
Cookiebeleid - KVPS
Onze website maakt gebruik van cookies. Hieronder vind je meer informatie over
cookies, hoe ze gebruikt worden en hoe je ze kunt beheren.

Door deze website te gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van cookies conform dit
cookiebericht. Indien je niet akkoord gaat met het gebruik van deze cookies, kun je ze
uitschakelen met behulp van de instructies in dit cookiebericht zodat cookies van deze
website niet op het apparaat worden geplaatst.

Wat is een cookie?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die naar jouw apparaat verzonden worden wanneer
je een website bezoekt. Cookies worden bij elk volgend bezoek teruggestuurd naar de
oorspronkelijke website, of naar een andere website die het cookie herkent. Cookies
dienen als een soort geheugen voor een website, zodat het apparaat automatisch
herkend wordt wanneer je de website opnieuw bezoekt. Cookies kunnen ook gebruikt
worden om jouw voorkeuren op te slaan, je gebruikerservaring te verbeteren, en om de
getoonde reclame relevanter te maken voor je.

Je vindt meer informatie over cookies (en over hoe je kunt zien welke cookies op jouw
apparaat geplaatst zijn en hoe je deze kunt beheren en wissen) op
www.aboutcookies.org

Soorten cookies

Sessiecookies en permanente cookies
We kunnen gebruikmaken van sessiecookies, die enkel bestaan tot je de webbrowser
afsluit. We kunnen ook permanente cookies gebruiken, die een langere, specifieke
periode op jouw apparaat blijven.



Cookies van derde partijen
Onze website kan toestaan dat cookies van derde partijen worden geplaatst door
diensten die erop verschijnen. Wij hebben geen controle over deze cookies. Meer
informatie over hoe de derde partij cookies gebruikt, kun je vinden op de website van de
betreffende derde partij. Details over eventuele cookies van derde partijen die op deze
website worden gebruikt, inclusief het doel ervan, worden in de onderstaande tabel
uiteengezet.

Strikt noodzakelijk

Naam van
cookie

Vervaldatum
periode

Doel Aanbieder

mooiemense
npodcast_se
ssion

1 dag Houdt gebruikerssessie status
voor alle pagina-aanvragen bij.

mooiemensenpod
cast.nl

__cf_bm 1 dag Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen
mensen en bots. Dit is gunstig voor de website,
om
maak geldige rapporten over het gebruik van hun
website.

podbean.com

AWSELB Sessie Wordt gebruikt om het verkeer naar de website te
verdelen over meerdere servers om de
responstijden te optimaliseren.

podbean.com

AWSELBCO
RS

1 dag Registreert welke servercluster de bezoeker
bedient. Dit wordt gebruikt in samenhang met
load balancing, om:
gebruikerservaring optimaliseren.

podbean.com

CONSENT 2 jaar Wordt gebruikt om te detecteren of de bezoeker
de marketing categorie in de cookiebanner heeft
geaccepteerd. Dit is een cookie
Noodzakelijk voor GDPR-compliance van de
website.

google.com

CONSENT 2 jaar Wordt gebruikt om te detecteren of de bezoeker
de marketing categorie in de cookiebanner heeft
geaccepteerd. Dit is een cookie
Noodzakelijk voor GDPR-compliance van de
website.

youtube.com

test_cookie 1 dag Wordt gebruikt om te controleren of de browser doubleclick.net



van de gebruiker cookies ondersteunt.

Statistieken

Naam van
cookie

Vervaldatum
periode

Doel Aanbieder

_at.hist.# Aanhoudend Gebruikt door het sociale deelplatform AddThis
om de gebruiksgeschiedenis van de gebruiker
van de AddThis-deel widget op te slaan

podbean.com

_ga 2 jaar Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om
statistische gegevens te genereren over hoe de
bezoeker de website gebruikt.

mooiemensenpod
cast.nl

_ga_# 2 jaar Gebruikt door Google Analytics om gegevens te
verzamelen over het aantal keren dat een
gebruiker de website heeft bezocht en
data voor het eerste en meest recente bezoek.

