
Cookies  
 
U bezoekt onze website uiteraard met een doel. Vaak bent u op 
zoek naar een oplossing voor IT. Om u zo snel mogelijk te 
helpen wil i4PROJECTS u een gepersonaliseerde ervaring 
aanbieden. Op basis van uw gedrag op de website laten we 
content zien die het beste past bij uw wensen en behoeften.  
 
Uw gedrag op onze website legt i4PROJECTS vast in Hubspot. Wij 
gebruiken het CRM, het Professional Salesplatform en Marketingplatform 
van deze partij. De blogartikelen, call-to-actions en formulieren en 
landingspagina’s worden vanaf hun servers gehost. Om u te voorzien van 
de meest relevante informatie die het best aansluit bij uw behoefte, 
plaatsen we cookies. 
 
I4PROJECTS gebruikt Hubspot voor Lead Scoring. Dit stelt ons in staat om 
met vooraf vastgestelde criteria Prospects op waarde te schatten. Als we 
tijdens uw bezoek aan onze website, surfgedrag herkennen wat 
overeenkomt met een van onze ideale klantprofielen leert dat ons dat u 
wellicht interesse hebt in de producten en diensten van dat profiel. Hierdoor 
kunnen we u beter van dienst zijn door je webpagina’s, marketingmail of 
pdf’s toe te sturen met inhoud die het best past bij uw Customer Journey op 
dat moment.  
 
Het klantprofiel stelt i4PROJECTS op aan de hand van twee datatypen: 
Impliciete data en expliciete data. Expliciete data zijn bijvoorbeeld 
gegevens zoals uw naam of emailadres, maar ook bij welk bedrijf u 
werkzaam bent, wat uw rol/functie binnen dat bedrijf is, hoeveel 
medewerkers werkzaam zijn bij de organisatie en hoeveel omzet de 
organisatie in een jaar draait. Dat zijn enkele voorbeelden van gegevens 
die we van u verzamelen. Zoals de naam als zegt moeten we deze 
gegevens expliciet aan u gevraagd hebben. Wanneer we je dat vragen, 
heeft u altijd het recht bezwaar te maken om deze gegevens met ons te 
delen. Wij moeten ook altijd kunnen laten zien wanneer u toestemming 
heeft gegeven om deze gegevens te op te slaan, met welk doel en hoelang 
we het bewaren. 
 
Impliciete data en cookies 
 
Impliciete data is informatie die is ontstaan door uw vertoonde gedragingen 
binnen ons platform en op sociale media. Het is bijvoorbeeld informatie 
over hoe vaak en wanneer u een bezoek heeft gebracht aan onze website, 
welke formulieren u juist wel of niet in hebt gevuld, welke pagina’s u 



bekeken heeft en hoelang dit paginabezoek heeft geduurd. Of u op groene 
of juist op rode knopjes drukt. Om impliciete data te kunnen verzamelen 
gebruiken we cookies. Voor het plaatsen van cookies hebben we altijd uw 
uitdrukkelijke toestemming nodig. 
 
Cookies, en met name tracking cookies, verzamelen uw impliciete data 
binnen onze domeinen. Om die reden plaatsen we cookies in uw browser. 
Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt vragen we uw 
toestemming om deze te mogen plaatsen. 
  

Toestemming 
  
Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: www.itelcotelecom.nl, 
www.ciscomerakiprofessionals.com, kennisbank.i4projects.nl, 
www.i4projects.nl 
Uw huidige stand: Alle cookies toestaan (Noodzakelijk, Voorkeuren, 
Statistieken, Marketing).  
Verander uw toestemming  |  Instemming intrekken 
 
 
Cookieverklaring laatst bijgewerkt op 8-4-2019 door Cookiebot:  
Noodzakelijk (27)  
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door 
basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van 
de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet 
naar behoren werken. 

Naam Aanbieder Doel Verval 
termijn Type 

__cfduid [x18]  hsadspixel.net 
hs-analytics.net 
hsappstatic.net 
hscollectedforms.net 
hscta.net 
hsforms.com 
hsforms.net 
hsleadflows.net 
hs-scripts.com 
hubapi.com 
hubspot.com 
hubspot.net 
kennisbank.i4projects.nl 
usemessages.com 
campaigncreators.com 
fiftyt.com 

Gebruikt door het 
inhoudsnetwerk, 
Cloudflare, om 
vertrouwd 
webverkeer te 
identificeren. 

