
Wie plaatst de 
cookie? 

Naam van de cookie Doel van de cookie? Hoe lang word de 
cookie bewaard? 

wat als je de cookie niet accepteert? Toestemming 
voor nodig? 

ardanta.nl ASP.NET_SessionId Ardanta website Tot het einde van 
de sessie      

Onze website heeft deze cookies nodig om te 
kunnen werken. Als je deze cookies niet accepteert, kun je 
onze website niet gebruiken. 

Nee 

ardanta.nl __utma, __utmb, __utmc, 
__utmz, __utmv, __ga, 
wooTracker 

Er worden cookies geplaatst om een beter inzicht te 
krijgen in het gedrag van de bezoeker aan deze 
website. Hiermee wordt vervolgens de 
gebruikerservaring op deze website en op andere 
door deze website gebruikte kanalen verbeterd. 

Maximaal 2 jaar 
 

 

Je anonieme data wordt meer meegenomen bij het 
verbeteren van de gebruikerservaring op onze website. 

Nee 

Tealium CONSENT, OPTOUTMLULTI, 
utagmain 

Basis leggen voor de verdere metingen en 
aansturing hiervan. 

Maximaal 2 jaar Onze website heeft deze cookies nodig om te kunnen 
werken. Als je deze cookies niet accepteert, kun je onze 
website niet gebruiken. 

Nee 

ardanta.nl _dc_gtm_UA-42558193-1 Meten van conversie. Deze anonieme informatie 
wordt gebruikt om waarde te bepalen van 
advertentiepartner en/of af te rekenen met 
advertentiepartner. 

Maximaal 2 jaar Je anonieme data wordt meer meegenomen bij het 
verbeteren van de gebruikerservaring op onze website. 

Ja 

Googleadservices.com

  
Conversion, AID Meten van clicks en conversies om daarmee 

advertenties te verbeteren. 
Maximaal 1 maand Je anonieme conversiegegevens worden niet langer 

teruggekoppeld aan de betreffende centrale adserver. Je 
ontvangt daardoor via de betreffende centrale ad server 
geen gerichte aanbiedingen meer van deze site op websites 
van anderen. 

Ja 
 
 

BlueConic uuid2, anj, sess Het meten van conversies en het doen van 
gerichte aanbiedingen op sites van derden. 
De anonieme conversie informatie wordt 
gebruikt om de waarde te bepalen van 
diverse  advertentiepartners in een 
centrale adserver en deze anonieme 
informatie wordt gebruikt om via deze 
centrale adserver gerichte aanbiedingen te 
plaatsen op sites van derden. 

Maximaal 90 dagen Je anonieme conversiegegevens worden niet langer 
teruggekoppeld aan de betreffende centrale adserver. Je 
ontvangt daardoor via de betreffende centrale ad server 
geen gerichte aanbiedingen meer van deze site op websites 
van anderen. 

Ja 
 
 

Hotjar mp_hj_mixpanel, 
_hjIncludedInSample 

Er worden cookies geplaatst om een beter 
inzicht te krijgen in het gedrag van de 
bezoeker aan deze website. Hiermee wordt 
vervolgens de gebruikerservaring op deze 
website en op andere door deze website 
gebruikte kanalen verbeterd. De verzamelde 
data is anoniem 

Maximaal 1 jaar  Nee 
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