mooiemensenpod
cast.nl

Marketing

Naam van
cookie

Vervaldatum
periode

Doel Aanbieder

_at.cww Aanhoudend Gebruikt door het sociale deelplatform AddThis podbean.com

_ssuma 29 dagen Presents the user with relevant content and
advertisement. The service is provided by
third-party
advertisement hubs, which facilitate real-time
bidding for advertisers.

sitescout.com

at-lojson-cac
he-#

Aanhoudend Gebruikt door het sociale deelplatform AddThis podbean.com

at-rand Aanhoudend Gebruikt door het sociale deelplatform AddThis podbean.com

bkdc 179 dagen Registreert gebruikersgegevens, zoals IP-adres,
geografische locatie, bezochte websites en op
welke advertenties de gebruiker heeft geklikt, met
als doel de advertentieweergave te optimaliseren
op basis van de bewegingen van de gebruiker op
websites die hetzelfde advertentienetwerk
gebruiken.

bluekai.com



bkpa 179 dagen Presenteert de gebruiker relevante inhoud en
advertenties. De service wordt geleverd door een
derde partij
advertentie hubs, die realtime bieden voor
adverteerders mogelijk maken.

bluekai.com

bku 179 dagen Registreert geanonimiseerde
gebruikersgegevens, zoals IP-adres,
geografische locatie, bezochte websites en op
welke advertenties de gebruiker heeft geklikt, met
als doel de advertentieweergave te optimaliseren
op basis van de bewegingen van de gebruiker op
websites die hetzelfde advertentienetwerk
gebruiken.

bluekai.com

demdex 179 dagen Via een unieke ID die wordt gebruikt voor
semantische inhoudsanalyse, is de navigatie van
de gebruiker op de website:
geregistreerd en gekoppeld aan offline gegevens
uit enquêtes en soortgelijke registraties om
gerichte advertenties weer te geven.

demdex.net

di2 1 jaar Niet geclassificeerd addthis.com

dpm 179 dagen Stelt een unieke ID in voor de bezoeker, waarmee
externe adverteerders de bezoeker kunnen
targeten met relevante advertenties. Deze
koppelingsservice wordt geleverd door
advertentiehubs van derden, die realtime bieden
voor adverteerders mogelijk maken.

demdex.net

IDE 1 jaar Gebruikt door Google DoubleClick om de acties
van de websitegebruiker te registreren en te
rapporteren na het bekijken of klikken op een van
de advertenties van de adverteerder met als doel
de effectiviteit van een advertentie te meten en
om gerichte advertenties aan de gebruiker te
presenteren.

doubleclick.net

loc 13 maanden Geolocatie, die wordt gebruikt om providers te
helpen bepalen hoe gebruikers informatie met
elkaar delen
andere zijn geografisch gelegen (staatsniveau).

addthis.com

mus 1 jaar Stelt een ID-string in voor de specifieke bezoeker.
Dit wordt gebruikt om de bezoeker te herkennen
bij terugkeer. Hierdoor kan de w ebsite het gedrag
van de bezoeker registreren en de door
Addthis.com geboden functie voor het delen van
sociale media vergemakkelijken.

addthis.com

na_id 1 jaar Wordt gebruikt om de bezoeker te herkennen bij
terugkeer. Hierdoor kan de website het gedrag

addthis.com



van de bezoeker registreren en de social
sharing-functie van Addthis.com
vergemakkelijken

ouid 1 jaar Stelt een ID-string in voor de specifieke bezoeker.
Dit wordt gebruikt om de bezoeker te herkennen
bij terugkeer. Hierdoor kan de website het gedrag
van de bezoeker registreren en de door
Addthis.com geboden functie voor het delen van
sociale media vergemakkelijken.

addthis.com

ssi 1 jaar Registreert een unieke ID die het apparaat van
een terugkerende gebruiker identificeert. De ID
wordt gebruikt voor gerichte advertenties.

sitescout.com

uid 1 jaar Creëert een unieke, door de machine
gegenereerde gebruikers-ID. AddThis, dat
eigendom is van Clearspring Technologies,
gebruikt de gebruikers-ID om het de gebruiker
mogelijk te maken inhoud te delen op sociale
netwerken en gedetailleerde statistieken te
verstrekken aan verschillende providers.

