
 

Cookieoverzicht Center Websites Wereldhave N.V. 

1. Functionele cookies (noodzakelijk) 

Naam Aanbieder Doel Bewaartermijn Link Privacy 
extern 

Cookiebanner  

cookie_ads 

 

www.wereldhave.com Slaat de 
cookiestatus van de 
gebruiker op voor 
het huidige domein. 

1 jaar N.v.t. 

cookie_social 

 

www.wereldhave.com Slaat de 
cookiestatus van de 
gebruiker op voor 
het huidige domein. 

1 jaar N.v.t. 

cookie_analytics 

 

www.wereldhave.com Slaat de 
cookiestatus van de 
gebruiker op voor 
het huidige domein. 

1 jaar N.v.t. 

cookie_functional 

 

www.wereldhave.com Slaat de 
cookiestatus van de 
gebruiker op voor 
het huidige domein. 

1 jaar N.v.t. 

cookie_choice 

 

www.wereldhave.com Slaat de 
cookiestatus van de 
gebruiker op voor 
het huidige domein. 

1 jaar N.v.t. 

Voorkeuren  

wh-language www.wereldhave.com Slaat de 
voorkeurstaal op 
voor het huidige 
domein. 

1 dag N.v.t. 

Authenticatie en 
gebruikers input 

 

ASP.NET_SessionId www.wereldhave.com Behoudt de 
sessiestatus van de 
bezoeker bij 
paginabezoeken. 

Sessie N.v.t. 

 

 

 

 

  



 

 

2. Analytische cookies  

Naam Aanbieder Doel Bewaartermijn Link Privacy extern 

gat_UA-72538270-
1 

.wereldhave.com Gebruikt door 
Google Analytics om 
verzoeksnelheid te 
vertragen 

1 dag   

_gid .wereldhave.com Registreert een uniek 
ID die wordt gebruikt 
om statistische 
gegevens te 
genereren over hoe 
de bezoeker de 
website gebruikt. 

1 jaar   

_ga .wereldhave.com Registreert een uniek 
ID die wordt gebruikt 
om statistische 
gegevens te 
genereren over hoe 
de bezoeker de 
website gebruikt. 

2 jaar   

gtm_preview www.googletagmanag
er.com 

Gebruikt door Google 
Tag Manager om het 
laden van een 
Google Analytics-
scripttag te regelen. 

Session https://policies.google
.com/technologies/ty
pes?hl=en-US 

images/1x1.gif LinkedIn Gebruikt door de 
sociale 
netwerkdienst, 
LinkedIn, voor het 
volgen van het 
gebruik van 
embedded services. 

Session https://www.linkedin.c
om/legal/cookie-
policy 

__utma LinkedIn Verzamelt gegevens 
over het aantal keren 
dat een gebruiker de 
website heeft 
bezocht, evenals 
data voor het eerste 
en meest recente 
bezoek. Gebruikt 
door Google 
Analytics. 

2 jaar https://www.linkedin.c
om/legal/cookie-
policy 

__utma LinkedIn Verzamelt gegevens 
over het aantal keren 
dat een gebruiker de 
website heeft 
bezocht, evenals 
data voor het eerste 
en meest recente 
bezoek. Gebruikt 
door Google 
Analytics. 

2 jaar https://www.linkedin.c
om/legal/cookie-
policy 

https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy
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https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy


 

Naam Aanbieder Doel Bewaartermijn Link Privacy extern 

__utmb LinkedIn Registreert een 
tijdstempel met het 
exacte tijdstip waarop 
de gebruiker de 
website heeft 
bezocht. Gebruikt 
door Google 
Analytics om de duur 
van een 
websitebezoek te 
berekenen. 

1 dag https://www.linkedin.c
om/legal/cookie-
policy 

__utmc LinkedIn Registreert een 
tijdstempel met het 
exacte tijdstip waarop 
de gebruiker de 
website verlaat. 
Gebruikt door Google 
Analytics om de duur 
van een 
websitebezoek te 
berekenen. 

Session https://www.linkedin.c
om/legal/cookie-
policy 

__utmt LinkedIn Wordt gebruikt om de 
snelheid van 
aanvragen naar de 
server te regelen. 

1 dag https://www.linkedin.c
om/legal/cookie-
policy 

__utmz LinkedIn Verzamelt gegevens 
over waar de 
gebruiker vandaan 
kwam, welke 
zoekmachine werd 
gebruikt, op welke 
koppeling werd 
geklikt en welke 
zoekterm werd 
gebruikt. Gebruikt 
door Google 
Analytics. 

