
   

 

   
 

Noodzakelijke cookies 
Naam Domein Afzender Functie Privacy Statement Afzender Levensduur 

_dc_gtm_UA-7986129-1 .vakantiediscounter.nl Google Limiteert het aantal 
verzoeken naar Google 
Analytics 

https://policies.google.com/technologies/types?hl=nl 1 minuut 

_ga .vakantiediscounter.nl Google Unieke identifier ten 
behoeve van analyse van 
sitegebruik 

https://policies.google.com/technologies/types?hl=nl 2 jaar 

_gat .vakantiediscounter.nl Google Limiteert het aantal 
verzoeken naar Google 
Analytics 

https://policies.google.com/technologies/types?hl=nl 1 minuut 

_gat_UA-7986129-1 .vakantiediscounter.nl Google Limiteert het aantal 
verzoeken naar Google 
Analytics 

https://policies.google.com/technologies/types?hl=nl 1 minuut 

_gid .vakantiediscounter.nl Google Unieke identifier ten 
behoeve van analyse van 
sitegebruik 

https://policies.google.com/technologies/types?hl=nl 1 dag 

_gcl_au .vakantiediscounter.nl Google Linkt conversies buiten de 
bestemmingspagina aan 
ad clicks 

 3 maanden 

GPS .youtube.com Youtube / Google Zie typen cookies die door 
Google worden gebruikt 

https://policies.google.com/technologies/types?hl=nl 30 minuten 

PREF .youtube.com Youtube / Google Zie typen cookies die door 
Google worden gebruikt 

https://policies.google.com/technologies/types?hl=nl 2 jaar 

remote_sid .youtube.com Youtube / Google Zie typen cookies die door 
Google worden gebruikt 

https://policies.google.com/technologies/types?hl=nl Tot einde 
sessie 

VISITOR_INFO1_LIVE .youtube.com Youtube / Google Zie typen cookies die door 
Google worden gebruikt 

https://policies.google.com/technologies/types?hl=nl 6 maanden 

YSC .youtube.com Youtube / Google Zie typen cookies die door 
Google worden gebruikt 

https://policies.google.com/technologies/types?hl=nl Tot einde 
sessie 

gtm_auth www.googletagmanager.com Google Zie typen cookies die door 
Google worden gebruikt 

https://policies.google.com/technologies/types?hl=nl Tot einde 
sessie 

gtm_debug www.googletagmanager.com Google Zie typen cookies die door 
Google worden gebruikt 

https://policies.google.com/technologies/types?hl=nl Tot einde 
sessie 

pgtm_preview www.googletagmanager.com Google Zie typen cookies die door 
Google worden gebruikt 

https://policies.google.com/technologies/types?hl=nl Tot einde 
sessie 

BatchId www.vakantiediscounter.nl VakantieDiscounter Ten behoeve van analyse 
van effectiviteit van 
nieuwsbrief  

 
3 maanden 

cookieConsent www.vakantiediscounter.nl VakantieDiscounter Houdt bij of en welke 
cookies de gebruiker 
geaccepteerd heeft 

 
1 jaar 

JobID www.vakantiediscounter.nl VakantieDiscounter Ten behoeve van analyse 
van effectiviteit van 
nieuwsbrief  

 
3 maanden 

ListID www.vakantiediscounter.nl VakantieDiscounter Ten behoeve van analyse 
van effectiviteit van 
nieuwsbrief  

 
3 maanden 



   
 

 

MemberID www.vakantiediscounter.nl VakantieDiscounter Ten behoeve van analyse 
van effectiviteit van 
nieuwsbrief  

 
3 maanden 

sid www.vakantiediscounter.nl VakantieDiscounter Uniek sessienummer 
 

1 jaar 

SubscriberID www.vakantiediscounter.nl VakantieDiscounter Ten behoeve van analyse 
van effectiviteit van 
nieuwsbrief  

 
3 maanden 

UrlID www.vakantiediscounter.nl VakantieDiscounter Ten behoeve van analyse 
van effectiviteit van 
nieuwsbrief  

