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In dit document vind je een overzicht van de door Floriday gebruikte cookies, hoe lang de 

cookies worden bewaard, welke gegevens er worden verzameld en verwerkt en de bedrijven 

aan wie deze gegevens worden verstrekt. 

  

 Floriday.io 

  

Naam Waarom deze cookie? Soort cookie Hoe lang 

bewaard? 

Cookie 

naam 

Uitleg waarom deze cookie 

wordt gebruikt 

Functioneel, 

analytisch, 

advertentie, 

etc 

Sessie, 1 

maand, 

jaar, week 

 

ARRAffi

nity 

Deze cookie onthoudt met 

welke server de  

gebruiker verbindt. Zo zorgt 

deze cookie  

ervoor dat er steeds met 

dezelfde server  

wordt gepraat/verbinding 

wordt gemaakt 

zolang de sessie actief is. Zo 

worden sessie specifieke 

gegevens niet van de ene 

server naar de andere server 

overgebracht. Als de sessie 

verloopt, gaan de sessie 

specifieke gegevens ook 

verloren. 

 Functioneel Sessie 

 _ga  Deze cookie zorgt ervoor dat 

het gedrag  

van unieke website bezoekers 

wordt gevolgd en verzameld in 

Google Analytics. In dezelfde 

browser, maar tijdens andere 

 Analytisch  2 jaar 
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sessie, wordt de informatie 

verzameld. 

 _gid  Deze cookie zorgt ervoor dat 

het gedrag 

van unieke website bezoekers 

wordt gevolgd en verzameld in 

Google Analtyics. In dezelfde 

browser, maar tijdens een 

andere sessie, wordt de 

informatie verzameld. 

 Analytisch 24 uur 

Voor meer informatie over de Google Analytics cookies, verwijzen wij u graag door naar de  

privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy  

  

  

YouTube 

  

Naam Waarom deze cookie? Soort cookie Hoe lang 

bewaard

? 

Cookie 

naam 

Uitleg waarom deze cookie 

wordt gebruikt 

Functioneel, 

analytisch, 

advertentie, 

etc 

Sessie, 

1 

maand, 

jaar, 

week 

 APISID  Deze cookie maakt inzichtelijk 

welke door Google Adwords 

ingezette media effectief is. 

Registreert anonieme statistische 

data en zorgt ervoor dat 

persoonlijke voorkeuren worden 

onthouden zodat erop 

ingespeeld kan worden. 

Functioneel 2 jaar 

 HSID  Is een beveiligingscookie van 

Google om  

gebruikers te verifieren, 

frauduleus gebruik van 

 Functioneel  Sessie 

https://policies.google.com/privacy
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aanmeldingsgegevens te 

voorkomen en  

gebruikersgegevens af te 

schermen van niet- 

geautoriseerde bedrijven.  

LOGIN_I

NFO 

Deze cookie wordt gebruik om 

embedded 

YouTube video’s af te spelen 

Functioneel 2 jaar 

PREF Een unieke identificatie gegeven 

aan elke 

computer die het bijhouden van 

YouTube-video’s van Google 

mogelijk maakt. Zo worden de 

instellingen van embedded 

video’s onthouden en zorgt 

ervoor dat persoonlijke 

voorkeuren worden onthouden 

zodat erop ingespeeld kan 

worden. 

Functioneel 2 jaar 

SAPISID Deze cookie zorgt ervoor dat 

YouTube (Google) 

gebruiksinformatie kan 

verzamelen voor video’s gehost 

door Google. 

Analytisch 2 jaar 

SID Is een beveiligingscookie van 

Google om  

gebruikers te verifieren, 

frauduleus gebruik van 

aanmeldingsgegevens te 

voorkomen en  

gebruikersgegevens af te 

schermen van  

niet-geautoriseerde bedrijven. 

Functioneel 2 jaar 

SSID Deze cookie zorgt ervoor dat 

YouTube (Google) 

gebruiksinformatie kan 

Functioneel 2 jaar 
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verzamelen voor video’s gehost 

door YouTube. 