1 jaar HTTP 
Cookie 



Naam Aanbieder Doel Verval 
termijn Type 

i4projects.topdesk.net 
meraki.cisco.com 

__sharethis_cookie_test__ 
[x2]  

itelcotelecom.nl 
kennisbank.i4projects.nl 

Deze cookie 
bepaalt of de 
browser cookies 
accepteert. 

Session HTTP 
Cookie 

cf_use_ob api.hubapi.com Wordt gebruikt om 
te detecteren of de 
website 
ontoegankelijk is, in 
het geval van 
onderhoud van 
inhoudsupdates - 
De cookie staat de 
website toe om de 
bezoeker een 
kennisgeving over 
het probleem in 
kwestie te geven. 

1 dag HTTP 
Cookie 

CookieConsent [x4]  itelcotelecom.nl 
ciscomerakiprofessionals.com 
kennisbank.i4projects.nl 
i4projects.nl 

Slaat de 
cookiestatus van de 
gebruiker op voor 
het huidige domein 

1 jaar HTTP 
Cookie 

JSESSIONID nr-data.net Houdt 
gebruikersstatussen 
over 
paginabezoeken bij. 

Session HTTP 
Cookie 

local_storage_support_test twitter.com De cookie wordt 
gebruikt in 
samenhang met de 
lokale opslagfunctie 
in de browser. Met 
deze functie kan de 
website sneller 
laden door 
bepaalde 
procedures vooraf 
in te laden.  

Persistent HTML 
Local 
Storage 

Voorkeuren (15)  
Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden 
die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de 
taal van uw voorkeur of de regio waar u woont. 



Naam Aanbieder Doel Verval 
termijn Type 

CookieConsentBulkSetting-
# 

consentcdn.cookiebot.com Schakelt cookie-
toestemming in voor 
meerdere websites 

Persistent HTML 
Local 
Storage 

CookieConsentBulkTicket cookiebot.com Schakelt cookie-
toestemming in voor 
meerdere websites 

1 jaar HTTP 
Cookie 

lang [x2]  ads.linkedin.com 
linkedin.com 

Onthoudt de door 
de gebruiker 
geselecteerde 
taalversie van een 
website 

Session HTTP 
Cookie 

messagesUtk ciscomerakiprofessionals.com Slaat een unieke ID-
reeks op voor elke 
chatsessie. Hierdoor 
kan de 
websitebeheerder 
eerdere problemen 
bekijken en opnieuw 
verbinding maken 
met de vorige 
supportmedewerker. 

1 jaar HTTP 
Cookie 

VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com Probeert de 
bandbreedte van 
gebruikers te 
schatten op pagina's 
met geïntegreerde 
YouTube-video's. 

179 
dagen 

HTTP 
Cookie 

wistia [x2]  kennisbank.i4projects.nl 
i4projects.nl 

In afwachting Persistent HTML 
Local 
Storage 

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

Session HTTP 
Cookie 

yt-remote-cast-installed youtube.com Bewaart de 
voorkeuren van de 
videospeler van de 
gebruiker met 

Session HTML 
Local 
Storage 



Naam Aanbieder Doel Verval 
termijn Type 

ingesloten YouTube-
video 

yt-remote-connected-
devices 

youtube.com Bewaart de 
voorkeuren van de 
videospeler van de 
gebruiker met 
ingesloten YouTube-
video 

Persistent HTML 
Local 
Storage 

yt-remote-device-id youtube.com Bewaart de 
voorkeuren van de 
videospeler van de 
gebruiker met 
ingesloten YouTube-
video 

Persistent HTML 
Local 
Storage 

yt-remote-fast-check-
period 

youtube.com Bewaart de 
voorkeuren van de 
videospeler van de 
gebruiker met 
ingesloten YouTube-
video 

Session HTML 
Local 
Storage 

yt-remote-session-app youtube.com Bewaart de 
voorkeuren van de 
videospeler van de 
gebruiker met 
ingesloten YouTube-
video 

Session HTML 
Local 
Storage 

yt-remote-session-name youtube.com Bewaart de 
voorkeuren van de 
videospeler van de 
gebruiker met 
ingesloten YouTube-
video 

Session HTML 
Local 
Storage 

Statistieken (19)  
Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe 
bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen 
en te rapporteren. 

