
Naam Cookie Type cookie Wat Domein Bewaartermijn Omschrijving
uvc Analytisch Addthis.com babyplus.nl 1 dag Voor het verkrijgen van statistieken over het gebruik van de Addthis.com-service.
_gac_UA Analytisch Google google.com 3 maanden Wordt gebruikt om conversies te uit te lezen door Google Analytics en Google Ads.
_gaexp Analytisch Google google.com 2 maanden Wordt gebruikt om te bepalen of een websitebezoeker meedoet aan een experiment zoals een A/B-test.
_gat_gtag_UA_ Analytisch Google google.com 1 minuut Wordt gebruikt om een unieke gebruikers-ID op te slaan.
_gat_UA Analytisch Google google.com 10 minuten Deze cookie wordt gebruikt om het aantal verzoeken, dat door gebruikers wordt ontvangen, te beperken.
_gid Analytisch Google google.com 1 dag Wordt gebruikt om informatie op te slaan over hoe bezoekers een website gebruiken en helpt bij het maken van een analyserapport van hoe het met de website gaat. De verzamelde gegevens, inclusief het aantal bezoekers, de bron waar ze vandaan komen en de pagina's worden geanonimiseerd.
NID Analytisch Google google.com 6 maanden Deze cookie bevat een unieke ID die Google je voorkeuren en andere informatie vertelt.
tk_lr Analytisch Jetpack babyplus.nl 1 jaar Verwijzingscookie die wordt gebruikt om het gedrag van de verwijzers te analyseren voor met JetPack-verbonden sites met behulp van WooCommerce.
tk_or Analytisch Jetpack babyplus.nl 5 jaar Verwijzingscookie die wordt gebruikt om het gedrag van de verwijzers te analyseren voor met JetPack-verbonden sites met behulp van WooCommerce.
tk_r3d Analytisch JetPack babyplus.nl 3 dagen Wordt gebruikt voor interne analyse van het gebruik van de WooCommerce-functionaliteiten.
tk_rl Analytisch JetPack babyplus.nl 1 minuut Verwijzingscookie die wordt gebruikt om het gedrag van de verwijzers te analyseren voor met JetPack-verbonden sites met behulp van WooCommerce.
tk_ro Analytisch JetPack babyplus.nl 1 minuut Verwijzingscookie die wordt gebruikt om het gedrag van de verwijzers te analyseren voor met JetPack-verbonden sites met behulp van WooCommerce.
tk_tc Analytisch Jetpack babyplus.nl 1 sessie Verzamelt statistieken over het gebruik van de website met betrekking tot de Wordpress.com-functies, zodat de services verbeterd kunnen worden.
tk_qs Analytisch WooCommerce babyplus.nl 30 minuten Verzamelt informatie voor WooCommerce, een first-party analysetool over hoe onze services worden gebruikt. Een verzameling interne statistieken voor gebruikersactiviteit, gebruikt om de gebruikerservaring te verbeteren.
tk_ai Analytisch (admin) JetPack babyplus.nl 1 sessie Slaat een willekeurig gegenereerde anonieme gebruikers-ID op. Wordt alleen gebruikt in het admin dashboard (/wp-admin) en volgt het gebruik ten behoeve van verbetering van het WooCommerce-platform
__cfduid Functioneel Cloudflare babyplus.nl 4 weken Helpt  bij het detecteren van kwaadaardige bezoeken aan onze website en blokkeert schadelijke bezoeken. Wordt voornamelijk gebruikt om individuele gebruikers te detecteren achter een gedeeld IP-adres en beveiligingsinstellingen toe te passen. Vereiste cookie voor beveiligingsfunctionaliteiten.