6 maanden https://www.linkedin.c
om/legal/cookie-
policy 
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3. Social media cookies  

Naam Aanbieder Doel Bewaartermijn Link Privacy 
extern 

DE / IDE Google / .doubleclick.net Gebruikt door 
Google 
DoubleClick om de 
acties van de 
websitegebruiker 
te registreren en te 
rapporteren na het 
bekijken of klikken 
op een van de 
advertenties van 
de adverteerder 
met het doel de 
effectiviteit van een 
advertentie te 
meten en om 
gerichte 
advertenties aan 
de gebruiker te 
presenteren. 

1 jaar   

_fbp Google Tag Manager Gebruikt door 
Facebook om een 
reeks 
advertentieproducte
n te leveren, zoals 
realtime bieden van 
externe 
adverteerders. 

3 maanden www.facebook.c
om/policy.php  

fr facebook.com Gebruikt door 
Facebook om een 
reeks 
advertentieproducte
n te leveren, zoals 
realtime bieden van 
externe 
adverteerders. 

3 maanden www.facebook.c
om/policy.php  

fr facebook.com Gebruikt door 
Facebook om een 
reeks 
advertentieproducte
n te leveren, zoals 
realtime bieden van 
externe 
adverteerders. 

3 maanden www.facebook.c
om/policy.php  

tr facebook.com Gebruikt door 
Facebook om een 
reeks 
advertentieproducte
n te leveren, zoals 
realtime bieden van 
externe 
adverteerders. 

Session www.facebook.c
om/policy.php  

http://www.facebook.com/policy.php
http://www.facebook.com/policy.php
http://www.facebook.com/policy.php
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Naam Aanbieder Doel Bewaartermijn Link Privacy 
extern 

bscookie LinkedIn Gebruikt door de 
sociale 
netwerkdienst, 
LinkedIn, voor het 
volgen van het 
gebruik van 
embedded 
services. 

2 jaar https://www.link
edin.com/legal/c
ookie-policy 

lidc LinkedIn Gebruikt door de 
sociale 
netwerkdienst, 
LinkedIn, voor het 
volgen van het 
gebruik van 
embedded 
services. 

1 dag https://www.link
edin.com/legal/c
ookie-policy 

lissc LinkedIn Gebruikt door de 
sociale 
netwerkdienst, 
LinkedIn, voor het 
volgen van het 
gebruik van 
embedded 
services. 

1 jaar   
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4. Tracking cookies   

Naam Aanbieder Doel Bewaar-
termijn 

Link Privacy extern 

SIDCC .youtube.com Registreert een unieke ID om 
statistieken bij te houden van welke 
video's van YouTube de gebruiker 
heeft gezien. 

1 jaar http://www.google.com/i
ntl/en-
GB/policies/privacy/ 

__Secure-
SSID 

.youtube.com Registreert een unieke ID om 
statistieken bij te houden van welke 
video's van YouTube de gebruiker 
heeft gezien. 

3 maanden https://policies.google.c
om/technologies/types?
hl=en-US  

SAPISID .youtube.com Registreert een unieke ID om 
statistieken bij te houden van welke 
video's van YouTube de gebruiker 
heeft gezien. 

2 jaar https://policies.google.c
om/technologies/types?
hl=en-US  

APISID .youtube.com Registreert een unieke ID om 
statistieken bij te houden van welke 
video's van YouTube de gebruiker 
heeft gezien. 

2 jaar https://policies.google.c
om/technologies/types?
hl=en-US  

__Secure-
3PSID 

.youtube.com Registreert een unieke ID om 
statistieken bij te houden van welke 
video's van YouTube de gebruiker 
heeft gezien. 

2 jaar https://policies.google.c
om/technologies/types?
hl=en-US 

SID .youtube.com Registreert een unieke ID om 
statistieken bij te houden van welke 
video's van YouTube de gebruiker 
heeft gezien. 

2 jaar https://policies.google.c
om/technologies/types?
hl=en-US 

__Secure-
APISID 

.youtube.com Registreert een unieke ID om 
statistieken bij te houden van welke 
video's van YouTube de gebruiker 
heeft gezien. 

3 maanden https://policies.google.c
om/technologies/types?
hl=en-US 

__Secure-
HSID 

.youtube.com Registreert een unieke ID om 
statistieken bij te houden van welke 
video's van YouTube de gebruiker 
heeft gezien. 

3 maanden https://policies.google.c
om/technologies/types?
hl=en-US 

SSID .youtube.com Registreert een unieke ID om 
statistieken bij te houden van welke 
video's van YouTube de gebruiker 
heeft gezien. 