Naam Aanbieder Doel Verval 
termijn Type 

__distillery [x2]  kennisbank.i4projects.nl 
i4projects.nl 

Deze cookie wordt 
gebruikt in de context 
van een video-speler. 

1 jaar HTTP 
Cookie 



Naam Aanbieder Doel Verval 
termijn Type 

Wanneer de gebruiker 
tijdens het bekijken 
van video-inhoud 
gestoord wordt, 
onthoudt de cookie 
waar de video moet 
worden gestart als de 
bezoeker de video 
opnieuw laadt. 

_at.hist.# kennisbank.i4projects.nl Gebruikt door AddThis, 
het sociale 
deelplatform, om de 
gebruikersgeschiedenis 
van de gebruiker van 
de AddThis-deelwidget 
op te slaan 

Persistent HTML 
Local 
Storage 

_ga [x3]  itelcotelecom.nl 
ciscomerakiprofessionals.com 
i4projects.nl 

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

2 jaar HTTP 
Cookie 

_gat [x3]  itelcotelecom.nl 
ciscomerakiprofessionals.com 
i4projects.nl 

Gebruikt door Google 
Analytics om 
verzoeksnelheid te 
vertragen 

1 dag HTTP 
Cookie 

_gid [x3]  itelcotelecom.nl 
ciscomerakiprofessionals.com 
i4projects.nl 

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

1 dag HTTP 
Cookie 

collect google-analytics.com Gebruikt om gegevens 
naar Google Analytics 
te verzenden over het 
apparaat en het 
gedrag van de 
bezoeker. Traceert de 
bezoeker op 
verschillende 
apparaten en 
marketingkanalen. 

Session Pixel 
Tracker 



Naam Aanbieder Doel Verval 
termijn Type 

events/1/f9d051f404 bam.nr-data.net Registreert de snelheid 
en prestaties van de 
website. Deze functie 
kan worden gebruikt 
ivoor statistieken en 
trafficverdeling. 

Session Pixel 
Tracker 

jserrors/1/f9d051f404 bam.nr-data.net Registreert de snelheid 
en prestaties van de 
website. Deze functie 
kan worden gebruikt 
ivoor statistieken en 
trafficverdeling. 

Session Pixel 
Tracker 

loglevel [x2]  kennisbank.i4projects.nl 
i4projects.nl 

Verzamelt gegevens 
over 
bezoekersinteractie 
met de video's van de 
website - Deze 
gegevens worden 
gebruikt om de video's 
van de website 
relevanter te maken 
voor de bezoeker. 

Persistent HTML 
Local 
Storage 

p.gif typekit.net Houdt speciale 
lettertypen bij die op 
de website worden 
gebruikt voor interne 
analyse. De cookie 
registreert geen 
bezoekersgegevens.  

Session Pixel 
Tracker 

wistia-http2-push-
disabled 

wistia.com Verzamelt gegevens 
over 
bezoekersinteractie 
met de video's van de 
website - Deze 
gegevens worden 
gebruikt om de video's 
van de website 
relevanter te maken 
voor de bezoeker. 

1 dag HTTP 
Cookie 

Marketing (92)  
Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze 
verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die 



zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze 
advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe 
adverteerders. 

Naam Aanbieder Doel Verval 
termijn Type 

__ab12# [x4]  sharethis.com 
ciscomerakiprofessionals.com 
i4projects.nl 
kennisbank.i4projects.nl 

In afwachting 1 jaar HTTP 
Cookie 

__asc i4projects.nl Deze cookie wordt 
gebruikt om 
informatie te 
verzamelen over 
klantgedrag, welke 
wordt doorgezonden 
naar Alexa Analytics – 
Alexa Analytics is een 
bedrijf van Amazon. 

1 dag HTTP 
Cookie 

__atuvc kennisbank.i4projects.nl Werkt de teller bij 
van de social sharing-
functies van een 
website. 

13 
maanden 

HTTP 
Cookie 

__atuvs kennisbank.i4projects.nl Zorgt ervoor dat de 
bijgewerkte teller 
wordt weergegeven 
voor de gebruiker als 
een pagina wordt 
gedeeld met de 
service voor delen 
van sociale media, 
AddThis. 

