
TOELICHTING COOKIES MAKELAARSLAND 
‘Ja, natuurlijk’

Zó haal je het meeste uit Makelaarsland.nl. We kunnen online gedrag analyseren en zo onze website 

steeds beter maken. Jouw gegevens worden onthouden en je geeft hiermee expliciet toestemming 

om jouw bezoek op persoonsniveau te analyseren en deze analyses te gebruiken voor persoonlijke 

boodschappen op Makelaarsland.nl en sites van andere partijen. Ook geef je ons toestemming om jouw 

IP-adres met deze partijen te delen. Voor meer informatie over wat deze bedrijven met de verzamelde 

gegevens doen, klik je op de aanbieders voor hun privacyverklaringen.

AANBIEDER NAAM COOKIE DOEL VERVALTERMIJN

ABTasty ABTasty Registreert informatie over campagnes (AB Tasty 
Visitor ID, campaign ID, variations ID, timestamps).

1 jaar

ABTasty ABTastySession Registreert een unieke sessie-ID en te zien of een 
gebruiker zich in een zelfde navigatiesessie bevindt.

Elke sessie

ABTasty ABdebug Hiermee kan ABTasty zien of de gebruiker cookies 
heeft geaccepteerd.

Elke sessie

DoubleClick IDE Gebruikt door Google DoubleClick om de acties van 
de website-gebruiker te registreren en te rapporteren 
na het bekijken of klikken op een van de advertenties 
van de adverteerder met het doel om de effectiviteit 
van een advertentie te meten en om gerichte 
advertenties aan de gebruiker te presenteren.

1 jaar

DoubleClick test_cookie Gebruikt om te controleren of de browser 
van de gebruiker cookies ondersteunt.

Elke sessie

Google Adwords ads/ga-audiences Gebruikt door Google AdWords om bezoekers die 
waarschijnlijk naar klanten converteren om te zetten 
op basis van het online gedrag van de bezoeker op 
verschillende websites.

Elke sessie

Google ads/user-lists/# Gebruikt door Google wanneer een gebruiker een 
pagina op een website bezoekt die een remar-
ketingtag bevat. Google plaatst een cookie op het 
apparaat van de gebruiker en voegt de cookie toe 
aan een ‘gebruikerslijst’.

Elke sessie

Google Analytics collect Gebruikt om gegevens naar Google Analytics te 
verzenden over het apparaat en het gedrag van de 
bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende 
apparaten en marketingkanalen.

Elke sessie

Google Analytics _ga Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om 
statistische gegevens te genereren over hoe de 
bezoeker de website gebruikt.

2 jaar

Google Analytics _gat Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid 
te vertragen.

Elke sessie

Google Analytics _gid Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om 
statistische gegevens te genereren over hoe de 
bezoeker de website gebruikt.

Elke sessie

www.abtasty.com/terms-of-use/
www.abtasty.com/terms-of-use/
www.abtasty.com/terms-of-use/
https://policies.google.com/privacy?hl=nl
https://policies.google.com/privacy?hl=nl
https://policies.google.com/privacy?hl=nl
https://policies.google.com/privacy?hl=nl
https://policies.google.com/privacy?hl=nl
https://policies.google.com/privacy?hl=nl
https://policies.google.com/privacy?hl=nl
https://policies.google.com/privacy?hl=nl


Facebook fr Dit gebruikt Facebook om een reeks 
advertentieproducten te leveren, zoals realtime 
bieden van externe adverteerders.

3 maanden

Hotjar _hjCookieTest Helpt bezoekersgedrag bij te houden en te 
analyseren, zoals paginagebruik en sitenavigatie. Die 
informatie helpt om de ervaring en prestaties van de 
website te verbeteren.

Elke sessie

Hotjar _hjIncludedInSample Deze sessiecookie is ingesteld om Hotjar te 
laten weten of die bezoeker is opgenomen in 
de steekproef die wordt gebruikt om Heatmaps, 
trechters, opnames, etc. te genereren.

3 maanden

Makelaarsland Ml_location Hiermee tonen we op basis van geo-locatie 
woningaanbod op onze homepage.

6 maanden

Makelaarsland ml_cc Hiermee kunnen wij zien wanneer de gebruiker 
cookies heeft geaccepteerd.

1 week

Mijn Makelaarsland _RequestVerificationToken Helpt Cross-Site Request Forgery (CSRF) -aanvallen 
te voorkomen.

Elke sessie

Mijn Makelaarsland .MLLOGIN Wordt gebruikt om logingegevens te onthouden 
tussen meerdere browser sessies.

Permanent

YouTube VISITOR_INFO1_LIVE Hiermee wordt geprobeerd de bandbreedte van 
gebruikers te schatten op pagina’s met geïntegreerde 
YouTube-video’s.

179 dagen

YouTube PREF Registreert een unieke ID die door Google wordt 
gebruikt om statistieken bij te houden over hoe de 
bezoeker YouTube-video’s gebruikt op verschillende 
websites.

8 maanden

YouTube YSC Registreert een unieke ID om statistieken bij te 
houden van welke video’s van YouTube de gebruiker 
heeft gezien.

Elke sessie

YouTube @@History/@@scroll|# Niet geclassificeerd. Elke sessie

YouTube GPS Registreert een unieke ID op mobiele apparaten om 
tracking mogelijk te maken op basis van geografische 
GPS-locatie.

Elke sessie
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