Welke partij plaatst de
cookie?

Wat is het doel van deze cookie?

Hoelang blijven
deze cookies
geplaatst?

ASP.NET_SessionId

Deze cookie houdt de gebruiksessie
verbonden tijdens het gebruik met een
uniek identificatienummer. Deze cookie
verloopt na de sessie, bijvoorbeeld zodra
u de browser afsluit.

Alleen tijdens de
gebruiksessie

__RequestVerificationToken

Met deze cookie wordt de beveiliging van
aanvragen op de webshop ondersteunt.

Alleen tijdens de
gebruiksessie

gezondmarkt_nl:cart

Deze cookie wordt geplaatst om de
uitgezochte artikelen te onthouden in het
winkelmandje.

24 uur

gezondmarkt_nl:language

In deze cookie wordt de taal waarin de
website wordt bekeken opgeslagen.

1 jaar

BBOptInCookie

Met deze cookie wordt geregistreerd of
de websitebezoeker wel of geen cookies
accepteert.

Altijd, tenzij deze
door u wordt
verwijderd.

viewed_gezondmarkt_nl

M.b.v. deze cookie worden door de
gebruiker reeds bekeken producten
geregistreerd.

7 dagen

Welke cookies worden door
deze partij geplaatst?

Technisch noodzakelijke cookies
gezondmarkt.nl

Wat is het gevolg/wat zijn de gevolgen voor
u wanneer de cookie(s) niet worden
geplaatst?

Dit zijn technisch noodzakelijke cookies en
mogen zonder toestemming worden
geplaatst. Zonder deze cookies kan de
website van Gezondmarkt.nl niet goed
functioneren. Deze cookies verzamelen
geen persoonsgegevens.

Analyse en statistieken cookies
gezondmarkt.nl

_ga

Google Analytics is een web analyse
service van Google. Via deze cookies
krijgt Gezondmarkt.nl inzage in haar
websitebezoek (o.a. bezoekersaantallen,
populaire pagina’s etc.) Met de
verkregen meetgegevens kan
Gezondmarkt.nl haar website verbeteren
en optimaliseren voor bezoekers. Met
Google Analytics kan Gezondmarkt.nl
niet achterhalen wie en/of welke
randapparatuur de website heeft
bezocht. Google kan dit, als aanbieder
van de dienst, wel.

_gat_

Affiliate marketing cookies
doubleclick.net
id

cvo_tid1

cvo_sid1

2 jaar
Gezondmarkt.nl kan haar website niet
verbeteren en/of optimaliseren aan de
hand van meetgegevens over surfgedrag
en het gebruik van de website.

2 uur

Via AdWords Remarketing krijgt u
advertenties te zien van Gezondmarkt.nl
wanneer u websites bezoekt die deel
uitmaken van het Google Display
Netwerk, of terwijl u op Google zoekt
naar termen die gerelateerd zijn aan
Gezondmarkt.nl producten of services op
Google.

2 maanden

Gezondmarkt.nl kan u geen gerichte
advertenties en aanbiedingen tonen op het
Google Display Network of Google Search.