 
3 maanden 

vd.frontend.newsletter-closed www.vakantiediscounter.nl VakantieDiscounter Houdt bij of de popup voor 
de nieuwsbrief getoond 
wordt 

 
3 maanden 

vd.user-signed-in www.vakantiediscounter.nl VakantieDiscounter Houdt bij of de gebruiker is 
ingelogd voor Mijn 
VakantieDiscounter 

 
1 jaar 

vd.redirect-not-needed .vakantiediscounter.nl 
 

VakantieDiscounter Cookie die opslaat of een 
gebruiker een country 
selectie popup krijgt te 
zien. 

 1 jaar 

_vis_opt_exp_{CAMPAIGNID}_goal_{GOALID} .vakantiediscounter.nl VWO Ten behoeve van 
conversie tracking van een 
experiment 

https://help.vwo.com/hc/en-
us/articles/360033990873-Cookies-Stored-by-VWO 

100 dagen 

_vis_opt_test_cookie .vakantiediscounter.nl VWO Houdt bij of er al een 
cookie van VWO aanwezig 
is in de browser 

https://help.vwo.com/hc/en-
us/articles/360033990873-Cookies-Stored-by-VWO 

Tot sluiten 
browser 

_vis_opt_exp_{CAMPAIGNID}_combi .vakantiediscounter.nl VWO Ten behoeve van 
consistente toeschrijving 
van een experiment versie 

https://help.vwo.com/hc/en-
us/articles/360033990873-Cookies-Stored-by-VWO 

100 dagen 

_vis_opt_exp_{CAMPAIGNID}_exclude .vakantiediscounter.nl VWO Ten behoeve van 
specifieke gebruikers 
uitsluiten van een 
experiment 

https://help.vwo.com/hc/en-
us/articles/360033990873-Cookies-Stored-by-VWO 

100 dagen 

_vis_opt_exp_{CAMPAIGNID}_split .vakantiediscounter.nl VWO Ten behoeve van split url 
experiment 

https://help.vwo.com/hc/en-
us/articles/360033990873-Cookies-Stored-by-VWO 

100 dagen 

_vis_opt_s .vakantiediscounter.nl VWO Houdt aantal sessies in 
een experiment bij 

https://help.vwo.com/hc/en-
us/articles/360033990873-Cookies-Stored-by-VWO 

100 dagen 

_vis_opt_out .vakantiediscounter.nl VWO Houdt bij dat een gebruiker 
niet aan een experiment, 
vragenlijst of ander 
onderzoek deelneemt. 

https://help.vwo.com/hc/en-
us/articles/360033990873-Cookies-Stored-by-VWO 

10 jaar 

_vwo_uuid .vakantiediscounter.nl VWO Unieke identifier voor een 
gebruiker 

https://help.vwo.com/hc/en-
us/articles/360033990873-Cookies-Stored-by-VWO 

10 jaar 

_vwo_uuid_{CAMPAIGNID} .vakantiediscounter.nl VWO Unieke identifier voor een 
gebruiker bij een cross-
domain experiment 

https://help.vwo.com/hc/en-
us/articles/360033990873-Cookies-Stored-by-VWO 

10 jaar 

_vwo_ds .vakantiediscounter.nl VWO Ten behoeve van analyse 
van sitegebruik 

https://help.vwo.com/hc/en-
us/articles/360033990873-Cookies-Stored-by-VWO 

60 dagen 

_vwo_sn .vakantiediscounter.nl VWO Ten behoeve van analyse 
van sitegebruik 

https://help.vwo.com/hc/en-
us/articles/360033990873-Cookies-Stored-by-VWO 

Tot einde 
sessie 



   
 

 

