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1. Inleiding: 
 
Dit is het cookiebeleid van Bureau OpMerkzaam. Hierin treft u informatie welke betrekking heeft op de cookies 

die Bureau OpMerkzaam (eventueel) plaatst op uw apparaten. Dit kunnen apparaten zijn als computers, 

smartphones, tablets en laptops. 

Bureau OpMerkzaam maakt gebruik van cookies om u als bezoeker een optimale dienstverlening en 
gebruikservaring te bieden. Bureau OpMerkzaam zal voor het gebruik van bepaalde cookies toestemming vragen 
middel een banner.   

 
Wat zijn cookies?  
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door een internetpagina op een pc, mobiele telefoon of tablet worden 
geplaatst. Deze tekstbestandjes verzamelen bepaalde gegevens. Welke gegevens een cookie verzameld verschilt 
per type cookie. Dit kunnen gegevens zijn over de werking van een website of om een digitaal profiel op te maken 
van de bezoekers van de website van Bureau OpMerkzaam.  
 
Er zijn drie verschillende soorten cookies die allemaal hun eigen functie hebben. Het gaat hier om analytische 
cookies, functionele cookies en marketing cookies.  
 
Hieronder bieden we u een overzicht van de cookies die door Bureau OpMerkzaam geplaatst worden. Alle 
cookies zijn gecategoriseerd op basis van hun functie. Deze cookies worden weergegeven met de termijnen die 
door de cookies zelf gebruikt wordt. Wel is het mogelijk dat Bureau Opmerkzaam zelf cookies langer bewaart tot 
een termijn van 540 dagen. 
 

1.1 Noodzakelijk 
Noodzakelijke cookies worden gebruikt om bepaalde functies van de website goed te laten werken. Denk 

bijvoorbeeld aan de pop-up voor de cookiebanner. Hieronder vindt u een overzicht met de noodzakelijke 

cookies die Bureau OpMerkzaam gebruikt. Ook wordt de opslagperiode weergegeven.   

 

Cookie Doel Opslagperiode 

Ac_enable_tracking Wordt gebruikt om te meten of een bezoeker marketing cookies heeft 
ingeschakeld. 

29 dagen 

CookieConsent Houdt de cookievoorkeuren van bezoekers bij. 12 maanden 

PHPSESSID Behoudt de sessies op verschillende pagina verzoeken.  Sessie 

Rc::c Zet een limiet op het aantal keer dat een bezoeker dezelfde 
advertentie te zien krijgt.  

Sessie 

Lang Wordt door LinkedIn gebruikt om een ‘volg ons’ LinkedIn button te 
installeren. 

Sessie 

 

1.2 Analytische cookies  
 
Analytische cookies houden het bezoekersgebruik bij op de website. Deze gegevens zijn uitsluitend bedoeld om 
in kaart te brengen hoe de website van Bureau OpMerkzaam functioneert. Door het gebruik van analytische 
cookies kan er bijvoorbeeld worden bijgehouden of een pagina van de website op een correcte wijze laadt. Voor 
het gebruik van analytische cookies hoeft Bureau OpMerkzaam geen toestemming te vragen aan de gebruiker.  
 
Hieronder vindt u een overzicht van de analytische cookies op de site van Bureau OpMerkzaam en wat de functies 
zijn van deze cookies. Ook wordt de opslagperiode weergegeven.   

Cookie Doel Opslagperiode 

_gid Wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen gebruikers. 24 uur 
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_ga Analytische cookie die websitebezoek meet en wordt gebruikt om onderscheid te 
maken tussen gebruikers (anoniem). 

24 maanden 

Collect Houdt het gedrag van bezoekers bij, evenals het apparaat dat gebruikt wordt.  Sessie 

GTM Cookie die Google Tag Manager de mogelijkheid geeft om informatie via de andere 
cookies te verwerken. 

24 uur 

 

1.3 Marketing cookies 
 
Marketing cookies worden gebruikt om gericht advertenties te tonen aan bezoekers van Bureau OpMerkzaam. 
Wanneer u een term opzoekt welke te maken heeft met Bureau OpMerkzaam, kunt u een advertentie van 
Bureau OpMerkzaam te zien krijgen. Deze advertentie kan ook verschijnen op basis van uw internetgedrag. 
Daarnaast worden hier ook de cookies weergegeven die gebruikt worden door social media. De reden is dat 
deze cookies eveneens gebruikt worden voor advertenties.  
 
Hieronder vindt u een overzicht van de marketing cookies waar Bureau OpMerkzaam gebruik van maakt en wat 
de functie is van deze cookies zijn. Ook wordt de opslagperiode weergegeven.   
 

Cookie Doel Opslagperiode 

_fbp Wordt door Facebook gebruikt om advertenties van derde partijen te 

leveren. 

3 maanden 

Fr Wordt door Facebook gebruikt om advertenties van derde partijen te 

leveren. 

3 maanden 

tr Wordt door Facebook gebruikt om advertenties van derde partijen te 

leveren. 

Sessie 

_gcl_au Wordt door Google Adsense ingezet om de efficiëntie van verschillende 

advertenties te testen.  

3 maanden 

Ads/ga-

audiences 

Wordt gebruikt door Google Adwords om bezoekers te converteren naar 

klanten op basis van hun zoekgedrag. 

Sessie 

Bcookie Wordt gebruikt door LinkedIn om verschillende services te meten. 24 maanden 

Bscookie Wordt gebruikt door LinkedIn om verschillende services te meten. 24 maanden 

Lidc Wordt gebruikt door LinkedIn om verschillende services te meten. 24 uur 

Lissc Wordt gebruikt door LinkedIn om verschillende services te meten. 12 maanden 

Lang Cookie gebruikt door LinkedIn om de gebruiker zijn talenvoorkeur bij te 

houden. 

Sessie 

UserMatchHi

story 

Wordt door LinkedIn gebruikt om bezoekers op verschillende websites te 

volgen, om zo relevante advertenties te tonen. 

29 dagen 

IDE Wordt door Google Doubleclick gebruikt om de efficiëntie van een 

advertentie te meten. 

24 maanden 

Test_cookie Wordt door Google Doubleclick gebruikt om te meten of de gebruiker zijn 

browser cookies ondersteund. 

24 uur 
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NID Wordt door Google gebruikt om het apparaat van een gebruiker vast te 

stellen en te volgen. Op basis hiervan worden relevante advertenties 

getoond. 

6 maanden 

Pagead/1p-

user-list/# 

Wordt gebruikt om de interactie en conversie van een gebruiker te meten. Sessie 

Rc::a Wordt gebruikt door Google om te meten hoe vaak een bezoeker dezelfde 

video advertentie wordt getoond. Deze cookie meet ook de relevantie van 

de getoonde advertentie.  

Permanent 

Rc::b Wordt gebruikt door Google om te meten hoe vaak een bezoeker dezelfde 

video advertentie wordt getoond. Deze cookie meet ook de relevantie van 

de getoonde advertentie. 

Sessie 

 
 

1.4 Overige cookies 
 

Cookie Doel Opslagperiode 

Prism_66300252 Wordt door de Prism service gebruikt om verschillende metingen uit te 
voeren. 

29 dagen 

 

 
Hebt u nog vragen over ons cookiebeleid? Neem dan gerust contact op via de onderstaande 
gegevens. 
 
advies@bureauopmerkzaam.nl l +31 (0)30 273 638 1734 
Duinmeer 9 l 3994 HL l Houten 
KvK Nr. 30118785 l Btw Nr. NL001940987B17 
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