2 jaar https://policies.google.c
om/technologies/types?
hl=en-US 

HSID .youtube.com Registreert een unieke ID om 
statistieken bij te houden van welke 
video's van YouTube de gebruiker 
heeft gezien. 

2 jaar https://policies.google.c
om/technologies/types?
hl=en-US 

__Secure-
3PAPISID 

.youtube.com Registreert een unieke ID om 
statistieken bij te houden van welke 
video's van YouTube de gebruiker 
heeft gezien. 

2 jaar https://policies.google.c
om/technologies/types?
hl=en-US 
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Naam Aanbieder Doel Bewaar-
termijn 

Link Privacy extern 

wide .youtube.com Registreert een unieke ID om 
statistieken bij te houden van welke 
video's van YouTube de gebruiker 
heeft gezien. 

Session https://policies.google.c
om/technologies/types?
hl=en-US 

LOGIN_INFO .youtube.com Registreert een unieke ID om 
statistieken bij te houden van welke 
video's van YouTube de gebruiker 
heeft gezien. 

1 jaar https://policies.google.c
om/technologies/types?
hl=en-US 

YSC .youtube.com Registreert een unieke ID om 
statistieken bij te houden van welke 
video's van YouTube de gebruiker 
heeft gezien. 

Session https://policies.google.c
om/technologies/types?
hl=en-US 

PREF .youtube.com Registreert een unieke ID om 
statistieken bij te houden van welke 
video's van YouTube de gebruiker 
heeft gezien. 

9 maanden https://policies.google.c
om/technologies/types?
hl=en-US 

VISITOR_INF
O1_LIVE 

.youtube.com Registreert een unieke ID om 
statistieken bij te houden van welke 
video's van YouTube de gebruiker 
heeft gezien. 

5 maanden https://policies.google.c
om/technologies/types?
hl=en-US 

YSC YouTube Registreert een unieke ID om 
statistieken bij te houden van welke 
video's van YouTube de gebruiker 
heeft gezien. 

Session http://www.google.com/i
ntl/en-
GB/policies/privacy/ 

yt-remote-
cast-installed 

YouTube Bewaart de voorkeuren van de 
videospeler van de gebruiker met 
ingesloten YouTube-video 

Session http://www.google.com/i
ntl/en-
GB/policies/privacy/ 

yt-remote-
connected-
devices 

YouTube Bewaart de voorkeuren van de 
videospeler van de gebruiker met 
ingesloten YouTube-video 

Persistent http://www.google.com/i
ntl/en-
GB/policies/privacy/ 

yt-remote-
device-id 

YouTube Bewaart de voorkeuren van de 
videospeler van de gebruiker met 
ingesloten YouTube-video 

Persistent http://www.google.com/i
ntl/en-
GB/policies/privacy/ 

yt-remote-
fast-check-
period 

YouTube Bewaart de voorkeuren van de 
videospeler van de gebruiker met 
ingesloten YouTube-video 

Session http://www.google.com/i
ntl/en-
GB/policies/privacy/ 

yt-remote-
session-app 

YouTube Bewaart de voorkeuren van de 
videospeler van de gebruiker met 
ingesloten YouTube-video 

Session http://www.google.com/i
ntl/en-
GB/policies/privacy/ 

yt-remote-
session-name 

YouTube Bewaart de voorkeuren van de 
videospeler van de gebruiker met 
ingesloten YouTube-video 

Session http://www.google.com/i
ntl/en-
GB/policies/privacy/ 

personalizatio
n_id 

twitter.com Deze cookie wordt ingesteld door 
Twitter - Met de cookie kan de 

2 jaar https://twitter.com/en/pri
vacy 
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Naam Aanbieder Doel Bewaar-
termijn 

Link Privacy extern 

bezoeker inhoud van de website 
delen op zijn Twitter-profiel. 

local_storage
_support_test 

twitter.com De cookie wordt gebruikt in 
samenhang met de lokale 
opslagfunctie in de browser. Met 
deze functie kan de website sneller 
laden door bepaalde procedures 
vooraf in te laden. 

Altijd https://twitter.com/en/pri
vacy 

 

https://twitter.com/en/privacy
https://twitter.com/en/privacy


 

 

Wereldhave N.V.  

WTC Schiphol, Tower A, 3rd floor Schiphol 
Boulevard 233 1118 BH Schiphol  

P.O. Box 75837, 1118 ZZ Schiphol  
The Netherlands  

T +31 20 702 78 00  
F +31 20 702 78 01 