_cflb Functioneel Cloudflare babyplus.nl 1 dag Stelt ons in staat om een websitebezoeker te herkennen indien deze binnen een korte tijd terugkeert op onze website. Hierdoor worden bijvoorbeeld je artikelen in je winkelwagen bewaard wanneer je door de website navigeert.
tinv_wishlistkey Functioneel Template Invaders babyplus.nl 1 sessie Wordt gebruikt om de inhoud van een wishlist te onthouden zonder dat er een account is aangemaakt.
store_notice Functioneel WooCommerce babyplus.nl 1 sessie Wordt gebruikt om op te slaan of een bericht is verwijderd.
wc_fragments Functioneel WooCommerce babyplus.nl doorlopend Wordt gebruikt voor het bijhouden van de WooCommerce-website elementen.
wf_loginalerted_* Functioneel WooCommerce babyplus.nl 1 jaar Is bedoeld voor beveiliging en voegt apparaatinformatie toe aan de firewall om een volgend gebruik te onthouden.
woocommerce_cart_hash Functioneel WooCommerce babyplus.nl 1 dag Wordt gebruikt om de inhoud van een winkelwagen te onthouden.
woocommerce_items_in_cart Functioneel WooCommerce babyplus.nl 1 sessie Helpt de website om te bepalen wanneer er iets wijzigt in de artikelen die in de winkelwagen staan. Denk dan aan een wijziging van levertijd of zelfs het offline/niet beschikbaar zijn van het artikel.
wordpress_gdpr_allowed_services Functioneel WooCommerce babyplus.nl 6 maanden Bepaalt welke aanvullende cookies naast de technisch vereiste cookies zijn geaccepteerd.
wordpress_gdpr_cookies_allowed Functioneel WooCommerce babyplus.nl 6 maanden Wordt gebruikt om te onthouden of de AVG-privacy-instellingen zijn  geaccepteerd met betrekking tot analytische en statistische gegevens die we gebruiken en die we bij een eerste bezoek aan onze website hebben gepresenteerd.
wordpress_gdpr_cookies_declined Functioneel WooCommerce babyplus.nl 6 maanden Wordt gebruikt om te onthouden of er AVG-privacy-instellingen zijn geweigerd met betrekking tot analytische en statistische gegevens die we gebruiken en die we bij het eerste bezoek aan onze website hebben gepresenteerd.
wordpress_sec Functioneel WooCommerce babyplus.nl 15 dagen Wordt gebruikt voor authenticatie over SSL; de cookie slaat authenticatiegegevens op en gebruikt deze om je ingelogd te houden op onze website.
wordpress_test_cookie Functioneel WooCommerce babyplus.nl 1 sessie Wordt gebruikt om vast te stellen of de browser van de gebruiker cookies ondersteund.
wp_woocommerce_session_ Functioneel WooCommerce babyplus.nl 1 sessie Wordt geplaatst om uitgevoerd acties op de website op te slaan.
wp-settings-{user_id} Functioneel WooCommerce babyplus.nl 1 jaar Wordt gebruikt om de wp-admin-configuratie van een gebruiker te behouden.
wp-settings-time-{user} Functioneel WooCommerce babyplus.nl 1 jaar Wordt gebruikt om het tijdstip vast te leggen waarop een gebruiker is ingesteld.
_dfwt Functioneel babyplus.nl
wordpress_logged_in Functioneel (admin) WooCommerce babyplus.nl 1 dag Wordt gebruikt om vast te stellen of je bent ingelogd op de website en welke gebruiker je bent. 
wfwaf-authcookie-ba* Funtioneel Wordfence babyplus.nl 12 uur Wordt gebruikt door de Wordfence-firewall om een capaciteitscontrole van de huidige gebruiker uit te voeren voordat WordPress is geladen.
ca_ Marketing Daisycon .ndt5.net 1 jaar Stelt een unieke bezoeker vast en meet of er een transactie heeft plaatsgevonden binnen een sessie en wijst deze toe aan de juiste advertentiepublisher.
ci_ Marketing Daisycon .ndt5.net 1 jaar Stelt een unieke bezoeker vast en meet of er een transactie heeft plaatsgevonden binnen een sessie en wijst deze toe aan de juiste advertentiepublisher.
dci Marketing Daisycon .ndt5.net 1 jaar Stelt een unieke bezoeker vast en meet of er een transactie heeft plaatsgevonden binnen een sessie en wijst deze toe aan de juiste advertentiepublisher.
pdc Marketing Daisycon .ndt5.net 1 jaar Stelt een unieke bezoeker vast en meet of er een transactie heeft plaatsgevonden binnen een sessie en wijst deze toe aan de juiste advertentiepublisher.
