
 

www.powerpeers.nl 

Doel: zorgen voor het juist functioneren van de website. 

Wat wordt er gedeeld: Er wordt geen data met derden gedeeld. 

Cookies Hoe lang wordt het cookie opgeslagen? 

ASP.NET_SessionId Tot de browsersessie eindigt  

ARRAffinity Tot de browsersessie eindigt  

 

 

 

Google Analytics  

Doel: Met Google Analytics meten we hoe onze website gebruikt wordt. Deze informatie gebruiken 

we om onze website te verbeteren. 

Wat wordt er gedeeld: Google deelt anoniem data met derden. 

Cookies Hoe lang wordt het cookie opgeslagen? 

_ga 2 jaar 

_gat 10 minuten 

 

Privacy statement: http://www.google.com/policies/privacy/   

 

Usabilla  

Doel: Met Usabilla vragen wij jouw mening over onze website en specifieke pagina's binnen onze 

website. Deze informatie gebruiken we om onze website te verbeteren. 

Wat wordt er gedeeld: Usabilla deelt geen data met derden. 

Cookies Hoe lang wordt het cookie opgeslagen? 

UBSESSION  1 dag 

_hssc  30 minuten 

_hssrc  Tot de browsersessie eindigt  

_hstc  2 jaar 

_ga  2 jaar 

_gat  10 minuten 

hsfirtstvisit  10 jaar 

hubspotutk  10 jaar 

  

Privacy statement: https://usabilla.com/cookie-policy 

  

  

http://www.google.com/policies/privacy/
https://usabilla.com/cookie-policy


Hotjar  

Doel: Met Hotjar kunnen we het gebruik van onze website meten en reacties van gebruikers op onze 

website verzamelen. Met deze informatie kunnen we zorgen dat onze website voor onze bezoekers 

makkelijker te gebruiken wordt. 

Wat wordt er gedeeld: Hotjar deelt anoniem data met derden. 

Cookies Hoe lang wordt het cookie opgeslagen? 

_hjClosedSurveyInvites 1 jaar 

_hjDonePolls 1 jaar 

_hjMinimizedPolls 1 jaar 

_hjDoneTestersWidgets 1 jaar 

_hjMinimizedTestersWidgets 1 jaar 

_hjDoneSurveys 1 jaar 

   

Privacy statement: https://www.hotjar.com/privacy 

   

Optimizely  

Doel: Met Optimizely kunnen we aanpassingen aan onze website testen. Hierdoor kunnen we zorgen 

dat onze website voor onze bezoekers makkelijker te gebruiken wordt. 

Wat wordt er gedeeld: Optimizely deelt anoniem data met derden. 

Cookies Hoe lang wordt het cookie opgeslagen? 

optimizelyEndUserId 10 jaar 

optimizelyBuckets  10 jaar 

optimizelySegments  10 jaar 

optimizelyRedirect 5 seconden 

optimizelyPendingLogEvents 15 seconden 

 

Privacy statement: https://www.optimizely.com/privacy/#how-we-use-your-information 

   

 

 

Google Dynamic Remarketing  

Doel: Dit cookie houdt bij welke pagina's je bekijkt. Zo kunnen we je relevante advertenties en 

aanbiedingen tonen op onze partnersites. Dit cookie zal ook voorkomen dat je alleen maar 

advertenties ziet als u net een contract met Powerpeers bent aangegaan. 

Wat wordt er gedeeld: Google deelt anoniem data met derden. 

Cookies Hoe lang wordt het cookie opgeslagen? 

Conversion  4 maanden  

AID  6 maanden 

 

Privacy statement: http://www.google.com/policies/privacy/ 

 

  

https://www.hotjar.com/privacy
https://www.optimizely.com/privacy/#how-we-use-your-information
http://www.google.com/policies/privacy/


YouTube  

Doel: Dit cookie houdt bij welke pagina's je bekijkt. Zo kunnen we je relevante advertenties en 

aanbiedingen tonen op YouTube. Zonder deze cookies loop je persoonlijke aanbiedingen mis. 

Daarnaast kunnen we je filmpjes op de website tonen. 

Wat wordt er gedeeld: Google deelt anoniem data met derden. 

Cookies Hoe lang wordt het cookie opgeslagen? 

Consent  30 jaar 

GEUP  2 jaar  

PREF 2 jaar 

VISTOR_INFO1_LIVE 1 jaar 

YSC Tot de browsersessie eindigt  

 

Privacy statement: YouTube 

 

DoubleClick 

Doel: Dit cookie houdt bij welke pagina's u bekijkt. Zo kunnen we u relevante advertenties en 

aanbiedingen tonen op onze partnersites. Dit cookie zal ook voorkomen dat u alleen maar 

advertenties ziet als u net het gekozen contract met powerpeers bent aangegaan. 

Wat wordt er gedeeld: Google deelt anoniem data met derden. 

Cookies Hoe lang wordt het cookie opgeslagen? 

IDE  1 dag  
id 2 jaar 

 

Privacy statement: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/  

 

MediaMath 

Doel: Dit cookie houdt bij welke pagina's u bekijkt. Zo kunnen we u relevante advertenties en 

aanbiedingen tonen op onze partnersites. Dit cookie zal ook voorkomen dat u alleen maar 

advertenties ziet als u net het gekozen contract met powerpeers bent aangegaan. 

Wat wordt er gedeeld: MediaMath deelt anoniem data met derden. 

Cookies Hoe lang wordt het cookie opgeslagen? 
HRL8 90 dagen  
mt_misc 90 dagen  
mt_mop 90 dagen  
uuid 90 dagen  
uuidc 90 dagen  

 

Privacy statement: http://www.mediamath.com/privacy-policy/ 

  

http://www.google.com/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
http://www.mediamath.com/privacy-policy/

