
Essentiële technische cookies 

 

Naam 
Provider 

(gegevens worden 
verzonden naar) 

Duur Doel 

__cfruid  
xlash.zendesk.com  

(VS) Sessie 

Deze cookie is een onderdeel van de 
diensten die Cloudflare levert, 
waaronder load-balancing, het leveren 
van website-inhoud en het aanbieden 
van DNS-verbinding voor 
websitebeheerders. 

__zlcstore   
xlash.com  

(VS) Blijvend 
Deze cookie is noodzakelijk voor het 
functioneren van de chat-box functie op 
de website.  

_auth   
pinterest.ie  

(Ierland) 1 jaar 

Deze cookie zorgt ervoor dat de bezoeker 
veilig kan surfen door cross-site request 
forgery (vervalsing van verzoeken door 
andere websites) te voorkomen. Deze 
cookie is essentieel voor de veiligheid 
van de website en de bezoeker. 

ARRAffinity  
t.myvisitors.se  

(VS) Sessie 
Deze cookie wordt gebruikt om het 
verkeer naar de website over 
verschillende servers te verdelen en zo de 
reactietijden te optimaliseren. 

AWSALBCORS   
zopim.com  

(Ierland) 7 dagen 
Deze cookie registreert door welke 
server-cluster de bezoeker wordt 
geholpen. Dit wordt gebruikt in verband 
met load-balancing, om de 
gebruikerservaring te optimaliseren. 

csrftoken  
pinterest.ie  

(Ierland) 1 jaar 
Deze cookie helpt Cross-Site Request 
Forgery (CSRF)-aanvallen te voorkomen. 
(vervalsing van verzoeken door andere 
websites) 

test_cookie  
doubleclick.net  

(VS) 1 dag 
Deze cookie wordt gebruikt om te 
controleren of de browser van de 
gebruiker cookies accepteert. 

TiPMix   
t.myvisitors.se  

(VS) Sessie 

Deze cookie registreert door welke 
server-cluster de bezoeker wordt 
geholpen. Dit wordt gebruikt in verband 
met load-balancing, om de 
gebruikerservaring te optimaliseren. 

wc_cart_created  
xlash.com  

(VS) 
Sessie Deze cookie is noodzakelijk voor de 

werking van het winkelwagentje op de 
website. 

wc_cart_hash_#  
xlash.com  

(VS) Blijvend Niet geclassificeerd 



wc_fragments_#  
xlash.com  

(VS) 
Sessie Niet geclassificeerd 

woocommerce_cart_hash  

woocommerce_items_in_cart  

xlash.com  

(VS) 
Sessie 

Deze cookie is noodzakelijk voor de 
werking van het winkelwagentje op de 
website om de gekozen producten te 
onthouden - Dit stelt de website ook in 
staat om gerelateerde producten aan de 
bezoeker aan te bevelen, gebaseerd op de 
inhoud van het winkelwagentje. 

wp_woocommerce_session_#  
xlash.com  

(VS) 1 dag Niet geclassificeerd 

x-ms-routing-name  
t.myvisitors.se  

(VS) 
Sessie 

Deze cookie registreert door welke 
server-cluster de bezoeker wordt 
geholpen. Dit wordt gebruikt in verband 
met load-balancing, om de 
gebruikerservaring te optimaliseren. 

ZD-suid  
xlash.com  

(VS) 
Blijvend Deze cookie registreert een uniek ID dat 

de sessie van de gebruiker identificeert. 

Voorkeurscookies 

Naam 
Provider 

(gegevens worden 
verzonden naar) 

Duur Doel 

KL_FORMS_MODAL  
 

xlash.com  

(VK) 
1 jaar 

Deze cookie controleert of de gebruiker 
abonnementen op de website heeft lopen, 
zodat de website geen 
inschrijvingsformulieren aan de 
gebruiker laat zien die al zijn ingevuld. 

ZD-store  
 

xlash.com  

(VS) 
Blijvend Deze cookie registreert of de self-service-

assistent Zendesk Answer Bot aan de 
websitegebruiker werd getoond. 

Statistiek cookies 

Naam 
Provider 

(gegevens worden 
verzonden naar) 

Duur Doel 

__kla_id  
 

xlash.com  

(VK) 2 jaar 

Deze cookie wordt gebruikt om 
informatie te verzamelen over het gedrag 
van de bezoeker. Deze informatie wordt 
op de website opgeslagen voor intern 
gebruik - interne analyses worden 
gebruikt om de websites te optimaliseren 
of om te registreren of de bezoeker zich 
heeft ingeschreven voor een nieuwsbrief. 



_ga  
 

xlash.com  

(VS) 2 jaar 

Deze cookie registreert een uniek ID dat 
wordt gebruikt om statistische gegevens 
aan te maken over de manier waarop de 
bezoeker de website gebruikt. 