PHPSESSID Marketing Daisycon .ndt5.net 1 jaar Stelt een unieke bezoeker vast en meet of er een transactie heeft plaatsgevonden binnen een sessie en wijst deze toe aan de juiste advertentiepublisher.
si_ Marketing Daisycon .ndt5.net 1 jaar Stelt een unieke bezoeker vast en meet of er een transactie heeft plaatsgevonden binnen een sessie en wijst deze toe aan de juiste advertentiepublisher.
DSID Marketing Doubleclick doubleclick.net 1 jaar Wordt gebruikt om je activiteit over meerdere apparaten te linken en advertenties te coördineren en te meten.
IDE Marketing DoubleClick doubleclick.net 1 jaar Wordt gebruikt om advertenties op Google-sites te tonen op basis van je websitegebruik.
_fbp Marketing Facebook facebook.com 2 maanden Maakt het mogelijk voor Facebook om advertenties te tonen op het Facebook-platform aan de hand van je websitebezoek.
c_user Marketing Facebook facebook.com 3 maanden Genereert een uniek gebruikers-ID en slaat deze op.
datr Marketing Facebook facebook.com 2 jaar Wordt gebruikt ten behoeve van fraudepreventie.
fr Marketing Facebook facebook.com 3 maanden Wordt gebruikt om relevante Facebook-advertenties te tonen en deze te verbeteren voor in de toekomst. Legt ook informatie vast over het bezoek aan andere websites die gebruiken maken van de Facebook Pixel of de Facebook Social Plugin.
m_pixel_ratio Marketing Facebook facebook.com 1 sessie Wordt gebruikt voor statistieken en onderzoek van de prestaties, functies en services op de website.
presence Marketing Facebook facebook.com 1 sessie Wordt gebruikt om de aanwezigheid van de websitebezoeker te bepalen voor bijvoorbeeld een chat-functie.
sb Marketing Facebook facebook.com 2 jaar Wordt gebruikt door Facebook om apparaatbrowsegegevens op te slaan.
spin Marketing Facebook facebook.com 1 dag
tr Marketing Facebook facebook.com 3 maanden Wordt gebruikt om relevante Facebook-advertenties te tonen en deze te verbeteren voor in de toekomst. Legt ook informatie vast over het bezoek aan andere websites die gebruiken maken van de Facebook Pixel of de Facebook Social Plugin.
wd Marketing Facebook facebook.com 1 week Wordt gebruikt om de resolutie van het te gebruiken scherm vast te stellen.
xs Marketing Facebook facebook.com 3 maanden Wordt gebruikt om een unieke sessie-ID op te slaan.
_gcl_au Marketing Google babyplus.nl 3 maanden Volgt het websitebezoek over meerdere websites om vervolgens advertenties te tonen op basis van gebruikersvoorkeuren.
_gcl_aw Marketing Google babyplus.nl 3 maanden Volgt het websitebezoek over meerdere websites om vervolgens advertenties te tonen op basis van gebruikersvoorkeuren.
__Secure-3PAPISID Marketing Google google.com 2 jaar Genereert een profiel van de interesses van een websitebezoeker om te gebruiken bij persoonlijke retargeting advertenties.
__Secure-3PSID Marketing Google google.com 2 jaar Genereert een profiel van de interesses van een websitebezoeker om te gebruiken bij persoonlijke retargeting advertenties.
