De informatie die wij in cookies opslaan:
Voor functionele doeleinden
Cookieconsent
Naam

Verloop

Functionaliteit

cookieconsent_status

6
maanden

wordt gebruikt om cookie-notificatie op
onze website wel/niet te tonen

Notificaties
NieuweStroom wil u graag zo goed mogelijk op de hoogte houden van relevante content. Hiervoor
kunt u notificaties ontvangen. Notificaties zijn browsermeldingen. Ze lijken op app-notificaties,
zonder dat u een app nodig hebt. Voor deze notificaties maken we gebruik van Pushbird.
Notificaties kunt u ontvangen op laptop, tablet of mobiele telefoon. Zo ontvangt u altijd en overal
voor u relevante meldingen over onderwerpen die u interesseren. Notificaties werken niet op IOSapparaten.

Naam

Verloop

Functionaliteit

13 maanden

Push notification subscription token
verkregen nadat de gebruiker zijn
toestemming heeft gegeven voor het
ontvangen van push berichten.

13 maanden

Subscriber id verkregen nadat de
gebruiker zich heeft aangemeld bij
Pushbird met de token, wordt
gebruikt voor het beheren van
instellingen zoals topics.

pushbird-vid

13 maanden

Visitor id verkregen na het bezoeken
van de website, kan worden gebruikt
om een eerdere subscription te
koppelen met een nieuwe
subscription.

pushbird-showbookmark

Verloopt na 13 maanden of
afhankelijk van setting voor
het verlopen van bookmark
voor het opnieuw tonen van
de pop-up aan de gebruiker

Wordt gebruikt voor het tonen van
de bookmark nadat de pop-up is gedismissed.

pushbird-rid

pushbird-sidnieuwestroom

pushbird-pv

Wordt gebruikt voor het bijhouden
van pagina bezoeken zodat de popup pas kan worden getoond na een
aantal pagina’s.

13 maanden

Voor analytische doeleinden
Naam

Verloop

Functionaliteit

2 jaar

Wordt gebruikt om gebruikers en sessies te
onderscheiden. Het cookie wordt aangemaakt wanneer
het Google Analytics javascript wordt uitgevoerd en er
zijn geen bestaande __utma cookies aanwezig.
Het cookie wordt telkens bijgewerkt wanneer gegevens
naar het Google Analytics platform zijn verzonden.

30 min

Wordt gebruikt om nieuwe sessies / bezoeken te
bepalen. Het cookie wordt aangemaakt wanneer het
Google Analytics javascript wordt uitgevoerd en er zijn
geen bestaande __utmb cookies aanwezig. Het cookie
wordt telkens bijgewerkt wanneer gegevens naar het
Google Analytics platform zijn verzonden.

_utmc

Browsersessie

Wordt geplaatst voor interoperabiliteit met urchin.js
(een verouderde versie van het Google
Analytics script). In het verleden werd dit cookie samen
met de __utmb-cookie gebruikt om te bepalen of
een gebruiker in een nieuwe sessie / bezoek was.
Wordt niet gebruikt door ga.js.

_utmt

10 min

Wordt gebruikt om de verzoeken naar het Google
Analytics Platform te reguleren.

6 maanden

In dit cookie wordt de verkeersbron of campagne
opgeslagen zodat wij beter kunnen achterhalen via
welke weg(en) je onze site bezoekt. De cookie wordt
aangemaakt wanneer het Google Analytics script
is uitgevoerd en wordt bijgewerkt wanneer de

_utma

_utmb

_utmz

inhoud naar het Google Analytics platform
is verzonden.
_ga

2 jaar

Wordt gebruikt om gebruikers te onderscheiden.

_gaexp

10 dagen

Wordt gebruikt om ID’s van experimenten en sessies
voor A/B testen op te slaan.

Hotjar cookies
Met de cookies van Hotjar verkrijgt NieuweStroom inzicht in het bezoekersgedrag op de website.
Denk aan het bijhouden van click- en scrollgedrag van bezoekers. Ook onze feedbackpolls en surveys
worden mogelijk gemaakt door de cookies van Hotjar. Als bezoeker kunt u hiervoor op specifieke
pagina’s uitgenodigd worden (door middel van een pop-up). NieuweStroom gebruikt deze data
alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een computer of individu. Op basis van deze
informatie maakt NieuweStroom haar website gebruiksvriendelijker.

naam

verloop

_hjAbsoluteSessionInProgress

1 jaar

_hjDonePolls

1 jaar

_hjMinimizedPolls

1 jaar

_hjid

1 jaar

_hjSession

1 jaar

_hjSessionUser

1 jaar

Voor identificatie en authenticatie
Online Succes
naam

verloop

functionaliteit

logger

2 jaar

Dit cookie bevat een unieke willekeurig gegenereerde waarde
die Online Succes (software) in staat stelt website bezoekers te

onderscheiden. Wanneer je als website bezoeker
jezelf kenbaar maakt via een interactie op onze site
(bijvoorbeeld door het invullen van een formulier), dan
koppelt Online Succes dit cookie aan de gegevens die je bij
deze interactie heb achtergelaten. Voor de bedrijven
herkenning van Online Succes zetten we geen cookies in.

