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COOKIE-VERKLARING

We kunnen tijdens uw bezoek aan onze website informatie verzamelen, zoals cookies en log data.

I. LOG DATA

Zoals de meeste websitebeheerders verzamelen we informatie die uw browser doorstuurt tijdens uw bezoek aan onze Site 
(“Log Data”).

Deze Log Data kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol (“IP”) adres van uw computer, browser type, browser 
versie, de pagina’s die u op onze Site bezoekt, het tijdstip en de datum van uw bezoek, de tijd die u doorbrengt op die 
pagina’s en andere statistieken.

Daarenboven kunnen we beroep doen op de diensten van derden, zoals Google Analytics, die deze informatie verzamelen, 
monitoren en analyseren.

II. COOKIES

Cookies zijn bestanden met een kleine hoeveelheid gegevens die een anonieme, unieke identificator kunnen bevatten. 
Cookies worden van een website naar uw browser gezonden en opgeslagen op de harde schijf van uw computer.

Zoals veel sites gebruiken we “cookies” om informatie te verzamelen. U kunt uw browser instructies geven om alle of 
sommige cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt doorgestuurd. Indien u echter geen cookies 
aanvaardt, kunnen sommige delen van onze website iets minder gebruiksvriendelijk zijn.

Qover gebruikt de volgende cookies: 

1. Noodzakelijke cookies: Deze cookies zorgen ervoor dat de Website optimaal functioneert of dat de Website 
wordt beveiligd. Deze cookies zijn onmisbaar voor een goede communicatie en zijn bedoeld om de navigatie te 
vergemakkelijken.

2. Voorkeurcookies: Met deze cookies kan de website informatie onthouden om het uiterlijk of het gedrag van de website 
voor elke gebruiker aan te passen (bijv. taalkeuze).

3. Analytische cookies: Deze cookies maken het mogelijk om het gebruik van de Website te analyseren. Ze meten het 
aantal bezoeken, het aantal bekeken pagina’s, evenals de gebruikersactiviteit op de Website en hoe vaak gebruikers 
terugkomen. Zij geven ons informatie over de werking van de website.

4. Marketing cookies: Deze cookies worden gebruikt om bezoekers van verschillende websites te volgen, zodat uitgevers 
relevante en aantrekkelijke advertenties kunnen weergeven.

5. Andere cookies: De cookies in deze categorie zijn nog niet gecategoriseerd en het doel kan op dit moment onbekend 
zijn.

De Site gebruikt Google Analytics, een service voor webanalyse die door Google, Inc. (“Google”) wordt aangeboden. Google 
Analytics gebruikt cookies om de website te helpen hoe gebruikers de site gebruiken. De informatie die door de cookie 
wordt gegenereerd over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) zal door Google worden doorgestuurd naar en 
opgeslagen op zijn servers in de Verenigde Staten. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te 
evalueren, om rapporten op te stellen over de activiteiten op de website en andere diensten aan te bieden met betrekking 
tot de activiteiten op de website en het internet, voor Qover en zijn verbonden ondernemingen. Google kan deze informatie 
ook doorgeven aan derden wanneer het hiertoe wettelijk verplicht is of wanneer dergelijke derden de informatie voor Google 
bewerken. Google zal uw IP-adres niet verbinden met andere gegevens waarover Google beschikt. 
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U kunt het gebruik van cookies weigeren door de relevante instellingen in uw browser te selecteren, maar houd er dan echter 
rekening mee dat u niet in staat zult zijn om alle functies van deze website te gebruiken.

COOKIE NAAM BESCHRIJVING AFLOOPTIJD CATEGORIE

visitor-id Qover-cookie om de bezoeker anoniem te identificeren 365 dagen Noodzakelijk

_gat_UA-77950992-1 Dit is een patroontype cookie die door Google Analytics is ingesteld, waarbij het 
patroonelement op de naam het unieke identificatienummer van het account of de 
website waarop het betrekking heeft, bevat. Het lijkt een variant op de _gat-cookie, 
die wordt gebruikt om de hoeveelheid gegevens die door Google op websites met een 
hoog verkeersvolume worden geregistreerd, te beperken.

