First Party Cookies:

Domeinnaam

Doelstelling

Benaming cookie

Bewaarduur

.gstatic.com

Een browser stuurt deze cookie mee bij verzoeken aan de
sites van Google. De NID-cookie bevat een unieke ID die
Google gebruikt om je voorkeuren en andere informatie te
onthouden,
zoals
je
voorkeurstaal
(bijvoorbeeld
Nederlands), hoeveel zoekresultaten je per pagina wilt laten
weergeven (bijvoorbeeld 10 of 20) en of je het SafeSearchfilter van Google wil inschakelen.

NID

6 maanden

.bebat.be

Deze cookie wordt gebruikt om de sessies bij te houden.

__hssc

Sessie

.bebat.be

Wordt gebruikt om te bepalen of de gebruiker zijn web
browser opnieuw heeft opgestart. Wanneer HubSpot de
sessie cookie verandert, treedt deze cookie in werking en dit
verandert dan in waarde “1”. Wanneer deze cookie dan niet
verschijnt wanneer de cookies beheerd worden, dan wordt
er verondersteld dat het gaat om een nieuwe sessie.

__hssrc

Sessie

.bebat.be

Deze cookie staat in voor het registreren van bezoekers. Het
bevat het domein, het eerste en het laatste bezoek aan de
website en het sessienummer. Ook bevat het de hubspotutk
cookie die gebruikt wordt voor het bijhouden van de identiteit
van de bezoeker.

__hstc

2 jaar

.bebat.be

Deze telt muisklikken en het delen van een pagina. Deze
cookie wordt ook geassocieerd met ShareThis social sharing
widget en wordt geplaatst in de site om ervoor te zorgen dat
het delen van de inhoud kan plaatsvinden via social network
sites.

__stid

8 maanden
17 dagen

.sharethis.com

Deze telt muisklikken en het delen van een pagina. Deze
cookie wordt ook geassocieerd met ShareThis social
sharing widget en wordt geplaatst in de site om ervoor te
zorgen dat het delen van de inhoud kan plaatsvinden via
social network sites.

__unam

8 maanden
26 dagen

.bebat.be

Wordt gebruikt om onderscheid tussen de verschillende
gebruikers te maken en dit door een willekeurig nummer aan
de gebruiker te geven. Deze cookie wordt ook gebruikt om
te berekenen hoe lang de gebruiker op deze site surft.

_ga

2 jaar

.bebat.be

Deze cookie is geassocieerd met Google Universal Analytics
en wordt gebruikt om de mate van vraag te temperen, dit
door het limiteren van de verzameling van data op drukke
sites.

_gat_UA-23434275-1

Sessie

.bebat.be

Deze cookie wordt gebruikt om gebruikers van elkaar te
onderscheiden

_gid

24 uur

bebat.be

Deze cookie wordt gebruikt om de verkozen taal van de
gebruiker van de pagina bij te houden.

Bebat-language

Sessie

.facebook.com

Facebook gebruikt deze cookie om statistische informatie te
verzamelen over het gedrag van een browser op sites met
social plugins, zoals de vind-ik-leuk knop, dit om ons te
helpen om het onderscheid te maken tussen het gedrag van
een aanvaller (bot) en een echte persoon.

datr

1 maand 22
dagen

.facebook.com

Facebook gebruikt de cookie om statistische informatie te
verzamelen over het gedrag van een browser op sites met
social plugins, zoals de vind-ik-leuk knop, dit om ons te
helpen om het onderscheid te maken tussen het gedrag van
een aanvaller (bot) en een echte persoon.

fr

3 maanden

bebat.be

Om te weten of de gebruiker webbrowser JavaScript heeft
ingeschakeld.

Has_js

Sessie

.bebat.be

Deze cookie wordt gebruikt om de gebruiker zijn identiteit bij
te houden.

hubspotutk

10 jaar

.facebook.com

Facebook gebruikt de cookie om statistische informatie te
verzamelen over het gedrag van een browser op sites met
social plugins, zoals de vind-ik-leuk knop, dit om ons te
helpen om het onderscheid te maken tussen het gedrag van
een aanvaller en een echte persoon.

lu

6 maanden

mybatbase.bebat.be

Deze cookie wordt gebruikt om de gebruiker zijn identiteit bij
te houden.

.AspNet.ApplicationCookie

14 dagen

mybatbase.bebat.be

Deze cookie wordt gebruikt om de gebruiker zijn identiteit bij
te houden.

ASPXAUTH

14 dagen

mybatbase.bebat.be

Deze cookie wordt gebruikt door het ASP.NET anti-fraude
systeem om CSRF aanvallen te vermijden bij het versturen
van gegevens.

__RequestVerificationToken

14 dagen

mybatbase.bebat.be

Deze cookie bewaart de sessie ID van de gebruiker

ASP.NET_SessionId

14 dagen

mybatbase.bebat.be

Deze cookie geeft aan of de bezoeker heeft ingestemd met
de cookie policy

cookieconsent_dismissed

14 dagen

mybatbase.bebat.be

Deze cookie wordt aangemaakt door de Adxstudio Portals
CMS om te controleren of een CMS auteur in de preview
modus draft inhoud bekijkt. Deze cookie is enkel van
toepassing op auteurs of beheerders van de CMS

adxPreviewUnpublishedEntities

14 dagen

Third party cookies

Domeinnaam

Doelstelling

Benaming
cookie

Bewaarduur

.sharethis.com

Deze telt muisklikken en het delen van een pagina. Deze cookie wordt ook
geassocieerd met ShareThis social sharing widget en wordt geplaatst in de
site om ervoor te zorgen dat het delen van de inhoud kan plaatsvinden via
social network sites.

_stid

1 jaar

.agkn.com

aa

1 jaar

.agkn.com

ab

1 jaar

.agkn.com

ae

1 jaar

.ml314.com

pi

10 maand en 8
dagen

.t.sharethis.com

pxcelBcnLcy

Sessie

.t.sharethis.com

pxcelPage_c010

7 dagen

.agkn.com

u

1 jaar

