Overzicht van de door/via vanHaren geplaatste cookies
Functionele cookies
Platform/
tool

Doel cookie

Cookienamen

Bewaartijd

Delen

Privacystatement

vanharen.nl

Meten van de tijd op de
website

vh_tos

Sessie

Nee

vanharen.nl

Cookie om verkeer via de
affiliate kanalen te
ontdubbelen

aff_dedup

30 dagen

Nee

vanharen.nl

Herkennen inlog

Scene7

Sessie

Nee

vanharen.nl

Tonen winkelmandje

Scene7

Max. 2 jaar

Nee

vanharen.nl

Sessie data (formulier
invullingen vasthouden bij
herladen)

PHPSESSID

Max. 2 jaar

Nee

vanharen.nl

Cookiemelding akkoord en
sluiten?

cookieLaw

Max. 2 jaar

Nee

GetSiteCont
rol

Juiste popup of melding tonen

getsitecontroll

Max. 30
dagen

Nee

https://www.vanhar
en.nl/NL/nl/shop/co
ntent/privacyverklari
ng.jsp
https://www.vanhar
en.nl/NL/nl/shop/co
ntent/privacyverklari
ng.jsp
https://www.vanhar
en.nl/NL/nl/shop/co
ntent/privacyverklari
ng.jsp
https://www.vanhar
en.nl/NL/nl/shop/co
ntent/privacyverklari
ng.jsp
https://www.vanhar
en.nl/NL/nl/shop/co
ntent/privacyverklari
ng.jsp
https://www.vanhar
en.nl/NL/nl/shop/co
ntent/privacyverklari
ng.jsp
https://app.getsiteco
ntrol.com

Analytische cookies
Platform/
tool

Doel cookie

Cookienamen

Bewaartijd

Delen

Privacystatement

Econda

Meten van bezoekersstromen
en bezoekersgedrag om de
performance en het
gebruiksgemak van deze
website te optimaliseren.
Meten van bezoekersstromen
en bezoekersgedrag om de
performance en het
gebruiksgemak van deze
website te optimaliseren.

Econdamonitor.de

Max. 2 jaar

Nee

https://www.econda
.de/en/dataprotection/

__utma __utmb
__utmc __utmz
__ga

Max. 2 jaar

Googl
e deelt
anonie
me
data
met
derde
n.

https://support.goog
le.com/analytics/an
swer/6004245?hl=e
n

Meten van bezoekersstromen
en bezoekersgedrag om de
performance en het
gebruiksgemak van deze
website te optimaliseren.
Deze cookies worden
geplaatst om een beter inzicht
te krijgen in uw gedrag op
deze website. Hiermee wordt
vervolgens uw
gebruikerservaring op deze
website verbeterd.

_sp_id.[cijfer]
_sp_ses.[cijfer]

Max. 2 jaar

_hjClosedSurve
yInvites,
_hjDonePolls,
_hjMinimizedPoll
s,
_hjDoneTesters
Widgets,
_hjMinimizedTes
tersWidgets,
_hjDoneSurveys
maxymiser

Max. 1 jaar

Hotjar
deelt
geen
(anoni
eme)
data
met
derde
n.

https://www.hotjar.c
om/privacy

Sessie

Nee

https://www.oracle.c
om/legal/privacy/pri
vacy-policy.html

Cookienamen

Bewaartijd

Delen

Privacystatement

Google
Analytics

Snowplow

Hotjar

Maxymiser

Maxymiser is software die wij
gebruiken om verbeteringen
aan onze website te testen.

https://snowplowan
alytics.com/privacypolicy/

Advertentie cookies
Platform/
tool

Doel cookie

AppNexus Conversie

Adwords Conversie

Awin

Nanigans

Plista

Daisycon

Criteo
Display

Sovendus

AppNexus Retargeting

Adwords Remarketing

Facebook

Meten van clicks en
bestellingen/conversies via
deze website om
advertentiecampagnes te
optimaliseren.
Meten van clicks en
bestellingen/conversies via
deze website om
advertentiecampagnes te
optimaliseren.
Meten van
bestellingen/conversies via
deze website om te bepalen
welke affiliates beloond
moeten worden.
Meten van clicks en
bestellingen/conversies via
deze website om
advertentiecampagnes te
optimaliseren.