1 dag HTTP 
Cookie 

__auc i4projects.nl Deze cookie wordt 
gebruikt om 
informatie te 
verzamelen over 
klantgedrag, welke 
wordt doorgezonden 
naar Alexa Analytics – 
Alexa Analytics is een 
bedrijf van Amazon. 

1 jaar HTTP 
Cookie 

__hluid hubspot.com Wordt gebruikt om 
de bezoeker te 
identificeren tijdens 
bezoeken, en op 

1 jaar HTTP 
Cookie 



Naam Aanbieder Doel Verval 
termijn Type 

verschillende 
apparaten. Hierdoor 
kan de website de 
bezoeker voorzien 
van relevante 
advertenties. De 
service wordt 
geleverd door 
advertentieshubs van 
derden, waardoor 
realtime bieden voor 
adverteerders wordt 
vergemakkelijkt. 

__hmpl hubspot.com In afwachting Persistent HTML 
Local 
Storage 

__hssrc [x2]  ciscomerakiprofessionals.com 
i4projects.nl 

In afwachting Session HTTP 
Cookie 

__ptq.gif hubspot.com Sends data to the 
marketing platform 
Hubspot about the 
visitor's device and 
behaviour. Tracks the 
visitor across devices 
and marketing 
channels. 

Session Pixel 
Tracker 

__widgetsettings twitter.com In afwachting Persistent HTML 
Local 
Storage 

_at.cww kennisbank.i4projects.nl Gebruikt door het 
sociale deelplatform 
AddThis 

Persistent HTML 
Local 
Storage 

_cc_aud crwdcntrl.net Verzamelt statistische 
gegevens met 
betrekking tot de 
websitebezoeken van 
de gebruiker, zoals 
het aantal bezoeken, 
de gemiddelde tijd 
die op de website is 
doorgebracht en 
welke pagina's zijn 

269 
dagen 

HTTP 
Cookie 



Naam Aanbieder Doel Verval 
termijn Type 

geladen. Het doel is 
om de gebruikers van 
de website te 
segmenteren op basis 
van factoren zoals 
demografie en 
geografische locatie, 
zodat media- en 
marketingbureaus 
hun doelgroepen 
kunnen structureren 
en begrijpen om 
aangepaste online 
advertenties mogelijk 
te maken. 

_cc_cc crwdcntrl.net Verzamelt statistische 
gegevens met 
betrekking tot de 
websitebezoeken van 
de gebruiker, zoals 
het aantal bezoeken, 
de gemiddelde tijd 
die op de website is 
doorgebracht en 
welke pagina's zijn 
geladen. Het doel is 
om de gebruikers van 
de website te 
segmenteren op basis 
van factoren zoals 
demografie en 
geografische locatie, 
zodat media- en 
marketingbureaus 
hun doelgroepen 
kunnen structureren 
en begrijpen om 
aangepaste online 
advertenties mogelijk 
te maken. 

Session HTTP 
Cookie 

_cc_dc crwdcntrl.net Verzamelt statistische 
gegevens met 
betrekking tot de 

269 
dagen 

HTTP 
Cookie 



Naam Aanbieder Doel Verval 
termijn Type 

websitebezoeken van 
de gebruiker, zoals 
het aantal bezoeken, 
de gemiddelde tijd 
die op de website is 
doorgebracht en 
welke pagina's zijn 
geladen. Het doel is 
om de gebruikers van 
de website te 
segmenteren op basis 
van factoren zoals 
demografie en 
geografische locatie, 
zodat media- en 
marketingbureaus 
hun doelgroepen 
kunnen structureren 
en begrijpen om 
aangepaste online 
advertenties mogelijk 
te maken. 

_cc_id crwdcntrl.net Verzamelt statistische 
gegevens met 
betrekking tot de 
websitebezoeken van 
de gebruiker, zoals 
het aantal bezoeken, 
de gemiddelde tijd 
die op de website is 
doorgebracht en 
welke pagina's zijn 
geladen. Het doel is 
om de gebruikers van 
de website te 
segmenteren op basis 
van factoren zoals 
demografie en 
geografische locatie, 
zodat media- en 
marketingbureaus 
hun doelgroepen 
kunnen structureren 
en begrijpen om 

269 
dagen 

HTTP 
Cookie 



Naam Aanbieder Doel Verval 
termijn Type 

aangepaste online 
advertenties mogelijk 
te maken. 

