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1. Inleiding
Dit is de cookieverklaring van De Keuringsdokter. Hierin treft u informatie welke betrekking heeft op
de cookies die De Keuringsdokter (eventueel) plaatst op uw apparaten. Dit kunnen apparaten
zijn als computers, smartphones, tablets en laptops.
De Keuringsdokter maakt gebruik van cookies om u als bezoeker een optimale dienstverlening
en gebruikservaring te bieden. De Keuringsdokter zal voor het gebruik van bepaalde cookies
toestemming vragen via de cookiebanner.
Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door een internetpagina op een pc, mobiele telefoon of tablet
worden geplaatst. Deze tekstbestandjes verzamelen bepaalde gegevens. Welke gegevens een cookie
verzamelt, verschilt per type cookie. Dit kunnen gegevens zijn met betrekking tot de werking van de
website, of gegevens die een ‘profiel’ van bezoekers kunnen vormen voor analysedoeleinden.
Er zijn drie verschillende soorten cookies die allemaal hun eigen functie hebben. Het gaat hier om
analytische cookies, noodzakelijke/functionele cookies en marketing cookies.
Hieronder bieden we u een overzicht van de cookies die door Rijbewijsdokter geplaatst worden. Alle
cookies zijn gecategoriseerd op basis van de functie. Deze cookies worden weergegeven met de
termijnen die door de cookies zelf gebruikt wordt.

1.1 Noodzakelijk/functioneel
Noodzakelijke en functionele cookies worden gebruikt om bepaalde functies van de website goed te
laten werken. Denk bijvoorbeeld aan de pop-up voor de cookiebanner. Hieronder ziet u een overzicht
met de noodzakelijke en functionele cookies die De Keuringsdokter plaatst. Ook wordt de
opslagperiode weergegeven.
Cookie

Doel

Opslagperiode

PHPSESSID

Behoudt de status van de gebruikerssessie voor alle paginaverzoeken.

Sessie

Smartlook_ban_ Deze cookie wordt gebruikt om fouten op de website te detecteren - deze Blijvend
informatie wordt verzonden naar het ondersteunend personeel van de
reason
website om de bezoekerservaring op de website te optimaliseren.

1.2 Analytisch
Analytische cookies houden het bezoekersgebruik bij op de website. Deze gegevens zijn uitsluitend
bedoeld om in kaart te brengen hoe de website van De Keuringsdokter functioneert, en
waar verbeteringen mogelijk zijn. Door het gebruik van analytische cookies kan er bijvoorbeeld
worden bijgehouden of een pagina van de website op een correcte wijze laadt. Hieronder treft u een
overzicht van de analytische cookies op de site van De Keuringsdokter en wat de functies zijn van deze
cookies. Ook wordt de opslagperiode weergegeven.
Cookie

Doel

Opslagperiode

ss

Nodig om de functionaliteit van de chatbox functie.

Sessie
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TwakConnectionTime Zorgt ervoor dat de website bezoekers kan herkennen zodat de chatbox
goed kan functioneren.
_ga
Analytische cookie die websitebezoek meet en wordt gebruikt om
onderscheid te maken tussen gebruikers (anoniem)
Wordt gebruikt zodat Google Analytics en
_gat
dekeuringsdokterlimburg.nl goed blijven werken. Wordt geplaatst
tijdens het eerste bezoek aan de website en wordt later geüpdatet
bij
terugkerende
bezoeken.
_gid
Wordt
gebruikt om
onderscheid te maken tussen gebruikers

Sessie
2 jaar
1 dag

1 dag

1.3 Marketing cookies
Marketing cookies worden gebruikt om gericht advertenties te tonen aan bezoekers van
Rijbewijsdokter. Wanneer u een term opzoekt welke te maken heeft met De Keuringsdokter, kunt u
een advertentie van De Keuringsdokter te zien krijgen. Deze advertentie kan ook verschijnen op basis
van uw internetgedrag. Daarnaast worden hier ook de cookies weergegeven die gebruikt worden door
sociale media. De reden is dat deze cookies eveneens gebruikt worden voor advertenties.
Hieronder vindt u een overzicht van de marketing cookies waar De Keuringsdokter gebruik van maakt
en wat de functie is van deze cookies zijn. Ook wordt de opslagperiode weergegeven.
Cookie

Doel

Opslagperiode

Ads/gaaudiences

Gebruikt door Google AdWords om bezoekers die waarschijnlijk zullen
converteren naar klanten opnieuw te betrekken op basis van het
onlinegedrag van bezoekers over websites heen.
Verzamelt informatie over gebruikersvoorkeuren en/of interactie met inhoud
van webcampagnes. Dit wordt gebruikt op het CRM-campagneplatform dat
door website-eigenaren wordt gebruikt voor het promoten van evenementen
of producten.
Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals
realtime bieden van externe adverteerders.
Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals
realtime bieden van externe adverteerders.

Sessie

Smartlook_b
an_expire

Tr
_fbp
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Blijvend

Sessie
3 maanden