_ga_#  
 

xlash.com  

(VS) 2 jaar 

Deze cookie wordt door Google 
Analytics gebruikt om gegevens te 
verzamelen over het aantal keren dat een 
gebruiker de website heeft bezocht, 
evenals de data van het eerste en meest 
recente bezoek. 

_gat  
 

xlash.com  

(VS) 1 dag 
Deze cookie wordt door Google 
Analytics gebruikt om het aantal 
verzoeken te beperken. 

_gid  
xlash.com  

(VS) 1 dag 
Deze cookie registreert een uniek ID dat 
wordt gebruikt om statistische gegevens 
aan te maken over de manier waarop de 
bezoeker de website gebruikt. 

_hjAbsoluteSessionInProgress  
xlash.com  

(VK) 1 dag 

Deze cookie wordt gebruikt om te tellen 
hoe vaak een website door verschillende 
bezoekers wordt bezocht - dit wordt 
gedaan door de bezoeker een ID toe te 
wijzen, zodat de bezoeker niet twee keer 
geregistreerd wordt. 

_hjFirstSeen  
xlash.com  

(VK) 1 dag 

Deze cookie wordt gebruikt om te 
bepalen of de bezoeker van de website 
deze al eerder heeft bezocht, of dat het 
om een nieuwe bezoeker gaat. 

_hjid  

_hjid  

xlash.com  

(VK) 
1 jaar 

Blijvend 

Deze cookie maakt een uniek ID voor de 
sessie aan. Hiermee kan de website 
gegevens over bezoekersgedrag 
verzamelen voor statistische doeleinden. 

_hjIncludedInPageviewSample  
xlash.com  

(VK) 1 dag 

Deze cookie wordt gebruikt om te 
bepalen of de navigatie en de interacties 
van de gebruiker worden opgenomen in 
de gegevensanalyse van de website. 

X-AB  
 

sc-static.net  

(Ierland) 1 dag 

Deze cookie wordt door de beheerder 
van de website gebruikt in het kader van 
multi-variërende testen. Dit is een 
hulpmiddel dat wordt gebruikt om de 
inhoud op de website te combineren of te 
wijzigen. Zo kan de website de beste 
variatie/editie van de website bepalen. 

ZD-buid  
xlash.com  

(VS) Blijvend 
Deze cookie maakt een uniek ID aan dat 
de gebruiker identificeert bij 
terugkerende bezoeken. 

Marketing cookies 



Naam 
Provider 

(gegevens worden 
verzonden naar) 

Duur Doel 

__zlcmid  
 

xlash.com  

(VS) 1 jaar Deze cookie bewaart de gebruikersstatus 
over pagina-aanvragen heen. 

_fbp  
xlash.com  

(Duitsland) 
3 

maanden 

Deze cookie wordt door Facebook 
gebruikt om een aantal 
advertentieproducten te leveren, zoals 
real-time adverteren van externe 
adverteerders. 

_gcl_au  
 

xlash.com  

(VS) 
3 

maanden 
Deze cookie wordt gebruikt door Google 
AdSense om te experimenteren met de 
efficiëntie van advertenties op websites 
die gebruik maken van hun diensten. 

_mtruid  
xlash.com  

(VS) 1 jaar 

Deze cookie wordt door de website 
gebruikt om informatie te verzamelen 
over het gedrag, de voorkeuren en de 
persoonlijke gegevens van de gebruiker. 
Deze informatie wordt doorgestuurd 
naar een marketing- en analysedienst van 
derden, voor optimalisatie van de 
advertenties op de website, analyse en 
algemeen dataverkeer. 

_pin_unauth  
xlash.com  

(VK) 1 jaar 
Deze cookie wordt door Pinterest 
gebruikt om het gebruik van diensten te 
volgen. 

_pinterest_ct_ua  
pinterest.com  

(Ierland) 1 jaar 
Deze cookie wordt door Pinterest 
gebruikt om het gebruik van diensten te 
volgen. 

_pinterest_sess  
 

pinterest.ie  

(VS) 1 jaar 
Deze cookie is noodzakelijk voor de 
integratie van Pinterest op de website. 
pinterest.com biedt een audiovisuele 
dienst aan op de website. 

_routing_id  
 

pinterest.com  

(Ierland) Sessie Niet geclassificeerd 

_schn  
xlash.com  

(Ierland) Sessie 

Deze cookie volgt de individuele sessies 
op de website, waardoor de website 
statistische gegevens van meerdere 
bezoeken kan verzamelen. Deze 
gegevens kunnen ook worden gebruikt 
om leads te genereren voor 
marketingdoeleinden. 

