
Cookielijst 
 

Een cookie is een klein tekstbestandje met gegevens dat een website (wanneer een gebruiker deze 

bezoekt) op uw apparaat wil opslaan om zodoende informatie over u, zoals uw taalvoorkeur of 

inloginformatie, te kunnen herinneren. Deze cookies worden door ons ingesteld en heten interne 

cookies. Daarnaast gebruiken we externe cookies, namelijk cookies van een ander domein dan waar u 

zich bevindt. We gebruiken de cookies en andere tracking-technologieën voor de volgende doeleinden: 

 

Strikt noodzakelijke cookies 

 

Deze cookies slaan geen persoonlijk identificeerbare informatie op, maar zijn nodig om onze Website 

te laten werken en kunnen om die reden niet uitgeschakeld worden. In de meeste gevallen worden 

deze cookies alleen gebruikt wanneer u een dienst aanvraagt, bijvoorbeeld uw privacy instellingen 

registreren, in onze Website inloggen of een formulier invullen. U kunt uw browser instellen om deze 

cookies te blokkeren of om u voor deze cookies te waarschuwen, maar sommige delen van onze 

Website zullen dan niet werken.  

 

Naam Herkomst Functie Bewaartijd 

_cfduid Cloudfare Identiteit achter gebruik van gedeelde IP 

adressen voor veiligheidsinstellingen. 

Noodzakelijk. 

1 maand 

Session_id Traffic-Shop Id van de sessie gedurende het bezoek. 

Prestaties van de site 

30 min 

CookieConsent Traffic-shop Opslaan van gebruiker zijn coockie 

voorkeur 

1 jaar 

Rc::c Google.com OM onderscheid te maken tussen robot 

en mens 

Duur van de 

sessie 

ts# Traffic-shop Niet geklasseerd Duur van de 

sessie 

 

Prestatiecookies 

 

Deze cookies stellen ons in staat bezoekers en hun herkomst te tellen, zodat we de prestatie van onze 

Website kunnen analyseren en verbeteren. Ze helpen ons te begrijpen welke pagina’s het meest en 

minst populair zijn en hoe bezoekers zich door de gehele site bewegen. Alle informatie die deze cookies 

verzamelen, wordt geaggregeerd en is daarom anoniem. Als u deze cookies niet toestaat, weten wij 

niet wanneer u onze site bezocht heeft. 

  



 

 

Naam Herkomst Functie Bewaartijd 

_ga Traffic-shop Registratie uniek ID voor statistieken 2 jaar 

_gat Traffic-shop Google analytics, verzoeksnelheid 

beperken 

1 dag 

-gid Traffc-shop Registratie uniek ID over hoe gebruiker 

de site gebruikt 

1 dag 

Collect Google analytics Data versturen aan analytics over 

apparaat en gedrag 

Duur van de 

sessie 

ts_lang Traffic-shop Niet geklasseerd 1 jaar 

 

Functionele cookies 

 

Deze cookies stellen onze Website in staat om extra functies en persoonlijke instellingen aan te bieden. 

Ze kunnen ingesteld worden door ons of door externe aanbieders van diensten die we op onze pagina’s 

hebben geplaatst. Als u deze cookies niet toestaat, kunnen deze of sommige van deze diensten wellicht 

niet correct werken. 

 

Naam Herkomst Functie Bewaartijd 

Geen    

    

    

 

Doelgroepgerichte cookies 

Deze cookies kunnen door onze adverteerders op onze Website ingesteld worden. Zij gebruiken deze 

cookies wellicht om een profiel van uw interesses samen te stellen en u relevante advertenties op 

andere websites te tonen. Ze slaan geen directe persoonlijke informatie op, maar zijn gebaseerd op 

unieke identificateurs van uw browser en internetapparaat. Als u deze cookies niet toestaat, zult u 

minder op u gerichte advertenties zien. 

Naam Herkomst Functie Bewaartijd 

Geen    

    

    

 



Als u vaststelt dat andere cookies via onze Website geplaatst worden, danken wij u ons daarvan 

onmiddellijk te verwittigen, zodat wij de nodige aanpassingen kunnen doen. 

 

We geven u zo veel mogelijk informatie over cookies geplaatst door derde partijen. Als u toch meer 

wil weten, verwijzen we u graag naar de privacyverklaring van deze partijen op hun respectieve 

websites. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de 

inhoud van de cookies van deze derde partijen.  

 

Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt u gevraagd om onze cookies te aanvaarden. U kan nadien 

uw keuzes op elk ogenblik zelf beheren. 

 

Als u verder nog vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw Persoonsgegevens, 

contacteer ons dan per e-mail op info@traffic-shop.be 

Meer informatie over cookies vindt u ook op: http://www.allaboutcookies.org/.  

 

http://www.allaboutcookies.org/

