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Cookies overzicht Bouwmaat Nederland B.V. 
 

Functioneel 
Functionele cookies (ook wel technisch noodzakelijke cookies genoemd), Analytische cookies en 

cookie-achtige technieken. 

 
Naam Duur Omschrijving Type 

_vwo_uuid_v2 1 jaar 
Deze cookie is afkomstig van Visual Website Optimiser en wordt gebruikt 
om de performance van verschillende varianten van webpagina's vast te 
leggen.  

Analytics 

_vis_opt_s 3 maand 
Deze cookie is afkomstig van Visual Website Optimiser en wordt gebruikt 
om onderscheid te maken tussen terugkerende of nieuwe gebruikers 
binnen een bepaalde campagne.  

Analytics 

_gcl_au 2 maand 
Deze cookie wordt gebruikt door Google Analytics om gedrag van 
bezoekers op de website vast te leggen.   

Analytics 

_ga 2 jaar 

Deze cookie wordt gebruikt door Google Analytics om gedrag van 
bezoekers op de website vast te leggen. Middels deze cookie wordt het 
mogelijk om analyses te doen op gebruikers- of sessieniveau zodat de 
performance van de website en kanalen inzichtelijk gemaakt kan 
worden. De informatie wordt geanonimiseerd opgeslagen in een random 
gegenereerd nummer waarmee gebruikers geïdentifcieerd kunnen 
worden. 

Analytics 

_gid 1 dag 

Deze cookie wordt gebruikt door Google Analytics om gedrag van 
bezoekers op de website vast te leggen. Middels deze cookie wordt het 
mogelijk om analyses te doen op gebruikers- of sessieniveau zodat de 
performance van de website en kanalen inzichtelijk gemaakt kan 
worden. De informatie wordt geanonimiseerd opgeslagen in een random 
gegenereerd nummer waarmee gebruikers geïdentifcieerd kunnen 
worden. 

Analytics 

dnzCookieId 2 jaar 

Deze cookie wordt gebruikt door Google Analytics om gedrag van 
bezoekers op de website vast te leggen. Middels deze cookie wordt het 
mogelijk om analyses te doen op gebruikers- of sessieniveau zodat de 
performance van de website en kanalen inzichtelijk gemaakt kan 
worden. De informatie wordt geanonimiseerd opgeslagen in een random 
gegenereerd nummer waarmee gebruikers geïdentifcieerd kunnen 
worden. 

Analytics 

dnzCookieId_gid 1 dag 

Deze cookie wordt gebruikt door Google Analytics om gedrag van 
bezoekers op de website vast te leggen. Middels deze cookie wordt het 
mogelijk om analyses te doen op gebruikers- of sessieniveau zodat de 
performance van de website en kanalen inzichtelijk gemaakt kan 
worden. De informatie wordt geanonimiseerd opgeslagen in een random 
gegenereerd nummer waarmee gebruikers geïdentifcieerd kunnen 
worden. 

Analytics 

_gat_UA-4117978-8 1 minuut 

Deze cookie wordt gebruikt door Google Analytics om gedrag van 
bezoekers op de website vast te leggen. Middels deze cookie wordt het 
mogelijk om analyses te doen op gebruikers- of sessieniveau zodat de 
performance van de website en kanalen inzichtelijk gemaakt kan 
worden. De informatie wordt geanonimiseerd opgeslagen in een random 
gegenereerd nummer waarmee gebruikers geïdentifcieerd kunnen 
worden. 

Analytics 

_hjid 1 minuut 
Een cookie geplaatst door Hotjar die een random (geanonimiseerd) 
gebruikersnummer koppelt aan de websitebezoeker zodat het mogelijk 
wordt om in Hotjar analyses te kunnen doen op gebruikersniveau. 

Analytics 

_hjAbsoluteSessionInProgress 1 minuut 
Een cookie geplaatst door Hotjar die in kaart brengt wat de eerst 
bezochte pagina van een gebruiker is.  

Analytics 
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_vis_opt_test_cookie 3 maand 
Deze cookie wordt ingesteld door Visual Website Optimiser en is een 
sessiecookie die wordt gegenereerd om te detecteren of de cookies zijn 
ingeschakeld in de browser van de gebruiker of niet. 

