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Cookieoverzicht
Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die op uw computer worden
opgeslagen en waarin informatie over uw sitebezoek wordt bijgehouden. Er worden cookies
geplaatst om een beter inzicht te verkrijgen in het gedrag van de bezoeker van
www.bnpparibascardif.nl. Deze gegevens gebruiken we om onze website voor u te blijven verbeteren
én rekening te houden met uw interesses.
Op onze website maken we gebruik van de volgende cookies:
Wie plaatst de
cookie?

Doel van de cookie?

Hoe lang blijft de
cookie bewaard?

Naam van
de cookie

Google Analytics

Deze cookie wordt geplaatst om een beter inzicht
te krijgen in het gedrag van een bezoeker aan
onze website. Hiermee wordt vervolgens de
gebruikerservaring op onze website verbeterd.

Maximaal 2 jaar
(First party cookie)

_utma

Google Analytics

Deze cookies herkennen de sessies van de
bezoekers.

Tijdens de sessie
(First party cookie)

_utmb
_utmc

Google Analytics

Deze cookies worden gebruikt om te bepalen van
welke sites de gebruikers vandaan komen.

Maximaal 6 maanden
(First party cookie)

_utmz

Google Inc.

Deze cookies worden gebruikt door Google om
voorkeuren en informatie op te slaan wanneer
gebruik gemaakt wordt van Google Maps.

Tijdens de sessie
(First party cookie)

testcookie
khcookie
NID
SNID
PREF

Google Adwords

Is een advertentiedienst aangeboden door
Google. Om te bepalen welke
advertentie(klikken) hebben geleid tot een
aankoop of bestelling, worden codes gebruikt.
Hierdoor kunnen we de getoonde advertenties
optimaal laten aansluiten bij voorkeuren van de
bezoeker.

Maximaal 30 dagen
(Third party cookie)

id

DoubleClick

Meten van aankopen. Deze anonieme informatie
wordt gebruikt om de waarde te bepalen van
advertentiepartners.

Maximaal 2 jaar
(Third party cookie)

doubleclick.
net

AppNexus/
Right Media

AppNexus/Right Media is een
advertentieplatform. Deze cookie weet welke
advertentie aan de bezoeker is getoond en hoe
vaak. Ook kijkt hij naar welke browser en
apparaat de bezoeker gebruikt.
Aan de hand van deze cookies kunnen we onze
bezoekers herkennen en kunnen we op basis
daarvan identificeren welke gebruiker al met ons
in contact is gekomen.

Maximaal 6 maanden
(Third party cookie)

uuid2
sess
icu
anj
token
acb
PHPSESSID
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YouTube

Deze cookies proberen een schatting te maken
van je internetsnelheid.

Tijdens afspelen
video
(First party cookie)

VISITOR_INFO
1_LIVE

YouTube

Deze cookie onthoudt de voorkeuren m.b.t.
Youtube.

2 jaar
(First party cookie)

PREF

BNP Paribas
Cardif

Deze cookies maken het mogelijk dat er
informatie over je surfgedrag wordt doorgegeven
aan andere websites. Ook wordt er bijgehouden
of je al eerder op de website bent geweest. Ook
houden ze bij wanneer je laatste activiteit op de
website heeft plaatsgevonden en welke pagina’s
je op de website hebt bezocht.

Tijdens de sessie
(Functionele cookie)

PHPSESSID

Aan de hand van deze cookies kunnen we onze
bezoekers herkennen en kunnen we op basis
daarvan identificeren welke gebruiker al met ons
in contact is gekomen.

Maximaal 90 dagen
(Third party cookie)

Adcrowd

exp_last_visit
exp_last_
activity
exp_tracker
uuid2
sess
icu
anj
token
acb
PHPSESSID

agina 2 van 2

