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COOKIEBELEID VIDEOBROUWERIJ 
 
Gebruik van cookies, local storage en tracking pixels 
Videobrouwerij maakt bij het online aanbieden van haar diensten gebruik 
van twee manieren om gegevens op te slaan in je browser: cookies en local 
storage. 

Cookies 
De website van Videobrouwerij maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine 
tekstbestanden die op je computer, tablet of mobiele telefoon worden 
geplaatst als je onze website bezoekt. Wij gebruiken cookies voor de 
volgende doeleinden: 

• Om je zo goed mogelijk te informeren over onze diensten. Zo krijg je 
informatie te zien die voor jou het meest relevant is en/of is afgestemd 
op jouw voorkeuren of interesses. 

• Voor onderzoek, om de website te optimaliseren en 
gebruikersvriendelijker te maken. 

• Het onthouden van je voorkeuren op de website. 

Sommige cookies zijn noodzakelijk. Deze cookies hebben geen of geringe 
gevolgen voor je privacy. We plaatsen deze cookies bij je bezoek aan onze 
websites altijd om de website goed te laten werken, zodat je ingelogd kunt 
blijven bijvoorbeeld. Ook plaatsen we altijd een cookie om volledig anoniem 
het gebruik van onze website te analyseren of om bij te houden of een 
advertentie heeft geleid tot een aankoop. 

Onze website maakt van meer cookies gebruik die niet noodzakelijk zijn, 
maar wel nuttig. Zodat je feedback kunt geven of berichten kunt delen op 
social media. Ook kunnen wij je zo relevantere advertenties tonen op 
websites van derden. Deze cookies verzamelen mogelijk gegevens buiten 
onze website.  

Ontvang je liever helemaal geen cookies? Dan kun je deze uitzetten in de 
instellingen van je browser. Let op: dit betekent dat niet alle functionaliteiten 
van de website werken op je computer, tablet of mobiele telefoon. 

Local storage 
Soms worden gegevens niet opgeslagen in een cookie, maar in de ‘local 
storage’ van je browser. Videobrouwerij gebruikt HTML5 Local Storage om 
gegevens op te slaan. Dit werkt ongeveer hetzelfde als cookies maar er 
kunnen meer gegevens worden opgeslagen. Bij local storage bepaal je zelf 
hoe lang de browser de gegevens bewaart. Dit hangt af van de instellingen 
van je browser en/of hoe vaak je je browser geschiedenis wist. 
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Tracking pixels 
Een tracking pixel is een elektronisch bestand (grootte normaal 1 pixel x 1 
pixel) dat in een e-mail (bijvoorbeeld onze nieuwsbrief) wordt geplaatst. Door 
het gebruik van een tracking pixel kunnen wij zien of een e-mail gelezen 
wordt. 

Cookielijst 
Hieronder vind je een lijst van cookies en hun bijbehorende functionaliteiten 
die altijd op je computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst als je 
onze website raadpleegt en de cookies die alleen worden geplaatst nadat je 
ons voor het plaatsen daarvan toestemming hebt gegeven. 

Commerciële cookies 
Facebook 
Wie: facebook.com  
Doel: Het meten van conversies en het doen van gerichte aanbiedingen op 
sites van derden. De anonieme conversie informatie wordt gebruikt om de 
waarde te bepalen van diverse advertentiepartners in een centrale adserver 
en deze anonieme informatie wordt gebruikt om via deze centrale adserver 
gerichte aanbiedingen te plaatsen op sites van derden.  
Cookies: locale, c_user, csm, datr, fr, lu, xs, pk, s, p, act, x-src, presence, tr  
Opslag periode: maximaal 1 jaar  
Cookie opt-in: nee 

Analytische cookies 
Google 
Wie: www.google.nl  
Doel: Hiermee houdt Google de performance van zoekgedrag (organisch en 
advertenties) bij.  
Cookies: DV  
Opslag periode: sessie  
Cookie opt-in: nee 

Google 
Wie: Videobrouwerij.nl 
Doel: Hiermee houdt Google Analytics bij hoe vaak een bezoeker komt.  
Cookies: _utmva  
Opslag periode: onbeperkt  
Cookie opt-in: nee 

Google 
Wie: videobrouwerij.nl 
Doel: Hiermee definieert Google Analytics unieke bezoekers voor 
segmentering.  
Cookies: _utmvm  
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Opslag periode: onbeperkt  
Cookie opt-in: nee 

Google Adwords conversion 
Wie: adwords.com  
Doel: Meten van de conversie. Deze anonieme informatie wordt gebruikt om 
de waarde te bepalen van een advertentiepartner en om af te kunnen 
rekenen met een advertentiepartner.  
Cookies: Conversion  
Opslag periode: maximaal 1 jaar  
Cookie opt-in: nee 