Functioneel 

belco-anonymous-id 1 jaar 
Deze cookie maakt het mogelijk om gebruik te maken van de chat 
functionaliteit op de website van Bouwmaat.nl 

Noodzakelijk 

SERVERID Sessie 

Deze cookie wordt gebruikt om een gebruiker aan een specifieke server 
te koppelen zodat er een verbeterde en snellere server time 
gegarandeerd kan worden. Tevens onthoudt het welke server de laatste 
pagina heeft gegeneerd zodat het de load balancing performance kan 
verbeteren.  

Noodzakelijk 

SID 2 jaar  
Dit zijn veiligheidscookies die door Google worden gebruikt om 
gebruikers en login-gegevens te beschermen. 

Noodzakelijk 

cookieConsentLevel 4 weken 
Middels deze cookie worden de cookievoorkeuren van een bezoeker 
vastgelegd.  

Noodzakelijk 

ss-pid Sessie Wordt gebruikt om backend service calls te optimaliseren. Noodzakelijk 

ss-id Sessie Wordt gebruikt om backend service calls te optimaliseren. Noodzakelijk 

_otb Sessie Wordt gebruikt om bots te herkennen. Noodzakelijk 

_otcrt 2 dagen 
Wordt gebruikt om gebruikers te herkennen die iets in de winkelmand 
hebben gelegd. 

Noodzakelijk 

_otgcid 2 dagen 
Wordt gebruikt om gebruikers te herkennen die iets in de winkelmand 
hebben gelegd. 

Noodzakelijk 

_ots Sessie Wordt gebruikt om ingelogde gebruikers te herkennen Noodzakelijk 

_otp 2 jaar Wordt gebruikt om ingelogde gebruikers te herkennen Noodzakelijk 

wisepops 2 jaar 
Een cookie geplaatst door Wisepops. Een tool waarmee pop-ups 
getoond kunnen worden. Het wordt gebruikt om gebruikersinformatie in 
een sessie te registreren en op te slaan.  

Other 

wisepops_visits 2 jaar 
Een cookie geplaatst door Wisepops. Een tool waarmee pop-ups 
getoond kunnen worden. Het wordt gebruikt om gebruikersinformatie in 
een sessie te registreren en op te slaan.  

Other 

wisepops_session sessie 
Een cookie geplaatst door Wisepops. Een tool waarmee pop-ups 
getoond kunnen worden. Het wordt gebruikt om gebruikersinformatie in 
een sessie te registreren en op te slaan.  

Other 

 

 

Personalisatie 

Marketingcookies en cookie-achtige technieken. 

 
Naam Duur Omschrijving Type 

MUID 1 jaar 
Deze cookie wordt door Bing gebruikt om gebruikers op basis van een 
unieke identifier te herkennen over verschillende websites heen. 

Marketing 

ANID 2 maand 

Deze cookies linken uw activiteiten op andere apparaten waarop u eerder 
bent ingelogd op uw Google-account. Op basis hiervan worden de 
advertenties die u op uw apparaten te zien krijgt gecoördineerd en 
worden conversiegebeurtenissen gemeten. 

Marketing 

APISID 2 jaar 
Deze cookies worden door Google gebruikt om op basis van recente 
zoekopdrachten en eerdere interacties aangepaste advertenties op 
Google-sites te laten zien. 

Marketing 

HSID 2 jaar 
Deze cookies worden door Google gebruikt om op basis van recente 
zoekopdrachten en eerdere interacties aangepaste advertenties op 
Google-sites te laten zien. 

Marketing 

SAPISID 2 jaar 
Deze cookies worden door Google gebruikt om op basis van recente 
zoekopdrachten en eerdere interacties aangepaste advertenties op 
Google-sites te laten zien. 

Marketing 
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DSID 2 weken 

Door deze cookies kunnen we via het Google Doubleclick netwerk voor u 
relevante advertenties tonen. Deze cookies bevatten uw 
gebruiksvoorkeuren van Google, zoals taal en aantal zoekresultaten. 
Daarnaast zorgen deze cookies ervoor dat u op verschillende websites 
van derden herkend kan worden als dezelfde persoon. 