addthis.com

uid 179 dagen Verzamelt anonieme gegevens met betrekking tot
de bezoeken van de gebruiker aan de website,
zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd
doorgebracht op de website en welke pagina's
zijn geladen, met als doel het weergeven van
gerichte advertenties.

turn.com

um 1 jaar Registreert het delen van inhoud door de
gebruiker via sociale media.

addthis.com

uuid 1 jaar Verzamelt gegevens over de bezoeken van de
gebruiker aan de website, zoals welke pagina's
zijn geladen. De geregistreerde gegevens worden
gebruikt voor gerichte advertenties.

mathtag.com

uuid2 1 jaar Registreert een unieke ID die het apparaat van
een terugkerende gebruiker identificeert. De ID
wordt gebruikt voor gerichte advertenties.

adnxs.com

uvc 13 maanden Detecteert hoe vaak de dienst voor sociaal delen,
AddThis, dezelfde gebruiker tegenkomt.

addthis.com

vc 1 jaar Used by the social sharing platform AddThis addthis.com

VISITOR_IN
FO1_LIVE

179 dagen Probeert de bandbreedte van de gebruikers in te
schatten op pagina's met geïntegreerde
YouTube-video's.

youtube.com

xtc 13 maanden Registreert het delen van inhoud door de
gebruiker via sociale media.

addthis.com



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

youtube.com

ytidb::LAST_
RESULT_EN
TRY_KEY

Aanhoudend Slaat de voorkeuren van de videospeler van de
gebruiker op met behulp van ingesloten
YouTube-video

youtube.com

yt-remote-ca
st-available

Sessie Slaat de voorkeuren van de videospeler van de
gebruiker op met behulp van ingesloten
YouTube-video

youtube.com

yt-remote-ca
st-installed

Sessie Slaat de voorkeuren van de videospeler van de
gebruiker op met behulp van ingesloten
YouTube-video

youtube.com

yt-remote-co
nnected-devi
ces

Aanhoudend Slaat de voorkeuren van de videospeler van de
gebruiker op met behulp van ingesloten
YouTube-video

youtube.com

yt-remote-de
vice-id

Aanhoudend Slaat de voorkeuren van de videospeler van de
gebruiker op met behulp van ingesloten
YouTube-video

youtube.com

yt-remote-fas
t-check-perio
d

Sessie Slaat de voorkeuren van de videospeler van de
gebruiker op met behulp van ingesloten
YouTube-video

youtube.com

yt-remote-se
ssion-app

Sessie Slaat de voorkeuren van de videospeler van de
gebruiker op met behulp van ingesloten
YouTube-video

youtube.com

yt-remote-se
ssion-name

Sessie Slaat de voorkeuren van de videospeler van de
gebruiker op met behulp van ingesloten
YouTube-video

youtube.com

Hoe u cookies kunt beheren en wissen

De meeste webbrowsers accepteren cookies, maar je kunt doorgaans de instellingen
van de webbrowser aanpassen zodat nieuwe cookies worden geweigerd, bestaande
cookies worden uitgeschakeld, of je een melding krijgt als er nieuwe cookies naar het
apparaat worden gestuurd.

Informatie over hoe je jouw browser instelt om cookies te weigeren, vind je in de
hulpinstructies van je browserprovider (gewoonlijk in het menu “Help”, “Extra” of



“Bewerken”). Je vindt meer gedetailleerde informatie op www.aboutcookies.org

Denk eraan dat je misschien geen gebruik kunt maken van de volledige functionaliteit
van de website als je cookies weigert of uitschakelt. Bovendien worden cookies niet uit
de browser gewist als je een cookie of een categorie cookies uitschakelt. Dit zul je zelf
in jouw browser moeten doen.

Wijzigingen in ons gebruik van cookies

Eventuele wijzigingen in ons gebruik van cookies voor deze website zullen hier gemeld
worden, en indien nodig zullen we eventuele wijzigingen vermelden op onze
webpagina’s.

Contactinformatie

Indien je vragen hebt over dit bericht, neem dan contact op met ons op
kiki@kikischeepens.nl.