_fbp [x2]  ciscomerakiprofessionals.com 
i4projects.nl 

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

3 
maanden 

HTTP 
Cookie 

_hjIncludedInSample [x3]  ciscomerakiprofessionals.com 
kennisbank.i4projects.nl 
i4projects.nl 

Bepaalt of de 
navigatie van de 
gebruiker moet 
worden geregistreerd 
in een bepaalde 
tijdelijke statistische 
aanduiding. 

Session HTTP 
Cookie 

3pi id5-sync.com Stelt een unieke ID in 
voor de bezoeker, 
waarmee externe 
adverteerders de 
bezoeker kunnen 
targeten met 
relevante 
advertenties. Deze 
koppelservice wordt 
geleverd door 
advertentieshubs van 
derden, waardoor het 
realtime bieden voor 
adverteerders wordt 
vergemakkelijkt. 

3 
maanden 

HTTP 
Cookie 

adnxs sharethis.com Gebruikt om de 
bezoeker relevante 
inhoud en 
advertenties te 
presenteren - De 
service wordt 
geleverd door 
advertentieshubs van 
derden, waardoor 
realtime bieden voor 

Session Pixel 
Tracker 



Naam Aanbieder Doel Verval 
termijn Type 

adverteerders wordt 
vergemakkelijkt. 

ads/ga-audiences google.com Used by Google 
AdWords to re-
engage visitors that 
are likely to convert 
to customers based 
on the visitor's online 
behaviour across 
websites. 

Session Pixel 
Tracker 

at-lojson-cache-# kennisbank.i4projects.nl Gebruikt door het 
sociale deelplatform 
AddThis 

Persistent HTML 
Local 
Storage 

at-rand kennisbank.i4projects.nl Gebruikt door het 
sociale deelplatform 
AddThis 

Persistent HTML 
Local 
Storage 

atrk.gif certify.alexametrics.com Deze cookie wordt 
gebruikt om 
informatie te 
verzamelen over 
klantgedrag, welke 
wordt doorgezonden 
naar Alexa Analytics – 
Alexa Analytics is een 
bedrijf van Amazon. 

Session Pixel 
Tracker 

bcookie linkedin.com Gebruikt door de 
sociale 
netwerkdienst, 
LinkedIn, voor het 
volgen van het 
gebruik van 
embedded services. 

2 jaar HTTP 
Cookie 

BizoID ads.linkedin.com Gebruikt om 
bezoekers op 
meerdere websites te 
volgen, om relevante 
advertenties te 
presenteren op basis 
van de voorkeuren 
van de bezoeker.  

29 dagen HTTP 
Cookie 



Naam Aanbieder Doel Verval 
termijn Type 

bscookie linkedin.com Gebruikt door de 
sociale 
netwerkdienst, 
LinkedIn, voor het 
volgen van het 
gebruik van 
embedded services. 

2 jaar HTTP 
Cookie 

c/121/121/0/1.gif id5-sync.com Verzamelt informatie 
over 
bezoekersgedrag op 
meerdere websites. 
Deze informatie 
wordt gebruikt om de 
relevantie van 
advertenties op de 
website te 
optimaliseren. 

Session Pixel 
Tracker 

callback id5-sync.com Verzamelt gegevens 
over 
bezoekersgedrag van 
meerdere websites, 
om meer relevante 
advertenties weer te 
geven - Hierdoor kan 
de website ook het 
aantal keren dat de 
bezoeker dezelfde 
advertentie te zien 
krijgt beperken. 

1 dag HTTP 
Cookie 

car id5-sync.com Gebruikt om de 
bezoeker relevante 
inhoud en 
advertenties te 
presenteren - De 
service wordt 
geleverd door 
advertentieshubs van 
derden, waardoor 
realtime bieden voor 
adverteerders wordt 
vergemakkelijkt. 

1 dag HTTP 
Cookie 

cf id5-sync.com Stelt een unieke ID in 
voor de bezoeker, 

1 dag HTTP 
Cookie 



Naam Aanbieder Doel Verval 
termijn Type 

waarmee externe 
adverteerders de 
bezoeker kunnen 
targeten met 
relevante 
advertenties. Deze 
koppelservice wordt 
geleverd door 
advertentieshubs van 
derden, waardoor het 
realtime bieden voor 
adverteerders wordt 
vergemakkelijkt. 

cip id5-sync.com Gebruikt om de 
bezoeker relevante 
inhoud en 
advertenties te 
presenteren - De 
service wordt 
geleverd door 
advertentieshubs van 
derden, waardoor 
realtime bieden voor 
adverteerders wordt 
vergemakkelijkt. 