VISITOR_I

NFO1_LIV

E 

Onthoudt of YouTube de nieuwe 

of oude video 

interface stijl moet laten zien. En 

hierin wordt 

opgeslagen wat de gebruikers 

preferenties zijn. 

Ook helpt deze cookie bij te 

houden hoe vaak 

de video is afgespeeld. 

Functioneel 1 jaar 

YSC Een unieke identificatie gegeven 

aan bezoeker 

van de site wanneer die een 

video bekijkt. 

Analytisch Sessie 

NID Een unieke identificatie gegeven 

aan elke  

computer die het bijhouden van 

YouTube-video’s van Google 

mogelijk maakt. Zo worden de 

instellingen van embedded 

video’s onthouden en zorgt 

ervoor dat persoonlijke 

voorkeuren worden onthouden 

zodat erop ingespeeld kan 

worden. 

Functioneel 3  

maande

n 

CONSENT In deze cookie wordt de 

goedkeuring voor het 

gebruik van YouTube 

opgeslagen. 

Functioneel 20 jaar 

  

Voor meer informatie over deze cookies, verwijzen wij u graag door naar de 

privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy  

  

  

  

https://policies.google.com/privacy
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app.floriday.io 

Naam Waarom deze cookie? Soort cookie Hoe lang 

bewaard? 

Cookie naam Uitleg waarom deze cookie 

wordt gebruikt 

Functioneel, 

analytisch, 

advertentie, etc 

Sessie, 1 

maand, 

jaar, week 

 _ga  Deze cookie zorgt ervoor dat het 

gedrag 

van unieke website bezoekers 

wordt  

gevolgd en verzameld in Google 

Analytics. 

In dezelfde browser, maar tijdens 

een  

andere sessie, wordt de 

informatie verzameld. 

 Analytisch 2 jaar 

 

_gat_gtag_UA_378

20560_5 

 Deze cookie van Google 

Analytisch zorgt 

ervoor dat de verzoeksnelheid 

wordt  

vertraagd, zodat er geen 

oneindig proces  

ontstaat van aanvragen voor 

Google  

Analytisch waardoor het 

onoverzichtelijk  

wordt. 

 Analytsich 1 minuut 

 _gid  Deze cookie zorgt ervoor dat het 

gedrag 

van unieke website bezoekers 

wordt 

gevolgd en verzameld in Google 

Analytics. 

In dezelfde browser, maar tijdens 

een  

 Analytisch 24 uur 
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andere sessie, wordt de 

informatie verzameld. 

_hjlncludedInSam

ple 

Om inzicht te krijgen in waar 

gekeken en geklikt wordt op de 

website, wordt gebruik gemaakt 

van Hotjar cookies. Met behulp 

van de gegevens die door de 

cookies worden  

verzameld, kan geanalyseerd 

worden wat er 

gedaan kan worden om de 

service te verbeteren.  

Deze Hotjar cookie laat Hotjar 

weten of de  

bezoeker wordt opgenomen in 

de steekproef 

die wordt gebruikt om het 

gedrag te analyseren. 

Analytisch Sessie 

_ga Deze cookie zorgt ervoor dat het 

gedrag  

van unieke website bezoekers 

wordt gevolgd 

en verzameld in Google 

Analytics. In dezelfde 

browser, maar tijdens andere 

sessie, wordt de  

informatie verzameld. 

Analytisch 2 jaar 

_gat Deze cookie van Google 

Analytisch zorgt 

ervoor dat de verzoeksnelheid 

wordt  

vertraagd, zodat er geen 

oneindig proces  

ontstaat van aanvragen voor 

Google  

Analytisch 1 minuut 
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Analytisch waardoor het 

onoverzichtelijk  

wordt. 

_gid Deze cookie zorgt ervoor dat het 

gedrag  

van unieke website bezoekers 

wordt gevolgd 

en verzameld in Google 

Analytics. In dezelfde 

browser, maar tijdens andere 

sessie, wordt 

de informatie verzameld. 

Analytisch 24 uur 

  

Voor meer informatie over de Google Analytics cookies, verwijzen wij u graag door naar de  

privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy  

  

  

                                                                       Cookie overzicht, versie 1.0 juni 2018 
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