_vwo_uuid_v2 .vakantiediscounter.nl VWO Ten behoeve van analyse 
van sitegebruik 

https://help.vwo.com/hc/en-
us/articles/360033990873-Cookies-Stored-by-VWO 

366 dagen 

_vwo_referrer .vakantiediscounter.nl VWO Ten behoeve van een split 
url experiment 

https://help.vwo.com/hc/en-
us/articles/360033990873-Cookies-Stored-by-VWO 

15 sec 

_vis_opt_exp_{CAMPAIGNID}_combi_choose .vakantiediscounter.nl VWO Ten behoeve van het 
uitvoeren van een 
experiment 

https://help.vwo.com/hc/en-
us/articles/360033990873-Cookies-Stored-by-VWO 

Tot de 
verandering is 
toegepast 

__zlcmid zendesk.com Zendesk Sla de gebruikers 

machine-id op voor de 

authenticatie van de 

chatwidget. 

 
1 jaar 

_help_center_session klantenservice.vakantiediscounter.nl Zendesk 
 

Bevat een unieke 

sessiesleutel voor het help 

center product. 

 Tot einde 
sessie 
 

__cfruid .vakantiediscounter.nl Cloudflare 

  

Cloudflare cookie wordt 

gebruikt voor het geval dat 

meerdere gebruikers zich 

achter dezelfde IP-adres 

verbergen.  
Iedere gebruiker zal een 

unieke cookie krijgen om 

te voorkomen dat limieten 

worden bereikt door een 

enkele gebruiker. 

 
Tot einde 
sessie  

__cfduid .vakantiediscounter.nl  Cloudflare 

  

Cloudflare cookie dat 

gebruikt wordt voor 

beveiligingsinstellingen. 

 
30 dagen 

__cf_bm .vakantiediscounter.nl Cloudflare  Deze Cloudflare cookie 

helpt het managen van 

inkomend verkeer dat 

wordt geïdentificeerd als 

bot. 

 
30 min. 

 
 



   
 

 

Persoonlijke cookies 

Naam Domein Afzender Functie Privacy Statement Afzender Levensduur 

_ceg.s .criteo.com Criteo Unieke identifier voor gebruiker https://site.adform.com/uncategorized/product-and-
services-privacy-policy/ 

3 maanden 

_ceg.u .criteo.com Criteo Unieke identifier voor gebruiker https://site.adform.com/uncategorized/product-and-
services-privacy-policy/ 

3 maanden 

_ga .criteo.com Criteo Unieke identifier gebruikt voor retargeting https://www.criteo.com/privacy/ 2 jaar 

_gid .criteo.com Criteo Unieke identifier gebruikt voor retargeting https://www.criteo.com/privacy 1 dag 

contently_insights_user .criteo.com Criteo Unieke identifier gebruikt voor retargeting https://www.criteo.com/privacy/ 2 jaar 

cto_bundle .vakantiediscounter.nl Criteo Unieke identifier gebruikt voor retargeting https://www.criteo.com/privacy/ 13 maanden 

cto_lwid .criteo.com Criteo Unieke identifier gebruikt voor retargeting https://www.criteo.com/privacy/ 13 maanden 

tk .criteo.com Criteo Unieke identifier gebruikt voor retargeting https://www.criteo.com/privacy/ Tot einde sessie 

uid .criteo.com Criteo Unieke identifier gebruikt voor retargeting https://www.criteo.com/privacy/ 1 jaar 

IDE .doubleclick.net Doubleclick / 
Google 

Zie typen cookies die door Google worden 
gebruikt 

https://policies.google.com/technologies/types?hl=nl 1 jaar 

_gac_UA-7986129-1 .vakantiediscounter.nl Google Unieke identifier gebruikt voor retargeting https://policies.google.com/technologies/types?hl=nl 3 maanden 

_uetsid .vakantiediscounter.nl Bing Gebruikt om conversie tracking via Bing te 
optimaliseren  

https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement/ 1 dag 

_uetvid .vakantiediscounter.nl Bing Gebruikt om conversie tracking via Bing te 
optimaliseren 

https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement/ 16 dagen 

uid adform.net Adform Unieke identifier voor gebruiker https://site.adform.com/uncategorized/product-and-
services-privacy-policy/ 