1 dag HTTP 
Cookie 

ck go.affec.tv Verzamelt gegevens 
over 
gebruikersbezoeken 
aan de website, zoals 
welke pagina's zijn 
geopend. De 
geregistreerde 
gegevens worden 
gebruikt om de 
interessegebieden en 
demografische 
profielen van de 
gebruiker te 
categoriseren in 
termen van 
doorverkoop voor 
gerichte marketing. 

1 jaar HTTP 
Cookie 



Naam Aanbieder Doel Verval 
termijn Type 

cnac id5-sync.com Gebruikt om de 
bezoeker relevante 
inhoud en 
advertenties te 
presenteren - De 
service wordt 
geleverd door 
advertentieshubs van 
derden, waardoor 
realtime bieden voor 
adverteerders wordt 
vergemakkelijkt. 

1 dag HTTP 
Cookie 

cookie onaudience.com In afwachting 1 jaar HTTP 
Cookie 

csync.ashx ml314.com Gebruikt om de 
bezoeker relevante 
inhoud en 
advertenties te 
presenteren - De 
service wordt 
geleverd door 
advertentieshubs van 
derden, waardoor 
realtime bieden voor 
adverteerders wordt 
vergemakkelijkt. 

Session Pixel 
Tracker 

done_redirects# onaudience.com In afwachting 1 dag HTTP 
Cookie 

EE exelator.com 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 
om gerichte 
advertenties weer te 
geven. 

119 
dagen 

HTTP 
Cookie 



Naam Aanbieder Doel Verval 
termijn Type 

everest_g_v2 everesttech.net Gebruikt voor 
gerichte advertenties 
en om de effectiviteit 
van elke afzonderlijke 
advertentie te 
documenteren. 

1 jaar HTTP 
Cookie 

eyeota sharethis.com Gebruikt om de 
bezoeker relevante 
inhoud en 
advertenties te 
presenteren - De 
service wordt 
geleverd door 
advertentieshubs van 
derden, waardoor 
realtime bieden voor 
adverteerders wordt 
vergemakkelijkt. 

Session Pixel 
Tracker 

fifid fiftyt.com In afwachting 1 jaar HTTP 
Cookie 

fifty sharethis.com In afwachting Session Pixel 
Tracker 

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

3 
maanden 

HTTP 
Cookie 

gdpr id5-sync.com In afwachting 1 dag HTTP 
Cookie 

GPS youtube.com Registreert een uniek 
ID op mobiele 
apparaten om 
tracking mogelijk te 
maken op basis van 
geografische GPS-
locatie. 

1 dag HTTP 
Cookie 

https://pixel.onaudience.com/ onaudience.com In afwachting Session Pixel 
Tracker 



Naam Aanbieder Doel Verval 
termijn Type 

HUBLYTICS_EVENTS_53 hubspot.com Verzamelt gegevens 
over 
bezoekersgedrag van 
meerdere websites, 
om meer relevante 
advertenties weer te 
geven - Hierdoor kan 
de website ook het 
aantal keren dat de 
bezoeker dezelfde 
advertentie te zien 
krijgt beperken. 

Persistent HTML 
Local 
Storage 

hubspotutk [x2]  ciscomerakiprofessionals.com 
i4projects.nl 

Keeps track of a 
visitor's identity. This 
cookie is passed to 
the marketing 
platform HubSpot on 
form submission and 
used when de-
duplicating contacts. 

1 jaar HTTP 
Cookie 

id5 id5-sync.com Stelt een unieke ID in 
voor de bezoeker, 
waarmee externe 
adverteerders de 
bezoeker kunnen 
targeten met 
relevante 
advertenties. Deze 
koppelservice wordt 
geleverd door 
advertentieshubs van 
derden, waardoor het 
realtime bieden voor 
adverteerders wordt 
vergemakkelijkt. 

