
Cookie(s) Doel Opslagperiode

Google Analytics:

__utma, __utmb, __utmc, __utmz

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt BM-

Daktechniek inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en 

onderwerpen. Op deze manier kan BM-Daktechniek de communicatie beter afstemmen op de behoeften van 

de websitebezoekers. BM-Daktechniek kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als 

aanbieder van de dienst wel. Meer informatie over de Google Analytics cookies vind u op de volgende pagina. 

Aanvullende informatie over de TOS (Terms Of Service) van Google Analytics vind u hier. 

http://www.google.com/analytics/tos.html __utma, 2 jaar na plaatsing of update

__utmb, 30 minuten vanaf plaatsing of update

__utmc, geldig tijdens de sessie, niet langer   van toepassing

__utmz, 6 maanden na plaatsing of update

__utmv, 2 jaar na plaatsing of update

__utmx, 2 jaar na plaatsing of update

Youtube.com

VISITOR_INFO1_LIVE, PREF

Youtube in een videoplatform waar BM-Daktechniek gebruik van maakt. Wij uploaden hier onze videos, die 

onze bezoekers vervolgens op onze eigen website kunnen bekijken. Deze cookies worden onder ander 

geplaatst om bijvoorbeeld het aantal views op videos te registreren. VISITOR_INFO1_LIVE, 8 maancen na plaatsing

PREF, 10 jaar na plaatsing

PHPSESSID

Dit is een cookie die onze website plaatst. Deze cookie is nodig om onze website naar toebehoren te laten 

werken. Denk hierbij aan inlogsystemen, het achterlaten van reacties etc. PHPSESSID, geldig tijdens de sessie

Google Maps

NID

Deze cookies worden door google geplaats wanneer u bepaalde delen van de website wilt gebruiken, zoals het 

google maps kaartje. NID, 6 maanden na plaatsing

Facebook:

Indien u ingelogd bent bij Facebook, kan Facebook cookies op uw pc plaatsen die nodig zijn voor het liken van 

berichten, websites en het updaten van uw status. Deze cookies worden alleen geplaatst als u tijdens een 

bezoek aan de website bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming geeft. actc_user, datr, lu, p, presence, s, sub, xs, lsd, reg_fb_gate, reg_fb_ref, wd 

datr, sessie

lu, 2 jaar

p, sessie

presence, sessie

s,sessie

sub, sessie

xs, sessie

lsd, sessie

reg_fb_gate, sessie

reg_fb_ref, sessie

wd, sessie

.doubleclick.net

Dit is een cookie die wij gebruiken voor het meten en uitvoeren van onze beeld- en remarkting 

advertentiecampagnes binnen het netwerk van Google. Deze cookie houdt bijvoorbeeld bij hoe vaak gebruikers 

onze advertenties hebben gezien. 2 jaar na plaatsing


