
Cookies op onze website 

Een cookie is een klein bestandje, dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw 

browser op uw computer wordt opgeslagen. We plaatsten cookies op onze website. Essentiële 

cookies plaatsen we altijd. Deze zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken en het gebruik 

te kunnen meten.  

Welke cookies gebruiken wij? 

Standaard en bij niet akkoord 

Essentiele cookies 

Deze cookies zijn nodig om de website goed te laten werken. Zie voor een overzicht het 

onderstaande tabel. 

Alleen bij akkoord 

Analytische cookies: 

Om te begrijpen hoe u omgaat met onze site, fouten te ontdekken of betere algemene analyses te 

bieden. 

Functionele cookies: 

Om uw gebruikerservaring te verzamelen en zo meer gepersonaliseerde ervaring te bieden.  

Marketingcookies: 

Het leveren van relevante diensten die aansluiten bij uw interesses.  

Gebruikte cookies 

 

svSession wordt gebruikt om te zien hoeveel unieke mensen onze website bezoeken en welke 

pagina’s zij bekijken. Deze informatie gebruiken wij om de toegankelijkheid en 

gebruiksvriendelijkheid van onze website in de gaten te houden en te verbeteren. 



Cookies verwijderen: 

In uw browserinstellingen kunt u cookies verwijderen. In de helpfunctie wordt dit uitgelegd hoe u dit 

kunt doen. Op de website van de consumentenbond vindt u een praktische handleiding. 

Cookies uitschakelen: 

Cookies helemaal uitschakelen kan ook. Dit kunt u doen via de privacy instellingen van uw browser. 

Het kan dan wel zo zijn dat sommige websites dan niet meer goed werken in uw browser.  

  

https://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen


Essential cookies: specific functions of the website work. They don’t collect personal data. Behind 

like, their time they log in or if they are a unique visitor (in line with GPDR). No IP-adres, or other 

personal data. Follow which links are being activated.  

Legal advice from an expert. Just to make sure.  

 

  



Naam cookie Doel Duur 
Type 
cookie 

XSRF-TOKEN Gebruikt om veiligheidsredenen Sessie Essentieel 

hs Gebruikt om veiligheidsredenen Sessie Essentieel 

svSession Gebruikt in verband met de aanmelding van 
gebruikers 

24 
maanden 

Essentieel 

SSR-caching Gebruikt om aan te geven vanaf welk 
systeem de website is weergegeven 

1 minuut Essentieel 

bSession Gebruikt voor meting van de effectiviteit van 
het systeem 

30 
minuten 

Essentieel 

fedops.logger.X Gebruikt voor meting van de 
stabiliteit/effectiviteit 

12 
maanden 

Essentieel 

 

 