3 
maanden 

HTTP 
Cookie 

IDE doubleclick.net Gebruikt door Google 
DoubleClick om de 
acties van de 
websitegebruiker te 
registreren en te 
rapporteren na het 
bekijken of klikken op 
een van de 

1 jaar HTTP 
Cookie 



Naam Aanbieder Doel Verval 
termijn Type 

advertenties van de 
adverteerder met het 
doel de effectiviteit 
van een advertentie 
te meten en om 
gerichte advertenties 
aan de gebruiker te 
presenteren. 

int/lotame sharethis.com In afwachting Session Pixel 
Tracker 

lidc linkedin.com Gebruikt door de 
sociale 
netwerkdienst, 
LinkedIn, voor het 
volgen van het 
gebruik van 
embedded services. 

1 dag HTTP 
Cookie 

loc addthis.com Geolocatie, die wordt 
gebruikt om 
providers te helpen 
bepalen hoe 
gebruikers die 
informatie met elkaar 
delen geografisch zijn 
gelegen 
(statusniveau). 

13 
maanden 

HTTP 
Cookie 

m fiftyt.com Bepaalt het apparaat 
dat wordt gebruikt 
om toegang te krijgen 
tot de website. 
Hierdoor kan de 
website 
overeenkomstig 
worden 
weergegeven. 

6 dagen HTTP 
Cookie 

mako_uid eyeota.net Verzamelt gegevens 
over 
gebruikersbezoeken 
aan de website, zoals 
welke pagina's zijn 
geopend. De 
geregistreerde 

1 jaar HTTP 
Cookie 



Naam Aanbieder Doel Verval 
termijn Type 

gegevens worden 
gebruikt om de 
interessegebieden en 
demografische 
profielen van de 
gebruiker te 
categoriseren in 
termen van 
doorverkoop voor 
gerichte marketing. 

match eyeota.net In afwachting Session Pixel 
Tracker 

NID google.com Registreert een uniek 
ID die het apparaat 
van een terugkerende 
gebruiker 
identificeert. Het ID 
wordt gebruikt voor 
gerichte advertenties. 

6 
maanden 

HTTP 
Cookie 

nlsn sharethis.com In afwachting Session Pixel 
Tracker 

ONPLFTRH eyeota.net Gebruikt om 
bezoekers op 
meerdere websites te 
volgen, om relevante 
advertenties te 
presenteren op basis 
van de voorkeuren 
van de bezoeker.  

Session HTTP 
Cookie 

oo go.affec.tv Verzamelt gegevens 
over 
gebruikersbezoeken 
aan de website, zoals 
welke pagina's zijn 
geopend. De 
geregistreerde 
gegevens worden 
gebruikt om de 
interessegebieden en 
demografische 
profielen van de 
gebruiker te 

1 jaar HTTP 
Cookie 



Naam Aanbieder Doel Verval 
termijn Type 

categoriseren in 
termen van 
doorverkoop voor 
gerichte marketing. 

pagead/1p-user-list/# google.com In afwachting Session Pixel 
Tracker 

pi ml314.com In afwachting 1 jaar HTTP 
Cookie 

PREF youtube.com 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. 

8 
maanden 

HTTP 
Cookie 

pt go.affec.tv Verzamelt gegevens 
over 
gebruikersbezoeken 
aan de website, zoals 
welke pagina's zijn 
geopend. De 
geregistreerde 
gegevens worden 
gebruikt om de 
interessegebieden en 
demografische 
profielen van de 
gebruiker te 
categoriseren in 
termen van 
doorverkoop voor 
gerichte marketing. 

1 jaar HTTP 
Cookie 

pxcelBcnLcy sharethis.com In afwachting Session HTTP 
Cookie 

pxcelPage_c010_B sharethis.com In afwachting 29 dagen HTTP 
Cookie 



Naam Aanbieder Doel Verval 
termijn Type 

rc::a google.com Gebruikt in context 
met video-
advertenties. De 
cookie beperkt het 
aantal keren dat een 
bezoeker dezelfde 
advertentie te zien 
krijgt. De cookie 
wordt ook gebruikt 
om de relevantie van 
de video-advertentie 
voor de specifieke 
bezoeker te 
waarborgen. 

Persistent HTML 
Local 
Storage 

rc::b google.com Gebruikt in context 
met video-
advertenties. De 
cookie beperkt het 
aantal keren dat een 
bezoeker dezelfde 
advertentie te zien 
krijgt. De cookie 
wordt ook gebruikt 
om de relevantie van 
de video-advertentie 
voor de specifieke 
bezoeker te 
waarborgen. 

