vertellen waar bezoekers vandaan kwamen toen ze op de site aankwamen. De cookie heeft een levensduur 

van 6 maanden en wordt bijgewerkt telkens wanneer gegevens naar Google Analytics worden verzonden  
146  amp_87a1d7  Gebruikt in combinatie met de c_user-cookie om uw identiteit bij Facebook te verifiëren  
147  at_check  Een eenvoudige testwaarde die wordt gebruikt om te bepalen of een bezoeker cookies ondersteunt.  

148  caltat  

Dit is een van de vier belangrijkste cookies die zijn ingesteld door de Google Analytics-service 

waarmee website-eigenaren het bezoekersgedrag van de siteprestaties kunnen volgen. Deze cookie 

identificeert de bron van het verkeer naar de site - zodat Google Analytics site-eigenaren kan 

vertellen waar bezoekers vandaan kwamen toen ze op de site aankwamen. De cookie heeft een levensduur 

van 6 maanden en wordt bijgewerkt telkens wanneer gegevens naar Google Analytics worden verzonden  

149  caltat_usergroup  

Dit is een van de vier belangrijkste cookies die zijn ingesteld door de Google Analytics-service 

waarmee website-eigenaren het bezoekersgedrag van de siteprestaties kunnen volgen. Deze cookie 

identificeert de bron van het verkeer naar de site - zodat Google Analytics site-eigenaren kan 

vertellen waar bezoekers vandaan kwamen toen ze op de site aankwamen. De cookie heeft een levensduur 

van 6 maanden en wordt bijgewerkt telkens wanneer gegevens naar Google Analytics worden verzonden  
150  cto_bundle  Gebruikt om gebruikers te onderscheiden.  

151  last_visit  

Dit is een van de vier belangrijkste cookies die zijn ingesteld door de Google Analytics-service 

waarmee website-eigenaren het bezoekersgedrag van de siteprestaties kunnen volgen. Deze cookie 

identificeert de bron van het verkeer naar de site - zodat Google Analytics site-eigenaren kan 

vertellen waar bezoekers vandaan kwamen toen ze op de site aankwamen. De cookie heeft een levensduur 

van 6 maanden en wordt bijgewerkt telkens wanneer gegevens naar Google Analytics worden verzonden  



152  psdmtrackV  
Deze cookie wordt door Adobe gebruikt om het gebruik van de website door de bezoeker vast te leggen. 

Het wordt gebruikt om statistieken te verzamelen over het gebruik van de site, zoals wanneer de 

bezoeker de site voor het laatst heeft bezocht. De cookie bevat geen persoonlijke informatie en wordt 

alleen gebruikt voor webanalyse.  

153  rcuid  

De meeste Google-gebruikers hebben een voorkeurscookie genaamd 'NID' in hun browser. De browser stuurt 

deze cookie met het verzoek mee naar de Google-site. Onthoud dat NID-cookies uw voorkeurstaal bevatten 

(bijv. Koreaans), het aantal zoekresultaten dat u op de pagina wilt weergeven (bijv. 10 of 20), uw 

voorkeuren en andere informatie, zoals of u de Google SafeSearch-filter wilt gebruiken. bevat unieke 

ID's die door Google worden gebruikt.  
154  test  Het wordt gebruikt om de sessie te onderhouden  
155  tmr_lvid  Het wordt gebruikt voor de cookiebannerfunctie  
156  tmr_lvidTS  Het wordt gebruikt voor de cookiebannerfunctie  
157  tmr_reqNum  Het wordt gebruikt voor de cookiebannerfunctie  
158  top100_id  Het wordt gebruikt voor de cookiebannerfunctie  
159  tt.u  Gebruikt om gebruikers te onderscheiden.  
160  yourekoCustomTariff_nl  Tarief wijzigen  

161  youreko-dishwashers_nl  
Deze cookies worden gebruikt om de aangepaste gebruiksvoorkeuren van de gebruiker in de tool op te 

slaan, bijvoorbeeld als hij het aantal keren dat hij zijn wasmachine per week gebruikt, verandert van 

gemiddeld 5,5 naar 10.  

162  
youreko- 
dishwashers_years-nl  

Deze cookies worden gebruikt om de aangepaste gebruiksvoorkeuren van de gebruiker in de tool op te 

slaan, bijvoorbeeld als hij het aantal keren dat hij zijn wasmachine per week gebruikt, verandert van 

gemiddeld 5,5 naar 10.  