Meten van clicks en
bestellingen/conversies via
deze website om
advertentiecampagnes te
optimaliseren.
Meten van
bestellingen/conversies via
deze website om te bepalen
welke affiliates beloond
moeten worden.
Meten van
bestellingen/conversies via
deze website en kunnen
retargetten van personen die
de website hebben bezocht.
Bemiddelen voor de
productaanbieders en
reclamepartners (Sovendussamenwerkingspartners) uit
alle sectoren van de handel,
cadeaubonnen en
voordeelaanbiedingen aan
meerderjarige klanten.
Tot de dienstverleners
behoren bv. softwareaanbieders, emaildienstverleners en
datacentra.
Deze cookies worden
geplaatst om een beter inzicht
te krijgen in uw gedrag op
deze website. Hiermee wordt
vervolgens uw
gebruikerservaring op deze
website en op andere door
deze website gebruikte
kanalen verbeterd.
Deze cookies worden
geplaatst om een beter inzicht
te krijgen in uw gedrag op
deze website. Hiermee wordt
vervolgens uw
gebruikerservaring op deze
website en op andere door
deze website gebruikte
kanalen verbeterd.
Deze cookies worden
geplaatst om een beter inzicht
te krijgen in uw gedrag op
deze website. Hiermee wordt
vervolgens uw
gebruikerservaring op deze

anj icu sess
uuid2

Max. 90
dagen

Nee.

https://www.appnex
us.com/en/company
/platform-privacypolicy

id, _drt_,
Test_cookie, pxl,
conversion

Max. 2 jaar

Nee

https://policies.goog
le.com/privacy?hl=n
l

Awin1 cookie
aff_awc

30 dagen

Nee

https://www.awin.co
m/gb/legal/privacypolicy-gb

__hstc NaN_fbx
NaN_hash
hubspotuk
hsfirstvisit
__utma WRUID
__CT_Data
__utmz
NaN_fbxa
Pookie

Max. 10 jaar

Nee

http://www.nanigan
s.com/privacypolicy/

Max. 2 jaar

Nee

https://www.plista.c
om/about/privacy/

pdc
PHPSESSID
si_xxx

Max. 100
dagen

Nee

https://www.daisyco
n.com/nl/privacy/

UIC, EVT,
ACDC, UDC,
Zdi, Udi, Eid,
r.ack, UEI, OPT
OUT, Opt
Java Script

Max. 5 jaar

Nee

https://www.criteo.c
om/privacy/

De
bewaartijd is
conform de
wet.

Nee

https://www.sovend
us.de/en/privacy_po
licy/

anj icu sess
uuid2

Max. 90
dagen

Nee

https://www.appnex
us.com/en/company
/platform-privacypolicy

id, _drt_,
Test_cookie, pxl,
conversion

Max. 2 jaar

Nee

https://policies.goog
le.com/privacy?hl=n
l

c_user datr fr lu
s xs sub act p
presence

Max. 2 jaar

Nee

https://www.facebo
ok.com/policy.php

Twitter

Lemonpi

Shopalike
(Visual
meta)

Trusted
Shops

Visual
Website
Optimizer

website en op andere door
deze website gebruikte
kanalen verbeterd.
Deze cookies worden
geplaatst om een beter inzicht
te krijgen in uw gedrag op
deze website. Hiermee wordt
vervolgens uw
gebruikerservaring op deze
website en op andere door
deze website gebruikte
kanalen verbeterd.
Deze cookies worden
geplaatst om een beter inzicht
te krijgen in uw gedrag op
deze website. Hiermee wordt
vervolgens uw
gebruikerservaring op andere
door deze website gebruikte
kanalen verbeterd door
bijvoorbeeld uw laatst bekeken
product weer te geven.
Meten van clicks en
bestellingen/conversies via
deze website om
advertentiecampagnes te
optimaliseren.
Data wordt doorgegeven aan
TrustedShops om u uit te
nodigen voor het schrijven van
een review

Er worden cookies geplaatst
om een beter inzicht te krijgen
in het gedrag van de bezoeker
aan deze website. Hiermee
wordt vervolgens de
gebruikerservaring op deze
website en op andere door
deze website gebruikte
kanalen verbeterd.

muc,
personalization_i
d, guest_id

Max. 2 jaar

Nee

https://twitter.com/e
n/privacy

scr0_[id]

Max. 31
dagen

Nee

https://www.lemonpi
.io/privacy-policy/

__sonar, _ga,
vmLife,
vmPopups,
vmTracking

maximaal 5
jaar

Nee

https://visualmeta.com/en/dataprivacy-statement

14 dagen

Nee

100 dagen

Nee

http://www.trusteds
hops.nl/juridischekennisgeving.html?
__hstc=34495550.2
9cd2b82176df69ef4
601f38b2ffd363.153
9614020277.15396
14020277.1539676
461845.2&__hssc=
34495550.2.153994
0381501&__hsfp=1
362486372
https://vwo.com/priv
acy-policy/

_vis_opt_exp[cijfer]_goal_[cijf
er],
_vis_opt_exp_[ci
jfer]_combi,
_vis_opt_exp_[ci
jfer]_exclude,
_vis_opt_exp_[ci
jfer]_split,
_vis_opt_out,
_vis_opt_s,
_vis_opt_test_co
okie

De laatst geldende versie van dit cookieoverzicht is altijd te vinden op
https://www.vanharen.nl/NL/nl/shop/content/Cookies.jsp en de versienaam en datum worden in
het document gepubliceerd:
Versienaam: VHS_cookies_180008
Datum: 14 juni 2019