Session HTML 
Local 
Storage 

rc::c google.com Gebruikt in context 
met video-
advertenties. De 
cookie beperkt het 
aantal keren dat een 
bezoeker dezelfde 
advertentie te zien 
krijgt. De cookie 
wordt ook gebruikt 
om de relevantie van 
de video-advertentie 
voor de specifieke 
bezoeker te 
waarborgen. 

Session HTML 
Local 
Storage 



Naam Aanbieder Doel Verval 
termijn Type 

SEUNCY semasio.net Registreert een uniek 
ID die het apparaat 
van de gebruiker 
identificeert voor 
terugkerende 
bezoeken. 

1 jaar HTTP 
Cookie 

sharethis/1/info2 uipglob.semasio.net Hiermee kan de 
bezoeker inhoud van 
de website delen op 
social mediakanalen 
of -websites. 

Session Pixel 
Tracker 

TDCPM adsrvr.org Registreert een uniek 
ID die het apparaat 
van een terugkerende 
gebruiker 
identificeert. De ID 
wordt gebruikt voor 
gerichte advertenties. 

1 jaar HTTP 
Cookie 

TDID adsrvr.org Registreert een uniek 
ID die het apparaat 
van een terugkerende 
gebruiker 
identificeert. De ID 
wordt gebruikt voor 
gerichte advertenties. 

1 jaar HTTP 
Cookie 

test_cookie doubleclick.net Gebruikt om te 
controleren of de 
browser van de 
gebruiker cookies 
ondersteunt. 

1 dag HTTP 
Cookie 

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

Session Pixel 
Tracker 

ttd sharethis.com In afwachting Session Pixel 
Tracker 



Naam Aanbieder Doel Verval 
termijn Type 

ud exelator.com 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 
om gerichte 
advertenties weer te 
geven. 

119 
dagen 

HTTP 
Cookie 

uid turn.com 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 
om gerichte 
advertenties weer te 
geven. 

179 
dagen 

HTTP 
Cookie 

UserMatchHistory linkedin.com Gebruikt om 
bezoekers op 
meerdere websites te 
volgen, om relevante 
advertenties te 
presenteren op basis 
van de voorkeuren 
van de bezoeker.  

29 dagen HTTP 
Cookie 

uuid [x2]  avocet.io 
mathtag.com 

Deze cookie wordt 
gebruikt om de 
relevantie van 
advertenties te 
optimaliseren door 
het gedrag van de 
bezoeker op 

1 jaar HTTP 
Cookie 



Naam Aanbieder Doel Verval 
termijn Type 

meerdere websites te 
verzamelen – deze 
uitwisseling van 
bezoekersgegevens 
wordt normaal 
gesproken verzorgd 
door een extern 
datacentrum of 
advertentie-
uitwisseling. 

uuid2 adnxs.com Registreert een 
unieke ID die het 
apparaat van een 
terugkerende 
gebruiker 
identificeert. De ID 
wordt gebruikt voor 
gerichte advertenties. 

3 
maanden 

HTTP 
Cookie 

uuidc mathtag.com Verzamelt gegevens 
over de bezoeken van 
de gebruiker aan de 
website, zoals welke 
pagina's zijn geladen. 
De geregistreerde 
gegevens worden 
gebruikt voor 
gerichte advertenties. 

1 jaar HTTP 
Cookie 

uvc addthis.com Detecteert hoe vaak 
AddThis, de service 
voor het delen van 
sociale media, 
dezelfde gebruiker 
tegenkomt. 

13 
maanden 

HTTP 
Cookie 

xtc addthis.com Registreert het delen 
van inhoud door de 
gebruiker via sociale 
media. 

13 
maanden 

HTTP 
Cookie 

Niet geclassificeerd (6)  
Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die we nog aan het classificeren 
zijn, samen met de aanbieders van afzonderlijke cookies. 



Naam Aanbieder Doel Verval 
termijn Type 

__cfruid [x3]  kennisbank.i4projects.nl 
campaigncreators.com 
hubspot.com 

In 
afwachting 

Session HTTP Cookie 

hjViewportId ciscomerakiprofessionals.com In 
afwachting 

Session HTML Local 
Storage 

hs-messages-hide-
welcome-message 

ciscomerakiprofessionals.com In 
afwachting 

1 dag HTTP Cookie 

JSESSIONID_PUBLIC i4projects.topdesk.net In 
afwachting 

Session HTTP Cookie 

 
 