1 uur Noodzakelijk

_dc_gtm_UA-123728391-7 Dit cookie is gekoppeld aan sites die Google Tag Manager gebruiken om andere 
scripts en code in een pagina te laden. Waar het wordt gebruikt, kan het worden 
beschouwd als strikt noodzakelijk, want zonder het kan het zijn dat andere scripts niet 
correct functioneren. Het einde van de naam is een uniek nummer dat ook een identi-
ficatienummer is voor een geassocieerd Google Analytics-account.

1 uur Noodzakelijk

_gaexp Dit cookie wordt gebruikt om de opname van een gebruiker in een A/B-experiment te 
bepalen via Google Optimize en het verstrijken van experimenten waarin een gebrui-
ker is opgenomen. Google Optimize wordt gebruikt om de gebruikerservaring op onze 
website te verbeteren.

39 dagen, 10 
uur

Noodzakelijk

_dc_gtm_UA-123728391-6 Dit cookie is gekoppeld aan sites die Google Tag Manager gebruiken om andere 
scripts en code in een pagina te laden. Waar het wordt gebruikt, kan het worden 
beschouwd als strikt noodzakelijk, want zonder het kan het zijn dat andere scripts niet 
correct functioneren. Het einde van de naam is een uniek nummer dat ook een identi-
ficatienummer is voor een geassocieerd Google Analytics-account.

1 uur Noodzakelijk

_gat_UA-77950992-4 Dit is een patroontype cookie die door Google Analytics is ingesteld, waarbij het 
patroonelement op de naam het unieke identificatienummer van het account of de 
website waarop het betrekking heeft, bevat. Het lijkt een variant op de _gat-cookie, 
die wordt gebruikt om de hoeveelheid gegevens die Google op websites met een hoog 
verkeersvolume registreert, te beperken.

1 uur Noodzakelijk

_gat_UA-123728391-7 Dit is een patroontype cookie die door Google Analytics is ingesteld, waarbij het 
patroonelement op de naam het unieke identificatienummer van het account of de 
website waarop het betrekking heeft, bevat. Het lijkt een variant op de _gat-cookie, 
die wordt gebruikt om de hoeveelheid gegevens die door Google op websites met een 
hoog verkeersvolume worden geregistreerd, te beperken.

1 uur Noodzakelijk

_gat_UA-123728391-6 Dit is een patroontype cookie die door Google Analytics is ingesteld, waarbij het 
patroonelement op de naam het unieke identificatienummer van het account of de 
website waarop het betrekking heeft, bevat. Het lijkt een variant op de _gat-cookie, 
die wordt gebruikt om de hoeveelheid gegevens die door Google op websites met een 
hoog verkeersvolume worden geregistreerd, te beperken.

1 uur Noodzakelijk

_dc_gtm_UA-123728391-
10

Dit cookie is gekoppeld aan sites die Google Tag Manager gebruiken om andere 
scripts en code in een pagina te laden. Waar het wordt gebruikt, kan het worden 
beschouwd als strikt noodzakelijk, want zonder het kan het zijn dat andere scripts niet 
correct functioneren. Het einde van de naam is een uniek nummer dat ook een identi-
ficatienummer is voor een geassocieerd Google Analytics-account.

1 uur Noodzakelijk

_hjIncludedInSample Hotjar cookie. Deze sessie cookie is ingesteld om Hotjar te laten weten of die bezoeker 
is opgenomen in het monster dat wordt gebruikt om trechters te genereren.

1 uur Analytics

_gid Bevat een unieke identificatiecode die door Google Analytics wordt gebruikt om vast 
te stellen dat twee verschillende hits bij dezelfde gebruiker horen tijdens het browsen.

1 dag Analytics

_hjid Hotjar cookie. Deze cookie wordt ingesteld wanneer de klant voor het eerst op een 
pagina met het Hotjar-script belandt. Het wordt gebruikt om de Hotjar Gebruikers-ID, 
uniek voor die site op de browser, te behouden. Dit zorgt ervoor dat het gedrag bij 
volgende bezoeken aan dezelfde site wordt toegeschreven aan dezelfde gebruikers-ID.

356 dagen Analytics

_ga Bevat een unieke identificatiecode die door Google Analytics wordt gebruikt om vast 
te stellen dat twee verschillende treffers aan dezelfde gebruiker toebehoren tijdens 
het browsen.

