
Cookieverklaring HLB Witlox Van den Boomen 

 

Wij maken op onze websites www.hlb-wvdb.nl, www.groeigroots.nl en https://cc.hlb-

van-daal.nl/ gebruik van cookies. 

1. 1. Wat is een cookie? 

Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt 

meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt 

opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze 

servers teruggestuurd worden. 

Welke cookies worden er momenteel gebruikt door ons? 

 

Functionele cookies 

Cookienaam: w-privacyalert-alert1-state 

Doel: Deze cookie wordt geplaatst door de website www.hlb-wvdb.nl indien de bezoeker 

aan heeft gegeven akkoord te gaan met het accepteren van cookies. Dankzij deze cookie 

komt die melding niet telkens opnieuw voor. 

Opslagperiode: w-privacyalert-alert1-state: 2 jaar 

Cookienaam: APISID / HSID / LOGIN_INFO  / PREF / SAPISID / SID / SSID / SIDCC / 

VISITOR_INFO1_LIVE 

Doel: Deze cookies worden geplaatst door YouTube. Dit komt omdat wij soms filmpjes 

insluiten vanuit YouTube in nieuwsberichten of webpagina’s. Deze cookies registeren 

anoniem statistieken. Bijvoorbeeld hoe vaak de video is weergegeven en welke settings 

er zijn gebruikt voor het afspelen van de video. Er wordt geen gevoelige data verzameld, 

tenzij u bent ingelogd in Google en u een video ‘leuk’ vindt. 

Opslagperiode: APISID: 2 jaar / HSID: 2 jaar / LOGIN_INFO: 2 jaar / PREF: 8 maanden / 

SAPISID: 2 jaar / SID: 2 jaar / SSID: 2 jaar / VISITOR_INFO1_LIVE: 8 maanden / YSC: 

tot einde sessie 

Geldt alleen voor www.groeigroots.nl  

 

Cookienaam: utag_main 

Doel: Deze cookie wordt gebruikt voor het beheren van pixels en tools 

Opslagperiode: utag_main: 1 jaar 
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Analytische cookies 

Cookienaam: _ga / _gat / _gid / _gat_ UA-8900067-1 

Doel: met deze cookies van Google Analytics meten we hoe de website wordt gebruikt en 

waar vandaan bezoekers op de website zijn gekomen. Deze informatie wordt gebruikt om 

de website te optimaliseren. 

Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen informatie voor andere doeleinden te 

gebruiken, zoals andere Google diensten. De informatie is wel toegankelijk voor Google 

en zal door hen aan derden worden verstrekt, indien Google daartoe wettelijk wordt 

verplicht. Wij hebben hier geen invloed op. 

Opslagperiode: _ga: 26 maanden / _gat en _gid: 1 dag / _gat_ UA-8900067-1: 10 

minuten 

Tracking cookies 

Cookienaam: CONSENT 

Doel: Deze cookie is van Google en wordt alleen geplaatst indien goedkeuring is gegeven 

door de website bezoeker. De cookie wordt gebruikt voor advertentie en personalisatie 

doeleinden via het Google Ads-platform. 

Opslagperiode: CONSENT: 20 jaar 

 

Cookienaam: BizoID / UserMatchHistory / Bcookie / _lipt / liap / lidc / li_oatml / 

m_pixel_ratio 

Doel: Deze cookies horen bij LinkedIn. Wij adverteren op LinkedIn en houden via cookies 

het resultaat bij. Verder maken wij gebruik van de LinkedIn-share button die ook cookies 

plaatst. 

Opslagperiode: BizoID: 6 maanden / UserMatchHistory: 6 maanden / bCookie: 12 

maanden / _lipt: 1 dag / liap: 1 dag / lidc: 1 dag / li_oatml: 31 dagen / m_pixel_ratio: 2 

jaar 

 

Cookienaam: presence / act / sb / c_user / fr / xs / datr / _fbp / wd 

Doel: Deze cookies worden gebruikt voor de Facebook social plugin, zoals een like knop. 