__Secure-3PSIDCC Marketing Google google.com 2 jaar Genereert een profiel van de interesses van een websitebezoeker om te gebruiken bij persoonlijke retargeting advertenties.
_ga Marketing Google google.com 2 jaar Wordt gebruikt voor de berekening van gebruikers-, sessie en campagnedata en houdt statistieken bij over de website voor analyserapporten. De cookie slaat deze informatie anoniem op en er worden willekeurige nummers gegenereerd voor het identificeren van unieke bezoekers.
1P_JAR Marketing Google google.com 1 week Deze cookie verzamelt informatie over hoe de eindgebruiker de website gebruikt en over eventuele advertenties die de eindgebruiker mogelijk heeft gezien voordat hij de genoemde website bezocht.
ads/ga-audiences Marketing Google google.com 1 sessie Wordt geplaatst door Google Ads om informatie op te slaan voor remarketingdoeleinden.
ANID Marketing Google google.com 2 jaar Wordt gebruikt om advertenties op Google-sites te tonen op basis van  recente zoekopdrachten
CONSENT Marketing Google google.com doorlopend Slaat de voorkeuren van bezoekers op en personaliseert advertenties.
AID Marketing Google googleadservices.com 2 jaar Koppelen je activiteiten aan andere apparaten waarop eerder via hetzelfde Google-account is ingelogd. Op basis van deze eerdere activiteit worden de advertenties die op de apparaten worden weergegeven, gecoördineerd en worden conversiegebeurtenissen gemeten.
Conversion Marketing Google www.googleadservices.com
mc_cid Marketing MailChimp babyplus.nl 2 weken Wordt gebruikt om een MailChimp campagne-ID vast te stellen.
mc_eid Marketing MailChimp babyplus.nl 2 weken Wordt gebruikt om een MailChimp email-ID vast te stellen.
mc_landing_site Marketing MailChimp babyplus.nl 2 weken Houdt bij welke pagina als eerste werd bezocht door een e-mailcampagne die via MailChimp is verzonden.
_abck Marketing MailChimp list-manage.com 1 jaar Akamai Bot Manager - beveiligingscookie - Wordt gebruikt om interacties met verschillende soorten online bots te beheren en passende maatregelen te nemen. Detecteert een client die probeert een cookie opnieuw af te spelen.
bm_sz Marketing MailChimp list-manage.com 1 sessie Akamai Bot Manager - beveiligingscookie - Wordt gebruikt om interacties met verschillende soorten online bots te beheren en passende maatregelen te nemen. Identificeert gebruikerssessies en duur.
ak_bmsc Marketing MailChimp us13.list-manage.com 2 uur Akamai Bot Manager - veiligheidscookie - Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots
__Secure-3PAPISID Marketing YouTube youtube.com 2 jaar Bouwt een profiel op van de interesses van websitebezoekers om door middel van retargeting relevante en gepersonaliseerde advertenties weer te geven.
__Secure-3PSID Marketing YouTube youtube.com 2 jaar Bouwt een profiel op van de interesses van websitebezoekers om door middel van retargeting relevante en gepersonaliseerde advertenties weer te geven.
GPS Marketing YouTube youtube.com 1 sessie Wordt gebruikt om locatiegegevens op te slaan.
LOGIN_INFO Marketing YouTube youtube.com 1 sessie Wordt gebruikt om gebruikersvoorkeuren op te slaan.
remote_sid Marketing YouTube youtube.com sessie Wordt gebruikt voor embedded video's.
VISITOR_INFO1_LIVE Marketing YouTube youtube.com 6 maanden Wordt gebruikt om de gemiddelde bandbreedte vast te stellen.
YSC Marketing YouTube youtube.com 1 sessie Wordt gebruikt om een unieke gebruikers-ID vast te leggen.
test_cookie Marketing YouTube/Doubleclick youtube.com 1 dag Wordt gebruikt om vast te stellen of de browser van de gebruiker cookies ondersteund.


