Partij die de cookie plaatst
VvAA.nl

Cookie naam
ASP.NET_SessionId

Toestemming vereist
Nee

Categorie
Functioneel

VvAA.nl

ARRAffinity(SameSite)

Nee

Functioneel

VvAA.nl

ai_session

Nee

Functioneel

Dit is een cookie van Microsoft Azure (Application insights) om
automatisch de prestaties van de website te monitoren en analyseren.

Tot eind van sessie

VvAA.nl

ai_user

Nee

Functioneel

Dit is een cookie van Microsoft Azure (Application insights) om
automatisch de prestaties van de website te monitoren en analyseren.

1 jaar

Piwik Pro

ppms_privacy

Nee

Functioneel

Piwik Pro (Local Storage)

ppms_webstorage

Nee

Functioneel

Piwik Pro (Analytics)

_pk_ses, _pk_id, _paq, _pk_cvar, app_id, ppms.php

Nee

Analytisch

Piwik Pro (Tag Manager)

_stg
_hjCookieTest,
_hjAbsoluteSessionInProgress,_hjMinimizedPolls,
_hjFirstSeen, _hjIncludedInPageviewSample,
_hjIncludedInSessionSample, _hjSession, _hjSessionUser,
_hjTLDTest

Nee

Functioneel

Nee

Analytisch

Hotjar

Doel
ASP.NET is een web-application framework.
Dit is een cookie van Microsoft Azure om de websitebelasting te
verdelen.

Wordt gebruikt om de consentkeuze te bewaren.
Deze cookie wordt gebruikt voor het lokaal opslaan van bepaalde data
zodat de website sneller laadt.
Analytische cookies die bedoelt zijn om inzicht te krijgen in het gedrag
van de bezoekers. Deze geanonimiseerde statistieken worden gebruikt
om de website te verbeteren.
Een tool voor het beheren van andere cookies.
Anonieme informatie over gebruikerservaringen van de website
ophalen.
Salesforce gebruiken we als relatiebeheertool. Daarnaast bieden
hiermee we de mogelijkheid om live te chatten met VvAA
medewerkers op bepaalde pagina's.
Analytische cookies die bedoelt zijn om inzicht te krijgen in het gedrag
van de bezoekers. Deze statistieken worden gebruikt om de website te
verbeteren.
Met Google Ads worden advertenties geplaatst in de Google
zoekresultaten.
Adform is een platform om advertenties op andere websites te
plaatsen.

SalesForce

X-Salesforce-CHAT, BrowserId, BrowserId_sec, snapinsPage,
snapinsPageTime, snapinsPc

Nee

Functioneel

Google (Analytics)

_ga, _gid, _gat

Ja

Analytisch

Google (Ads)

CONSENT, _gcl_au

Ja

Marketing

Adform

_adftrack, adformfrpid

Ja

Marketing

Facebook

_fbp, _fblid

Ja

Marketing

Tonen van relevante VvAA advertenties op Facebook en Instagram en
zoeken naar geschikte doelgroepen op Facebook en Instagram om
onze advertenties aan te laten zien.

Ja

Marketing

Tonen van relevante VvAA advertenties op LinkedIn en zoeken naar
geschikte doelgroepen op LinkedIn om onze advertenties aan te laten
zien.

LinkedIn

li_at

Bewaartermijn
Tot eind van sessie
Tot eind van sessie

1 jaar
n.v.t.
1 jaar
1 jaar

30 minuten

10 jaar

3 jaar
90 dagen

180 dagen

90 dagen