163  youreko-freezers_years-nl  
Deze cookies worden gebruikt om de aangepaste gebruiksvoorkeuren van de gebruiker in de tool op te 

slaan, bijvoorbeeld als hij het aantal keren dat hij zijn wasmachine per week gebruikt, verandert van 

gemiddeld 5,5 naar 10.  
164  yourekoHasEngaged  Deze cookie wordt gebruikt om te bepalen of de gebruiker onze tool heeft gebruikt.  

165  
youreko-

fridgefreezers_years-nl  
Deze cookies worden gebruikt om de aangepaste gebruiksvoorkeuren van de gebruiker in de tool op te 

slaan, bijvoorbeeld als hij het aantal keren dat hij zijn wasmachine per week gebruikt, verandert van 

gemiddeld 5,5 naar 10.  

166  youreko-fridges_years-nl  
Deze cookies worden gebruikt om de aangepaste gebruiksvoorkeuren van de gebruiker in de tool op te 

slaan, bijvoorbeeld als hij het aantal keren dat hij zijn wasmachine per week gebruikt, verandert van 

gemiddeld 5,5 naar 10.  

167  youreko-tumble-dryers_nl  
Deze cookies worden gebruikt om de aangepaste gebruiksvoorkeuren van de gebruiker in de tool op te 

slaan, bijvoorbeeld als hij het aantal keren dat hij zijn wasmachine per week gebruikt, verandert van 

gemiddeld 5,5 naar 10.  

168  
youreko-

tumbledryers_years-nl  
Deze cookies worden gebruikt om de aangepaste gebruiksvoorkeuren van de gebruiker in de tool op te 

slaan, bijvoorbeeld als hij het aantal keren dat hij zijn wasmachine per week gebruikt, verandert van 

gemiddeld 5,5 naar 10.  

169  yourekoUserId  
We slaan informatie op over hoe de gebruiker met onze tool omging, zoals met welke functies de 

gebruiker interactie heeft gehad, gekoppeld aan een cookie-ID en IP-adres. We delen deze informatie 

nooit met derden.  

170  yourekoUserIdLg  
We slaan informatie op over hoe de gebruiker met onze tool omging, zoals met welke functies de 

gebruiker interactie heeft gehad, gekoppeld aan een cookie-ID en IP-adres. We delen deze informatie 

nooit met derden.  

171  
youreko-

washerdryers_years-nl  
Deze cookies worden gebruikt om de aangepaste gebruiksvoorkeuren van de gebruiker in de tool op te 

slaan, bijvoorbeeld als hij het aantal keren dat hij zijn wasmachine per week gebruikt, verandert van 

gemiddeld 5,5 naar 10.  

172  youreko-washer-dryers_nl  
Deze cookies worden gebruikt om de aangepaste gebruiksvoorkeuren van de gebruiker in de tool op te 

slaan, bijvoorbeeld als hij het aantal keren dat hij zijn wasmachine per week gebruikt, verandert van 

gemiddeld 5,5 naar 10.  

173  
youreko-washingmachines_nl  Deze cookies worden gebruikt om de aangepaste gebruiksvoorkeuren van de gebruiker in de tool op te 

slaan, bijvoorbeeld als hij het aantal keren dat hij zijn wasmachine per week gebruikt, verandert van 

gemiddeld 5,5 naar 10.  

174  
youreko-

washingmachines_years-nl  
Deze cookies worden gebruikt om de aangepaste gebruiksvoorkeuren van de gebruiker in de tool op te 

slaan, bijvoorbeeld als hij het aantal keren dat hij zijn wasmachine per week gebruikt, verandert van 

gemiddeld 5,5 naar 10.  
175 

_rtetSessId sessie-uid (willekeurige sessie-ID van beusable) 

176 
_rtetSessPageSeq Onder de pagina's met bruikbare code, is de bovenstaande sessie het bezoekersvolgorde  

177 
_beu_utm_campagin UTM campagne 

178 
_beu_utm_content UTM content 

179 
_beu_utm_medium UTM medium 

180 
_beu_utm_source UTM source 

181 
_beu_utm_term UTM term 

182 
_rtet_apply Unieke id van rapport geregistreerd in beusable  

183 
_rtet_ab_aid ID van de pagina waar de A/B-test wordt uitgevoerd.  

184 
_rtet_ab_url URL op pagina B van de A/B-test  

185 
_rtet_ab_ref de verwijzer vlak voordat hij wordt doorverwezen vanwege A/B-testen  

186 
_beu_utid Unieke ID van UT  

187 
_beu_utssid Identificatie-ID van de UT-sessie  



  


