Overzicht van cookies
Naam cookie Herkomst

Cookie

Sitecore

knab.nl

Sitecore

knab.nl

sc_pview_shuser
JSESSIONID
ASPXAUTH
__RequestVerificationToken_Lw__
__TrxRvTc
TrxStsTrack
TS01….
trackingid
no_follow_cookie
SC_ANALYTICS_SESSION_COOKIE
SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE

Bewaartermijn
sessie
sessie
sessie
sessie
sessie
sessie
sessie
30 minuten
sessie
sessie
max. 10 jaar

Quadia

knab.nl

Quadia

sessie

JW Player

knab.nl

JW Player

sessie

Appdynamics

knab.nl

ADRUM
ADRUM_Bta
ADRUM_BT1

sessie
1 seconde
1 seconde

Blueconic

knab.blueconic AWSELB
.net
BCSessionID
BCInteractions
bcVWOCookie

1 uur
1 jaar
sessie
1 jaar

Facebook

facebook.com FR

2 jaar

Google
Analytics

google.com

_utma
_utmb
_utmc
_utmz
_utmt
_ga
_gat
_dc_gtm

2 jaar
30 minuten
1 jaar
6 maanden
10 minuten
2 jaar
10 minuten
2 jaar

Google
Tagmanager

nid

max. 1
maand

LinkedIn

googletagmanager
.com
linkedin.com

Live Person

knab.nl

bcookie
bscookie
lsid
LPVID

2 jaar
2 jaar
1 dag
max. 30
dagen
sessie
sessie
sessie

LPCkey-8368375
LPSID-8368375
LPVisitorID

Doel

Categorie

Knab.nl plaatst een aantal functionele
noodzakelijk
cookies. Deze zijn noodzakelijk voor het
functioneren van de website. Er wordt
bijvoorbeeld een sessie-cookie geplaatst, dat
je gegevens tijdelijk vasthoudt op het
moment dat je inlogt op je Persoonlijke
Bankomgeving.

Knab plaatst t.b.v. Sitecore Analytics een
aantal cookies voor het meten van
bezoekersgedrag: welke pagina’s worden
bekeken en waar wordt op geklikt.
Deze cookies zijn noodzakelijk om video's op
knab.nl te kunnen bekijken.
Deze cookies zijn noodzakelijk om video's op
knab.nl te kunnen bekijken.
Deze cookies monitoren de techniek achter
de website en app. Ze houden bijvoorbeeld
bij hoe lang het gemiddeld duurt voor een
pagina laadt. Deze informatie helpt ons om
snel technische problemen op te sporen.
Deze cookies worden gebruikt om jou
persoonlijke informatie en relevante
advertenties op onze website te laten zien op
basis van analyse en combinatie van online
data en (persoons)gegevens, zoals
klikgedrag, productbezit en e-mailadres.
Facebook plaatst een cookie op het moment
dat je op de button ‘Vind ik leuk’ klikt, o.a. om
te bepalen of je al ingelogd bent. Zo kan
Facebook zien wat de bezoeker leuk vindt.
Omdat de cookies door de netwerken
worden geplaatst, hebben wij geen controle
op de inhoud van de cookies. Facebook stelt
zich te houden aan de Safe Harbor
principes. Dit houdt o.a. in dat de verstuurde
informatie goed beveiligd wordt.
Knab plaatst t.b.v. Google Analytics een
aantal cookies voor het meten van
bezoekersgedrag: welke pagina’s worden
bekeken en waar op wordt geklikt. De
statistieken van dit klikgedrag gebruiken we
om bijvoorbeeld te achterhalen welke
zoekopdrachten op deze site geen resultaat
opleveren, zodat we onze zoekresultaten
kunnen verbeteren. Deze statistieken
kunnen door Google opgeslagen worden op
servers in de Advertentiecookie. Google
geeft aan dat ze zich houden aan de Safe
Harbor principes. Dit houdt in dat de
verstuurde informatie goed beveiligd wordt.
Knab heeft een bewerkersovereenkomst met
Google gesloten. In deze overeenkomst is
afgesproken om het laatste deel van jouw IPadres te maskeren. Ook wordt er geen
gebruik maakt van andere Google-diensten
in combinatie met de Google Analyticscookies. Knab heeft in de instellingen
'gegevens delen' uitgezet.
Deze cookies worden gebruikt zodat jij
informatie van ons kunt delen met anderen
via Google+.
Deze cookies worden gebruikt zodat jij
informatie van ons kunt delen met anderen
via LinkedIn.

statistiek

Deze cookies zijn nodig om met een van
onze medewerkers te kunnen chatten.

statistiek

noodzakelijk
noodzakelijk
statistiek

extern

extern

statistiek

extern

extern

Inbenta

Visual
Website
Optimizer

Appnexus

Google
Adwords
Google

flx1.com

LPsessionID
a25hYl9jaGF0_ibtbul
inbenta-iaf-jsonp
a25hYl9jaGF0_ibtssn
visualwebsite _vis_opt_S
optimizer.com _vis_opt_test_cookie
_vwo_uuid
_vwo_uuid_v2
_vis_opt_exp_EXPERIMENT_ID_combi
_vis_opt_exp_EXPERIMENT_ID_exclud
e
_vis_opt_exp_EXPERIMENT_ID_split
_vis_opt_out
_vis_opt_exp_EXPERIMENT_ID_goal_
GOAL_ID
secure.adnxs anj
.com
sess
icu
uuid2
google.com
Conversion

sessie
sessie
sessie
sessie
1 jaar
sessie
1 jaar
1 jaar
1 jaar
1 jaar

google.com

Conversion

max. 1
maand

id
ans3
check
dmb1
r

max. 2 jaar
max. 2 jaar
max. 2 jaar
max. 2 jaar
max. 2 jaar

flx1_pages_viewed_with
in_visit
fl1_time_on_site
fl1_conversion_count_(ID)
flx1_conversion_count_(ID)_expires

max. 2 jaar
max. 2 jaar
max. 2 jaar
max. 2 jaar
max. 2 jaar

knab.nl

Deze cookies zijn nodig om met een van
onze medewerkers te kunnen chatten.

statistiek

Deze cookies worden gebruikt om aan de
bezoeker vertoonde content te kunnen
onthouden, waarmee wij onze
websitecontent kunnen optimaliseren.

extern

Deze cookies meten clicks naar knab.nl om
daarmee advertentiecampagnes te
optimaliseren.

extern

1 jaar
10 jaar
1 jaar
max. 90
dagen
sessie
max. 2 jaar
max. 2 jaar
max. 1 jaar

Advertentiecookie die de effectiviteit van
extern
advertentiecampagnes meet en waarmee we
deze campagnes kunnen optimaliseren.
Advertentiecookie die de effectiviteit van
extern
advertentiecampagnes meet en waarmee we
deze campagnes kunnen optimaliseren.
Deze cookie meet websitegedrag om beter extern
inzicht te krijgen in het gedrag van
bezoekers op de website. Deze informatie
kan gebruikt worden om knab.nl en andere
door Knab gebruikte kanalen te verbeteren.