_scid  
 

xlash.com  

(Ierland) 
13 

maanden   

Deze cookie maakt een uniek ID aan voor 
de bezoeker, waardoor externe 
adverteerders de bezoeker kunnen 
benaderen met relevante advertenties. 
Deze koppelingsdienst wordt 
aangeboden door externe advertentie-
hubs, die het aanbieden van real-time 
advertenties voor adverteerders 
vergemakkelijken. 



_uetsid  
 

xlash.com  

(VS) 1 dag 

Deze cookie verzamelt gegevens over het 
gedrag van bezoekers afkomstig van 
meerdere websites, om hen relevantere 
advertenties te kunnen tonen - Hiermee 
kan de website er ook voor zorgen dat 
het aantal keren dat dezelfde advertentie 
wordt getoond, beperkt wordt.  

_uetsid  
 

xlash.com  

(VS) Blijvend 
Deze cookie wordt gebruikt om 
bezoekers over meerdere websites te 
volgen, om zo relevante advertenties te 
kunnen tonen op basis van de 
voorkeuren van de bezoeker. 

_uetsid_exp  
xlash.com  

(VS) Blijvend Deze cookie bevat de vervaldatum voor 
de cookie met de overeenkomstige naam. 

_uetvid  
xlash.com  

(VS) 1 jaar 
Deze cookie wordt gebruikt om 
bezoekers over meerdere websites te 
volgen, om zo relevante advertenties te 
kunnen tonen op basis van de 
voorkeuren van de bezoeker. 

_uetvid  
xlash.com  

(VS) Blijvend 

Deze cookie wordt gebruikt om 
bezoekers over meerdere websites te 
volgen, om zo relevante advertenties te 
kunnen tonen op basis van de 
voorkeuren van de bezoeker. 

_uetvid_exp  
 

xlash.com  

(VS) Blijvend Deze cookie bevat de vervaldatum voor 
de cookie met de overeenkomstige naam. 

ads/ga-audiences  
 

google.com  

(VS) 
Sessie 

Deze cookie wordt door Google 
AdWords gebruikt om bezoekers die 
waarschijnlijk zullen doorgaan naar een 
klant, opnieuw te benaderen op basis van 
het online gedrag van de bezoeker op 
verschillende websites. 

mtr_v  
 

xlash.com  

(VS) Sessie 

Deze cookie verzamelt gegevens over de 
bezoekers van de website, zoals het 
aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die 
de bezoeker op de website doorbrengt en 
welke pagina's er werden geladen, met 
het oog op het tonen van gerichte 
advertenties. 

MUID  
 

bing.com  

(VS) 1 jaar 
Deze cookie wordt door Microsoft veel 
gebruikt als een uniek gebruikers-ID. De 
cookie maakt het mogelijk om gebruikers 
te volgen door het ID te synchroniseren 
over meerdere Microsoft-domeinen. 

pagead/1p-user-list/#  
google.com  

(VS) Sessie 

De cookie houdt bij of de gebruiker op 
meerdere websites belangstelling heeft 
getoond voor specifieke producten of 
evenementen en detecteert hoe de 
gebruiker tussen websites navigeert. Dit 
wordt gebruikt voor het meten van 
advertentie-inspanningen en 
vergemakkelijkt de betaling van 
verwijzingsvergoedingen tussen 
websites. 



sc_at  
snapchat.com  

(VS) 1 jaar 

De cookie wordt door Snapchat gebruikt 
om advertentie-inhoud op de website te 
tonen - De cookie detecteert de efficiëntie 
van de advertenties en verzamelt 
gegevens over de bezoekers voor verdere 
opdeling van de bezoekers. 

tr  
facebook.com  

(Duitsland) Sessie 
De cookie wordt door Facebook gebruikt 
om een reeks advertentieproducten aan 
te bieden, zoals het real-time aanbieden 
van advertenties van derde-partij 
adverteerders. 

tt_appInfo  

tt_sessionId  

xlash.com  

(VK) Sessie 
De cookie wordt gebruikt door de sociale 
netwerkdienst, TikTok, voor het volgen 
van het gebruik van geïntegreerde 
diensten. 

v3  
 

pinterest.com 

(Ierland) Sessie 
De cookie wordt door Pinterest gebruikt 
om het gebruik van diensten te volgen. 

Niet geclassificeerde cookies 

Naam 
Provider 

(gegevens worden 
verzonden naar) 

Duur Doel 

_routing_id  
 

pinterest.ie  

(Ierland) Sessie Niet geclassificeerd 

cjConsent  
xlash.com  

(VK) 1 jaar Niet geclassificeerd 

fpv_561928  
 

xlash.com  

(VS) 1 dag Niet geclassificeerd 

mtr_p  
 

xlash.com  

(VS) Blijvend Niet geclassificeerd 

 