730 dagen Analytics

_fbp Facebook Pixel reclame first-party cookie. Gebruikt door Facebook om bezoeken 
aan websites te volgen om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime 
bieden van externe adverteerders.

90 dagen Marketing

_gcl_au Gebruikt door Google AdSense om de interactie van de gebruiker met de website te 
begrijpen door het genereren van analytische gegevens.

90 dagen Marketing

language Gebruikt om de taal van de gebruiker op te slaan 9999 dagen Noodzakelijk
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_gat_UA-117278699-6 Dit is een patroontype cookie die door Google Analytics is ingesteld, waarbij het 
patroonelement op de naam het unieke identificatienummer van het account of de 
website waarop het betrekking heeft, bevat. Het lijkt een variant op de _gat-cookie, 
die wordt gebruikt om de hoeveelheid gegevens die door Google op websites met een 
hoog verkeersvolume worden geregistreerd, te beperken.

1 uur Noodzakelijk

_dc_gtm_UA-123728391-9 Dit cookie is gekoppeld aan sites die Google Tag Manager gebruiken om andere 
scripts en code in een pagina te laden. Waar het wordt gebruikt, kan het worden 
beschouwd als strikt noodzakelijk, want zonder het kan het zijn dat andere scripts niet 
correct functioneren. Het einde van de naam is een uniek nummer dat ook een identi-
ficatienummer is voor een geassocieerd Google Analytics-account.

1 uur Noodzakelijk

__insp_nv Deze cookie wordt ingesteld door Inspectlet en wordt gebruikt om de prestaties van 
de website en de server bij elk bezoek aan de site te registreren. De gegevens worden 
geaggregeerd en geanalyseerd, zodat ze bij gebruik anoniem blijven.

365 dagen Analytics

_dc_gtm_UA-1469439-36 Dit cookie is gekoppeld aan sites die Google Tag Manager gebruiken om andere 
scripts en code in een pagina te laden. Waar het wordt gebruikt, kan het worden 
beschouwd als strikt noodzakelijk, want zonder het kan het zijn dat andere scripts niet 
correct functioneren. Het einde van de naam is een uniek nummer dat ook een identi-
ficatienummer is voor een geassocieerd Google Analytics-account.

1 uur Noodzakelijk

__insp_wid Sessiecookie, verwijderd wanneer het bezoek voorbij is. Dit cookie wordt ingesteld 
door Inspectlet en wordt gebruikt om de prestaties van de website en de server bij elk 
bezoek aan de site te registreren. De gegevens worden geaggregeerd en geanaly-
seerd; daarom blijft het bij gebruik anoniem.

365 dagen Analytics

_dc_gtm_UA-123728391-3 Dit cookie is gekoppeld aan sites die Google Tag Manager gebruiken om andere 
scripts en code in een pagina te laden. Waar het wordt gebruikt, kan het worden 
beschouwd als strikt noodzakelijk, want zonder het kan het zijn dat andere scripts niet 
correct functioneren. Het einde van de naam is een uniek nummer dat ook een identi-
ficatienummer is voor een geassocieerd Google Analytics-account.

1 uur Noodzakelijk

_gat_UA-126721339-1 Dit is een patroontype cookie die door Google Analytics is ingesteld, waarbij het 
patroonelement op de naam het unieke identificatienummer van het account of de 
website waarop het betrekking heeft, bevat. Het lijkt een variant op de _gat-cookie, 
die wordt gebruikt om de hoeveelheid gegevens die door Google op websites met een 
hoog verkeersvolume worden geregistreerd, te beperken.

1 uur Noodzakelijk

__insp_targlpt Gebruikt door Inspectlet om sessie-informatie bij te houden. Deze cookies zijn nodig 
om nauwkeurig te begrijpen hoe bezoekers navigeren op de website.

365 dagen Analytics

__insp_norec_sess Gebruikt door Inspectlet om sessie-informatie bij te houden. Deze cookies zijn nodig 
om nauwkeurig te begrijpen hoe bezoekers navigeren op de website.

365 dagen Analytics

__insp_targlpu Gebruikt door Inspectlet om sessie-informatie bij te houden. Deze cookies zijn nodig 
om nauwkeurig te begrijpen hoe bezoekers navigeren op de website.