Google Analytics 
Wie: videobrouwerij.nl 
Doel: Cookie van Universal Analytics en geeft aan unieke gebruikers een 
random gekozen id-nummer, om gebruiker, sessie en campagnedata bij te 
houden.  
Cookies: _ga  
Opslag periode: 2 jaar (tenzij aangepast door website eigenaar)  
Cookie opt-in: nee 

Google Analytics 
Wie: videobrouwerij.nl 
Doel: Hiermee houdt Google Analytics bij hoe lang een bezoeker op de 
website is.  
Cookies: _utmvb, _utmvc  
Opslag periode: einde van sessie  
Cookie opt-in: nee 

Google Analytics 
Wie: videobrouwerij.nl 
Doel: Wordt gebruikt om de hoeveelheid gegevens die door Google wordt 
geregistreerd op high traffic volume websites te beperken.  
Cookies: _gat_UA-XXXXXXX-XX  
Opslag periode: 10 minuten  
Cookie opt-in: nee 

Google Tag Manager 
Wie: videobrouwerij.nl 
Doel: Zorgt er voor dat scripts van Google Tag Manager geladen kunnen 
worden. Bepaalde scripts kunnen noodzakelijke scripts voor het functioneren 
van de website bevatten.  
Cookies: _dc_gtm_UA-XXXXXXX-XX  
Opslag periode: sessie  
Cookie opt-in: nee 
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Hotjar 
Wie: hotjar.com  
Doel: Meten van gebruikersonderzoek om videobrouwerij.nl te verbeteren. 
Het doen van kwalitatief onderzoek onder website bezoekers en verkrijgen 
van een beter inzicht in het klikgedrag van de bezoeker. Hierdoor kan de 
gebruikerservaring op de website worden verbeterd.  
Cookies: _hjIncludeInSample, _hjMinimizedPolls, _hjUserId  
Opslag periode: maximaal 1 jaar  
Cookie opt-in: nee 

YouTube 
Wie: videobrouwerij.nl 
Doel: Hiermee houdt YouTube bij welke video’s gebruikers bekijken.  
Cookies: PREF  
Opslag periode: 8 maanden  
Cookie opt-in: nee 

Vimeo 
Wie: videobrouwerij.nl 
Doel: Hiermee houdt Vimeo bij welke video’s gebruikers bekijken.  
Cookies: PREF  
Opslag periode: 8 maanden  
Cookie opt-in: nee 

Functionele cookies 
Cookie login authenticatie 
Wie: videobrouwerij.nl 
Doel: Met de login authenticatie kunnen we de inlog verbinden tussen Web 
omgeving en Mijn omgeving.  
Cookies: .ASPXOXXIOAUTH  
Opslag periode: sessie  
Cookie opt-in: nee 

Google 
Wie: google.nl  
Doel: Hiermee houdt Google de performance van zoekgedrag (organisch en 
advertenties) bij.  
Cookies: SAPISID, APISID, NID, SSID, SID, 1P_JAR, HSID  
Opslag periode: 2 jaar  
Cookie opt-in: nee 

HTML5 local storage 
Wie: videobrouwerij.nl 
Doel: Onthouden van eerder door een gebruiker ingevulde gegevens. 
Hierdoor wordt de gebruikservaring van de website verbeterd.  
Cookies: niet in een cookie, maar in de local storage van een gebruiker  
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Opslag periode: afhankelijk van de instellingen van de browser van een 
gebruiker  
Cookie opt-in: nee 

Videobrouwerij 
Wie: videobrouwerij.nl 
Doel: Hiermee kent Videobrouwerij intern verkeer van medewerkers en 
partner organisaties.  
Cookies: _involved_party  
Opslag periode: onbeperkt  
Cookie opt-in: nee 

YouTube 
Wie: youtube.com  
Doel: YouTube plaatst verschillende cookies bij het inladen van video's op 
deze website.  
Cookies: _ga, VISITOR_INFO1_LIVE, SSD. HSID, SID, PREF, LOGIN_INFO, SAPISID, 
APISID, YSC  
Opslag periode: 8 maanden - 2 jaar  
Cookie opt-in: nee 

Vimeo 
Wie: vimeo.com  
Doel: Vimeo plaatst verschillende cookies bij het inladen van video's op deze 
website.  
Cookies: _ga, VISITOR_INFO1_LIVE, SSD. HSID, SID, PREF, LOGIN_INFO, SAPISID, 
APISID, YSC  
Opslag periode: 8 maanden - 2 jaar  
Cookie opt-in: nee 