2 maanden 

MUID bing.com Bing Unieke identifier voor gebruiker https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement/ 13 maanden 

__cfduid ds1.nl Daisycon Zie typen cookies die door Daisycon gebruikt 
worden 

https://www.daisycon.com/nl/privacy/ 1 jaar 

_fbp .vakantiediscounter.nl Facebook Unieke identifier voor gebruiker en browser https://www.facebook.com/policies/cookies/ 3 maanden 

datr facebook.com Facebook Wordt gebruikt om gebruikers te identificeren 
en bots te weren 

https://www.facebook.com/policies/cookies/ 2 jaar 

fr facebook.com Facebook Unieke identifier voor gebruiker en browser https://www.facebook.com/policies/cookies/ 3 maanden 

1P_JAR google.com / google.nl Google Zie typen cookies die door Google worden 
gebruikt 

https://policies.google.com/technologies/types?hl=nl 1 maand 

APISID google.com / google.nl Google Zie typen cookies die door Google worden 
gebruikt 

https://policies.google.com/technologies/types?hl=nl 2 jaar 

CONSENT google.com / google.nl Google Zie typen cookies die door Google worden 
gebruikt 

https://policies.google.com/technologies/types?hl=nl 20 jaar 

HSID google.com / google.nl Google Zie typen cookies die door Google worden 
gebruikt 

https://policies.google.com/technologies/types?hl=nl 2 jaar 

NID google.com / google.nl Google Zie typen cookies die door Google worden 
gebruikt 

https://policies.google.com/technologies/types?hl=nl 6 maanden 

SAPISID google.com / google.nl Google Zie typen cookies die door Google worden 
gebruikt 

https://policies.google.com/technologies/types?hl=nl 2 jaar 

SID google.com / google.nl  Google Zie typen cookies die door Google worden 
gebruikt 

https://policies.google.com/technologies/types?hl=nl 2 jaar 

SIDCC google.com / google.nl Google Zie typen cookies die door Google worden 
gebruikt 

https://policies.google.com/technologies/types?hl=nl 3 maanden 

SSID google.com / google.nl Google Zie typen cookies die door Google worden 
gebruikt 

https://policies.google.com/technologies/types?hl=nl 2 jaar 

DV google.com / google.nl Google Bijhouden van de performance van 
zoekgedrag 

https://policies.google.com/technologies/types?hl=nl Tot einde sessie 



   
 

 

__Secure-1PAPISID google.com / google.nl Google Zie typen cookies die door Google worden 
gebruikt 

https://policies.google.com/technologies/types?hl=nl 2 jaar 

__Secure-1PSID google.com / google.nl Google Zie typen cookies die door Google worden 
gebruikt 

https://policies.google.com/technologies/types?hl=nl 2 jaar 

__Secure-3PAPISID google.com / google.nl Google Zie typen cookies die door Google worden 
gebruikt 

https://policies.google.com/technologies/types?hl=nl 2 jaar 

__Secure-3PSID google.com / google.nl Google Zie typen cookies die door Google worden 
gebruikt 

https://policies.google.com/technologies/types?hl=nl 2 jaar 

__Secure-3PSIDCC google.com / google.nl Google Zie typen cookies die door Google worden 
gebruikt 

https://policies.google.com/technologies/types?hl=nl 2 jaar 

cid track.adform.net Adform Unieke identifier voor de client https://site.adform.com/uncategorized/product-and-
services-privacy-policy/ 

2 maanden 

igodigitalst_[ID] .igodigital.com Salesforce Bevat een unieke gebruiker sessie identifier  30 minuten 

igodigitalstdomain .igodigital.com Salesforce Bevat een unieke website identifier  30 minuten 

igodigitaltc2 .igodigital.com Salesforce Bevat een unieke gebruiker identifier  10 jaar 

 

(Dit overzicht is het laatst gewijzigd: december 2021) 