365 dagen Analytics

__insp_slim Gebruikt door Inspectlet om sessie-informatie bij te houden. Deze cookies zijn nodig 
om nauwkeurig te begrijpen hoe bezoekers navigeren op de website.

365 dagen Analytics

__cfduid Helpt Cloudflare kwaadwillige bezoekers van de websites van onze klanten te 
detecteren en minimaliseert het blokkeren van legitieme gebruikers. Het kan op de 
apparaten van de eindgebruikers van onze klanten worden geplaatst om individuele 
klanten achter een gedeeld IP-adres te identificeren en beveiligingsinstellingen per 
klant toe te passen. Het is noodzakelijk voor de ondersteuning van de beveiligings-
functies van Cloudflare.

30 dagen Noodzakelijk

__cfruid Slaat informatie op over de vraag of bezoekers het gebruik van de op de site gebruikte 
cookiecategorieën hebben opgegeven of geweigerd.

365 dagen Noodzakelijk

cookiehub Slaat informatie op over de vraag of bezoekers het gebruik van de op de site gebruikte 
cookiecategorieën hebben opgegeven of geweigerd.

365 dagen Noodzakelijk

__insp_norec_sess Gebruikt door Inspectlet om sessie-informatie bij te houden. Deze cookies zijn nodig 
om nauwkeurig te begrijpen hoe bezoekers navigeren op de website.

365 dagen Analytics

_hjIncludedInSample Hotjar cookie. Deze sessie cookie is ingesteld om Hotjar te laten weten of die bezoeker 
is opgenomen in het monster dat wordt gebruikt om trechters te genereren.

1 uur Analytics

__insp_targlpt Gebruikt door Inspectlet om sessie-informatie bij te houden. Deze cookies zijn nodig 
om nauwkeurig te begrijpen hoe bezoekers navigeren op de website.

365 dagen Analytics

__insp_nv Gebruikt door Inspectlet om sessie-informatie bij te houden. Deze cookies zijn nodig 
om nauwkeurig te begrijpen hoe bezoekers navigeren op de website.

365 dagen Analytics

__insp_slim Gebruikt door Inspectlet om sessie-informatie bij te houden. Deze cookies zijn nodig 
om nauwkeurig te begrijpen hoe bezoekers navigeren op de website.

365 dagen Analytics
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__insp_wid Deze cookienaam is gekoppeld aan websites die op het HubSpot-platform zijn ge-
bouwd. Dit cookie houdt de sessies bij. Dit wordt gebruikt om te bepalen of HubSpot 
het sessienummer en de tijdstempels in het __hstc-cookie moet verhogen. Het bevat 
het domein, viewCount (verhoogt elke pagina in een sessie) en de timestamp voor het 
starten van de sessie.

365 dagen Analytics

__hssc Deze cookienaam is gekoppeld aan websites die op het HubSpot-platform zijn ge-
bouwd. Dit cookie houdt de sessies bij. Dit wordt gebruikt om te bepalen of HubSpot 
het sessienummer en de tijdstempels in het __hstc-cookie moet verhogen. Het bevat 
het domein, viewCount (verhoogt elke pagina in een sessie) en de timestamp voor het 
starten van de sessie.

1 uur Analytics

hubspotutk Deze cookienaam is gekoppeld aan websites die op het HubSpot-platform zijn ge-
bouwd. Dit cookie wordt gebruikt om de identiteit van een bezoeker bij te houden. Dit 
cookie wordt aan HubSpot doorgegeven bij het indienen van formulieren en gebruikt 
bij het ontdubbelen van contacten.

390 dagen Analytics

__hssrc Deze cookienaam is gekoppeld aan websites die op het HubSpot-platform zijn ge-
bouwd. Wanneer HubSpot het sessiecookie wijzigt, wordt dit cookie ook ingesteld om 
te bepalen of de bezoeker zijn browser opnieuw heeft opgestart. Als dit cookie niet 
bestaat wanneer HubSpot de cookies beheert, wordt het beschouwd als een nieuwe 
sessie. 

1 uur Analytics

_gat_UA-77950992-4 Gebruikt door Inspectlet om sessie-informatie bij te houden. Deze cookies zijn nodig 
om nauwkeurig te begrijpen hoe bezoekers navigeren op de website.

