Cookie overzicht
Door wie geplaatst?

Doel van de Cookie

Hoe lang blijft de Cookie bewaard?

Naam van de Cookie

Hypotheker

Zorgt voor een goede werking van de website
van De Hypotheker en zorgt ervoor dat je
gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen.

Sessie
1 jaar

Google Analytics

Door middel van deze cookie wordt gemeten
waar bezoekers vandaan komen en hoe de
website wordt gebruikt. Hiermee kan De
Hypotheker haar website verbeteren.

30 seconden
Een sessie
2 jaar

_gali
_gat_UA-3400480-1
_ga

Google Tag Manager

Maakt het mogelijk om cookies op de website
te plaatsen en te beheren.

Een sessie

_dc_gtm_UA-3400480-1

Mijn Hypotheker

Wordt geplaatst bij het inloggen in Mijn
Hypotheker en zorgt dat je ingelogd blijft.

Een sessie
60 dagen

Visual Website Optimizer

Stelt De Hypotheker in staat verschillende
varianten van pagina’s te testen om de
gebruikersbeleving te verbeteren.

Een sessie
30 minuten
30 minuten
30 minuten
1 dag
1 dag
100 dagen
1 jaar

Woongarant

Maakt het mogelijk om voor een verzekering
een berekening te maken en de verzekering af
te sluiten.

Sessie
Sessie
Sessie

ASP.NET_SessionId
DHA_PT

.LOGINFORM
hypotheker-track-and-trace-app
_vis_opt_test_cookie
_cb_analytics
_cb_internal
_cb_secure
_cb_tracking
_vwo_uuid_v2
_vis_opt_exp_[XXX]
_vwo_uuid
JSESSIONID
accordList_C1:FMT_[xxx]
active_C1:FMT_[xxx]

Blueconic

Hotjar

Bewaart jouw interesses en voorkeuren en past
op basis daarvan de website voor je aan. Wordt
ook gebruikt voor relatiebeheer (bijvoorbeeld
het personaliseren van e-mails waarop je je
hebt geabonneerd).
Geeft de mogelijkheid om aan bezoekers van
de website een enquete te serveren.

Een sessie
1 jaar
1 jaar
1 jaar
Een sessie
1 jaar

BCSessionID
BCSessionID
AWSELB
BCPermissionLevel
_hjIncludedInSample
_hjDonePolls

Doubleclick

Legt vast dat je onze website bezoekt nadat je 2 jaar
op een advertentie hebt geklikt.
2 jaar

Google AdWords

Legt vast dat je onze website bezoekt nadat je
in Google op een advertentie hebt geklikt.

90 dagen

Conversion

Twitter

Maakt het mogelijk om berichten vanaf de
website te delen via Twitter.

2 jaar

guest_id

Adform

Legt vast dat je onze website bezoekt nadat je 30 dagen
op een advertentie hebt geklikt.
60 dagen
60 dagen

Id
IDE

C
uid
cid

