
Cookies
Cookie Owner Description EN Description NL Duration Type

cookie-agreed
cookie-agreed-version
cookie-agreed-categories Gimv.com

This cookie is set when a visitor agrees to the 
cookie terms. This is used to not show the banner 
again after the visitor has consented.

Deze cookie wordt ingesteld wanneer een bezoeker 
akkoord gaat met de cookie-voorwaarden. Dit wordt 
gebruikt om de banner niet meer te tonen nadat de 
bezoeker heeft ingestemd. 3 months Necessary

_ga Google Analytics

This cookie is installed by Google Analytics. The 
cookie is used to calculate visitor, session, 
campaign data and keep track of site usage for the 
site's analytics report. The cookies store 
information anonymously and assign a randomly 
generated number to identify unique visitors.

Deze cookie wordt geïnstalleerd door Google 
Analytics. De cookie wordt gebruikt om bezoekers-, 
sessie- en campagnegegevens te berekenen en het 
gebruik van de site bij te houden voor het 
analyserapport van de site. De cookies slaan 
informatie anoniem op en wijzen een willekeurig 
gegenereerd nummer toe om unieke bezoekers te 
identificeren. 2 years Statistical

_gid Google Analytics

This cookie is installed by Google Analytics. The 
cookie is used to store information of how visitors 
use a website and helps in creating an analytics 
report of how the website is doing. The data 
collected including the number visitors, the source 
where they have come from, and the pages visted in an 
anonymous form.

Deze cookie wordt geïnstalleerd door Google 
Analytics. De cookie wordt gebruikt om informatie op 
te slaan over hoe bezoekers een website gebruiken en 
helpt bij het maken van een analyserapport over hoe 
het met de website gaat. De verzamelde gegevens zijn 
onder andere het aantal bezoekers, de bron waar ze 
vandaan komen en de bezochte pagina's in anonieme 
vorm. 1 day Statistical

_ga_XXXXXXXXXX Google Analytics

Contains campaign related information for the user. 
If you have linked your Google Analytics and Google 
Ads accounts, Google Ads website conversion tags will 
read this cookie unless you opt-out.

Deze cookie bevat campagnegerelateerde informatie 
voor de gebruiker. Als u uw Google Analytics- en 
Google Ads-accounts hebt gekoppeld, zal Google Ads 
websiteconversietags deze cookie lezen, tenzij u zich 
afmeldt. 4 months Statistical

_gat_UA-XXXXXXX-X Google Analytics
Used to throttle request rate. 

Gebruikt om de vraagsnelheid te verhogen. 1 minute Statistical
__Secure-3PSIDCC
__Secure-3PAPISID
__Secure-3PSID Youtube

Builds a profile of website visitor interests to show 
relevant and personalized ads through retargeting.        

Bouwt een profiel op van de interesses van 
websitebezoekers om via retargeting relevante en 
gepersonaliseerde advertenties te tonen.        2 years Commercial

SIDCC
HSID
SID
YSC
AEC Youtube

Cookies used for securily authenticating users, 
prevent fraud, and protect users as they interact 
with a service.

Cookies die worden gebruikt voor het beveiligd 
authenticeren van gebruikers, het voorkomen van 
fraude en het beschermen van de gebruikes tijdens hun 
interactie met het product. Persistent Statistical

__Secure-1PAPISID
__Secure-1PSIDCC
__Secure-1PSID Youtube

These cookies are intended for storing user’s 
settings in the search engine, for advertising and 
for analysing the use of the search engine recorded 
by Google for its purposes.

Deze cookies zijn bedoeld voor het opslaan van de 
instellingen van de gebruiker in de zoekmachine, voor 
reclame en voor het analyseren van het gebruik van de 
zoekmachine dat Google voor zijn doeleinden vastlegt. 2 months Commercial

SSID Youtube
Google collects visitor information for videos hosted 
by YouTube

Google verzamelt bezoekersinformatie voor video's 
gehost door YouTube Persistent Statistical

APISID Youtube

They are used by Google to store user preferences and 
information while viewing pages with embedded videos 
or Google Maps on them.

Ze worden door Google gebruikt om 
gebruikersvoorkeuren en informatie op te slaan 
tijdens het bekijken van pagina's met ingesloten 
video's of Google Maps erop. 2 years Statistical

http://Gimv.com


PREF Youtube

Registers a unique ID that is used by Google to keep 
statistics of how the visitor uses YouTube videos 
across different websites.

Registreert een unieke ID die door Google wordt 
gebruikt om statistieken bij te houden over hoe de 
bezoeker YouTube-video's op verschillende websites 
gebruikt. 1 year Statistical

VISITOR_INFO1_LIVE Youtube
Tries to estimate the users' bandwidth on pages with 
integrated YouTube videos.

Probeert de bandbreedte van de gebruikers in te 
schatten op pagina's met geïntegreerde YouTube-
video's. 180 days Statistical

LOGIN_INFO
DEVICE_INFO Youtube

These cookies are set via embedded youtube videos. 
They register anonymous statistical data on for 
example how many times the video is displayed and 
what settings are used for playback. No personal data 
is collected unless you are logged in to your google 
account.

Deze cookies worden ingesteld via embedded youtube-
video's. Ze registreren anonieme statistische 
gegevens over onder andere hoe vaak de video wordt 
weergegeven en welke instellingen worden gebruikt 
voor het afspelen. Er worden geen persoonlijke 
gegevens verzameld, tenzij u bent ingelogd op uw 
google-account. 2 years Statistical

__Secure-YEC Youtube
Stores the user's video player preferences using 
embedded YouTube video

Slaat de voorkeuren voor de videospeler van de 
gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-
video's 1 year Statistical

CONSENT Youtube Stores visitors’ preferences and personalizes ads.        
Slaat voorkeuren van bezoekers op en personaliseert 
advertenties.        Persistent Statistical

OTZ Google Analytics
“OTZ” is a cookie used by Google Analytics that 
provides an aggregate analysis of Website visitors.

"OTZ" is een cookie gebruikt door Google Analytics 
dat een geaggregeerde analyse maakt van de bezoekers 
van de website. Session Statistical