1 uur Analytics

_gat_UA-77950992-1 Gebruikt door Inspectlet om sessie-informatie bij te houden. Deze cookies zijn nodig 
om nauwkeurig te begrijpen hoe bezoekers navigeren op de website.

1 uur Analytics

__insp_targlpu Gebruikt door Inspectlet om sessie-informatie bij te houden. Deze cookies zijn nodig 
om nauwkeurig te begrijpen hoe bezoekers navigeren op de website.

365 dagen Analytics

__hstc Deze cookienaam is gekoppeld aan websites die op het HubSpot-platform zijn 
gebouwd. Dit is het belangrijkste cookie voor het bijhouden van bezoekers. Het bevat 
het domein, utk, de initiële tijdstempel (eerste bezoek), de laatste tijdstempel (laatste 
bezoek), de huidige tijdstempel (dit bezoek) en het sessienummer (in stappen voor 
elke volgende sessie).

390 dagen Analytics

_gid Bevat een unieke identificatiecode die door Google Analytics wordt gebruikt om vast 
te stellen dat twee verschillende hits bij dezelfde gebruiker horen tijdens het browsen.

1 dag Analytics

_gat_UA-77950992-3 Bevat een unieke identificatiecode die door Google Analytics wordt gebruikt om vast 
te stellen dat twee verschillende hits bij dezelfde gebruiker horen tijdens het browsen.

1 dag Analytics

_ga Bevat een unieke identificatiecode die door Google Analytics wordt gebruikt om vast 
te stellen dat twee verschillende hits bij dezelfde gebruiker horen tijdens het browsen.

730 dagen Analytics

_hjid Hotjar cookie. Deze cookie wordt ingesteld wanneer de klant voor het eerst op een 
pagina met het Hotjar-script belandt. Het wordt gebruikt om de Hotjar Gebruikers-ID, 
uniek voor die site op de browser, te behouden. Dit zorgt ervoor dat het gedrag bij 
volgende bezoeken aan dezelfde site wordt toegeschreven aan dezelfde gebruikers-ID.

365 dagen Analytics

_gid Bevat een unieke identificatiecode die door Google Analytics wordt gebruikt om vast 
te stellen dat twee verschillende hits bij dezelfde gebruiker horen tijdens het browsen.

1 dag Analytics

_hjIncludedInSample Hotjar koekje. Deze sessie cookie is ingesteld om Hotjar te laten weten of die bezoeker 
is opgenomen in het monster dat wordt gebruikt om trechters te genereren.

1 uur Analytics

__zlcmid 365 dagen Ongecategoriseerd

_gat_UA-77950992-3 1 uur Ongecategoriseerd

ubvs 180 dagen Ongecategoriseerd

_gat_UA-77950992-1 1 uur Ongecategoriseerd

ubvt 3 dagen Ongecategoriseerd

ubpv 184 dagen Ongecategoriseerd

Door het gebruik van deze website, gaat u akkoord met de verwerking van gegevens over u door Google op de wijze en voor 
het doel zoals hierboven gedetailleerd.

Voor informatie over al deze categorieën van cookies en voor meer algemene informatie over cookies verwijzen we naar 
aboutcookies.org.

Om ervoor te zorgen dat u uw persoonlijke gegevens kunt inzien en corrigeren en om ervoor te zorgen dat u uw toestemming 
voor deze gegevens te allen tijde kunt intrekken, kunt u het gebruik van cookies altijd beheren via de instellingen van 
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uw persoonlijke browser. De webbrowser kan worden geconfigureerd om alle cookies te blokkeren, bepaalde cookies te 
accepteren/blokkeren of alle cookies te accepteren.

De instellingen van de cookies kunnen verschillen van browser tot browser. Gelıeve hıeronder de links te vinden, die u 
toegang geven tot instructies die u zullen toelaten om de cookies in uw browser te deactiveren of te verwijderen:

• Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences 

• Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en-GB 

• Safari: https://support.apple.com/en-gb/HT201265 

• Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-
cookies 

Indien u geen informatie aan Google Analytics wilt geven over uw bezoeken en activiteiten op onze website, kunt u deze 
optie in uw browser deactiveren via de volgen de link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB

Dit verklaring is aan verandering onderhevig. U kunt altijd de meest recente versie van ons beleid op onze website 
consulteren.