Marketing 

IP_JAR 2 maand 

Door deze cookies kunnen we via het Google Doubleclick netwerk voor u 
relevante advertenties tonen. Deze cookies bevatten uw 
gebruiksvoorkeuren van Google, zoals taal en aantal zoekresultaten. 
Daarnaast zorgen deze cookies ervoor dat u op verschillende websites 
van derden herkend kan worden als dezelfde persoon. 

Marketing 

IDE 1 jaar 

Door deze cookies kunnen we via het Google Doubleclick netwerk voor u 
relevante advertenties tonen. Deze cookies bevatten uw 
gebruiksvoorkeuren van Google, zoals taal en aantal zoekresultaten. 
Daarnaast zorgen deze cookies ervoor dat u op verschillende websites 
van derden herkend kan worden als dezelfde persoon. 

Marketing 

NID 6 maand 

Door deze cookies kunnen we via het Google Doubleclick netwerk voor u 
relevante advertenties tonen. Deze cookies bevatten uw 
gebruiksvoorkeuren van Google, zoals taal en aantal zoekresultaten. 
Daarnaast zorgen deze cookies ervoor dat u op verschillende websites 
van derden herkend kan worden als dezelfde persoon. 

Marketing 

_uetsid 1 dag 
Een cookie afkomstig van Bing om informatie van bezoekers te 
verzamelen zodat het systeem kan bepalen welke advertenties relevant 
zijn voor de gebruiker. 

Marketing 

_uetvid 2 weken 
Een cookie afkomstig van Bing om informatie van bezoekers te 
verzamelen zodat het systeem kan bepalen welke advertenties relevant 
zijn voor de gebruiker. 

Marketing 

c_user 1 jaar 
Een cookie afkomstig van Facebook m informatie van bezoekers te 
verzamelen zodat het systeem kan bepalen welke advertenties relevant 
zijn voor de gebruiker. 

Marketing 

datr 2 jaar 
Een cookie afkomstig van Facebook m informatie van bezoekers te 
verzamelen zodat het systeem kan bepalen welke advertenties relevant 
zijn voor de gebruiker. 

Marketing 

fr 2 maand 
Een cookie afkomstig van Facebook m informatie van bezoekers te 
verzamelen zodat het systeem kan bepalen welke advertenties relevant 
zijn voor de gebruiker. 

Marketing 

sb 2 jaar 
Een cookie afkomstig van Facebook m informatie van bezoekers te 
verzamelen zodat het systeem kan bepalen welke advertenties relevant 
zijn voor de gebruiker. 

Marketing 

spin 1 dag 
Een cookie afkomstig van Facebook m informatie van bezoekers te 
verzamelen zodat het systeem kan bepalen welke advertenties relevant 
zijn voor de gebruiker. 

Marketing 

wd 2 dagen 
Een cookie afkomstig van Facebook m informatie van bezoekers te 
verzamelen zodat het systeem kan bepalen welke advertenties relevant 
zijn voor de gebruiker. 

Marketing 

xs 1 jaar 
Een cookie afkomstig van Facebook m informatie van bezoekers te 
verzamelen zodat het systeem kan bepalen welke advertenties relevant 
zijn voor de gebruiker. 

Marketing 

uid 4 maand 
Een cookie geplaatst door Criteo waarmee een uniek geanonimiseerd 
gebruikers-ID wordt genenereerd zodat informatie over bezoekers 
verzameld kan worden om relevante advertenties te tonen. 

Marketing 

amplitude_id_b37a423901694056
906133c8c13c895dcriteo.com 

10 jaar 
Een cookie geplaatst door Criteo waarmee een uniek geanonimiseerd 
gebruikers-ID wordt genenereerd zodat informatie over bezoekers 
verzameld kan worden om relevante advertenties te tonen. 

Marketing 

_fbp 3 maand 
Wordt gebruikt door Facebook om real time bidding voor adverteerders 
mogelijk te maken. 

Marketing 

 