Maar ook (fr en _fbp) voor het weergeven van gerichte advertenties aan mensen die 

eerder www.hlb-wvdb.nl hebben bezocht. Daarnaast worden de cookies ook gebruikt 

voor het meten van bezoekers via advertenties die wij inzetten op Facebook. 

Opslagperiode: presence: tot einde sessie / act: tot einde sessie / sb: 30 dagen / c_user: 

30 dagen / fr: 30 dagen / xs: 30 dagen / datr: 2 jaar / _fbp: tot einde sessie / wd: tot 

einde sessie 

  

 

 

 

 

http://www.hlb-wvdb.nl/


Cookienaam: _gcl_au 

Doel: Wordt gebruikt door Google AdSense om te experimenteren met de efficiëntie van 

advertenties op websites die hun services gebruiken. 

Opslagperiode: _gcl_au: 3 maanden 

 

Cookienaam: sfsid / user 

Doel: Deze cookies worden geplaatst door SalesFeed. SalesFeed is een 

marketingplatform. Deze houdt bij welk bedrijf onze website heeft bezocht. 

Opslagperiode: sfside: tot einde sessie / user: 5 jaar 

Geldt alleen voor www.groeigroots.nl: 

  

Cookienaam: BizoID / UserMatchHistory / Bcookie / lidc 

Doel: Deze cookies horen bij LinkedIn. Wij adverteren op LinkedIn en houden via cookies 

het resultaat bij. Verder maken wij gebruik van de LinkedIn-share button die ook cookies 

plaatst. 

Opslagperiode: BizoID: 6 maanden / UserMatchHistory: 6 maanden / bCookie: 12 

maanden / lidc: 1 dag 

 

Cookienaam: fr 

Doel: Deze cookie wordt gebruikt voor het weergeven van gerichte advertenties aan 

mensen die eerder www.vdb-law.nl hebben bezocht. 

Opslagperiode: fr: 30 dagen 

 

Google Analytics 

Via onze websites worden een cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als 

deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en 

rapportages te krijgen over hoe bezoekers de websites gebruiken. Google kan deze 

informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor 

zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. 

Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor 

andere Google diensten. 

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres 

wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door 

Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. De Verenigde Staten behoren niet 

tot de EER. Indien wij persoonsgegevens delen met partijen in landen buiten de EER en 

die niet vallen onder een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie of anderszins 

een passend beschermend niveau bieden, beschermen wij uw persoonsgegevens door 

middel van standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Hiermee wordt 

gewaarborgd dat derden waarmee wij uw persoonsgegevens delen dezelfde 

beschermingsnormen in acht nemen als die binnen de EER.  
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Buttons 

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) 

of delen (“tweeten”) op sociale netwerken zoals Facebook, LinkedIn en Twitter. Deze 

buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, LinkedIn respectievelijk 

Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij 

hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook, LinkedIn 

respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met 

uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. 

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie 

wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op 

servers in de Verenigde Staten. De Verenigde Staten behoren niet tot de EER. Indien wij 

persoonsgegevens delen met partijen in landen buiten de EER en die niet vallen onder 

een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie of anderszins een passend 

beschermend niveau bieden, beschermen wij uw persoonsgegevens door middel van 

standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie. Hiermee wordt gewaarborgd 

dat derden waarmee wij uw persoonsgegevens delen dezelfde beschermingsnormen in 

acht nemen als die binnen de EER. 

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens 

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw 

gegevens. Voor de uitoefening van uw rechten verwijzen wij naar ons privacy 

statement van de betreffende website. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij 

vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in 

persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie 

mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. 

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan 

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u 

vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser. 

Indien u cookies uitschakelt of geen cookies accepteert, kan dit leiden tot beperkingen in 

de functionaliteit van onze websites. 
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