We bieden informatie over de respectieve diensten waarvoor we cookies gebruiken bij de individuele verwerkingen.
In deze privacyverklaring vind je gedetailleerde informatie over de cookies die we gebruiken.
Domain

Naam

Beschrijving

Bewaartermijn

.idiligo.com

_fw_crm_v

Niet beschikbaar

ca. 12 maanden

.idiligo.com

_ga

Deze cookienaam is gekoppeld aan Google Universal Analytics - een belangrijke

ca. 2 jaar

update voor de veelgebruikte analyseservice van Google. Deze cookie wordt
gebruikt om unieke gebruikers te onderscheiden door een willekeurig

gegenereerd nummer toe te wijzen als client-ID. Het wordt bij elk paginaverzoek
op een website opgenomen en wordt gebruikt om bezoekers-, sessie- en

campagnegegevens voor de analyserapporten van de website te berekenen.
Standaard verloopt deze cookie na 2 jaar, hoewel website-eigenaren dit kunnen
aanpassen.
.idiligo.com

_gat_gtag_UA_19930600_1

Google Analytics

-69 seconden

.idiligo.com

_gid

Deze cookienaam is gekoppeld aan Google Universal Analytics. Dit lijkt een nieuwe

24 uur

cookie te zijn en sinds het voorjaar van 2017 is hierover geen verdere informatie

beschikbaar van Google. Het lijkt een unieke waarde op te slaan en bij te werken
voor elke bezochte pagina.
.idiligo.com

_hjAbsoluteSessionInProgress

Niet beschikbaar

28 minuten

.idiligo.com

_hjid

Hotjar Cookie. Deze cookie wordt geplaatst wanneer de klant voor de eerste keer

ca. 12 maanden

op een pagina met het Hotjar-script terechtkomt. Het wordt gebruikt om de

willekeurige gebruikers-ID te bewaren, die voor deze website in de browser uniek
is. Dit zorgt ervoor dat het gedrag bij volgende bezoeken aan dezelfde website
wordt toegewezen aan dezelfde gebruikers-ID.
idiligo.com

_hjIncludedInPageviewSample

Niet beschikbaar

-9 seconden

.idiligo.com

_icl_visitor_lang_js

Niet beschikbaar

24 uur
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.linkedin.com

bcookie

Dit is een Microsoft MSN 1st party-cookie voor het gemeenschappelijk gebruik van

ca. 2 jaar

.www.linkedin.co

bscookie

Wordt toegepast door de sociale netwerkdienst LinkedIn om het gebruik van

ca. 2 jaar

idiligo.com

cookielawinfo-checkbox-

Niet beschikbaar

ca. 12 maanden

Er zijn veel verschillende soorten cookies die aan deze naam zijn gekoppeld en een

Sessie

m

de inhoud van de website via sociale media.
ingesloten diensten bij te houden.

necessary
.ads.linkedin.com

lang

meer gedetailleerde kijk op hoe deze op een bepaalde website worden gebruikt,
wordt over het algemeen aanbevolen. In de meeste gevallen wordt het echter
waarschijnlijk gebruikt om taalinstellingen op te slaan of om inhoud in de
opgeslagen taal beschikbaar te stellen.
.linkedin.com

li_sugr

Niet beschikbaar

ca. 3 maanden

.linkedin.com

lidc

Dit is een Microsoft MSN 1st party cookie die zorgt voor de goede werking van

24 uur

.linkedin.com

lissc

Niet beschikbaar

ca. 12 maanden

.linkedin.com

UserMatchHistory

Deze cookie wordt gebruikt om bezoekers te volgen zodat er meer relevante

ca. 30 dagen

deze website.

advertenties kunnen worden getoond op basis van de voorkeuren van de
bezoeker.
idiligo.com

wpml_browser_redirect_test

Deze cookie helpt bij het bepalen van de taalkeuze voor websitebezoekers en kan

Sessie

de websitebezoeker omleiden naar zijn of haar betreffende taal, afhankelijk van
zijn of haar locatie. Deze taalinstelling wordt vervolgens opgeslagen.
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