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Op welke websites is deze 
cookie van toepassing?

 Type Programma  Naam van de cookie  Doel van de cookie  Vervalmoment

Alle sites  Functioneel  New Relic  JSESSIONID  Deze cookie stelt ons in staat om optimaal de prestaties van de website 
monitoren.

 Wanneer de browsersessie eindigt

Alle sites Functioneel Google Tag Manager  _dc_gtm_UA-55980019-1, 
.DDMMUI-PROFILE, AID, APISID, 
CONSENT, HSID,NID,S, SAPISID, SID

 Google Tag Manager is een Tag manager waarin alle scripts en cookies 
opgeslagen.

Na maximaal 1 jaar

Alle sites Functioneel Typekit by Adobe  s_aidex  Dit is nodig om de site goed te laten functioneren. Na 1 sessie

Alle sites Functioneel Session cookie   SESS***  Inzicht krijgen in het gedrag van de bezoeker op de website om de
gebruikerservaring van de website te verbeteren.

Na 1 sessie

Alle sites Functioneel Drupal  has_js  Dit is nodig om de site goed te laten functioneren. Na 2 jaar

Alle sites Functioneel NLE  cookie-bar, cookie-bar-agreed  Dit is nodig om de site goed te laten functioneren. Na 2 maanden

nle.nl Functioneel  energy-signup-widget-initial-data  Adres en verbruiksgegevens opslaan zodat er een tariefberekening gemaakt kan 
worden.

Na maximaal 1 dag

nle.nl Functioneel portal-energy-widget-data   Adres en verbruiksgegevens opslaan zodat er een tariefberekening gemaakt 
kan worden.

Na maximaal 1 dag



Op welke websites is deze 
cookie van toepassing?

 Type Programma  Naam van de cookie  Doel van de cookie  Vervalmoment

nle.nl Functioneel tripleplay-signup-start-widget-address  Adres en huidige leverancier opslaan zodat er een tariefberekening gemaakt 
kan worden.

Na maximaal 1 dag

nle.nl/energie Functioneel energy-signup-widget-initial-data  Adres en verbruiksgegevens opslaan zodat er een tariefberekening gemaakt kan 
worden.

Na maximaal 1 dag

nle.nl/energie Functioneel energy-signup-widget-initial-data  Adres en verbruiksgegevens opslaan zodat er een tariefberekening gemaakt kan 
worden.

Na maximaal 1 dag

nle.nl/alles-in-1 Functioneel  tripleplay-signup-start-widget-address  Adres, huidige leverancier en bestaande klant ja/nee opslaan zodat er een 
tariefberekening gemaakt kan worden

Na maximaal 1 dag

nle.nl/alles-in-1 Functioneel  TripleplaySignupTokenmanagerToken  Onthouden van het token zodat we hiermee op een later moment 
klantgegevens via een webservice kunnen ophalen uit een gegevensdatabase 
van NLE.

Na maximaal 7 dagen

nle.nl/zakelijk Functioneel  energy-signup-widget-initial-data  Adres en verbruiksgegevens opslaan zodat er een tariefberekening gemaakt kan 
worden.

Na maximaal1 dag

Alle sites Functioneel  affi  liate  De waarde achter het = teken (zie plaatsing) wordt opgeslagen zodat we kunnen 
meten vanuit welk kanaal (Adwords of Daisycon) deze bezoeker komt.

Na 31 dagen

Alle sites Functioneel  cookie-bar  Shown wanneer de cookiebalk getoond is, agreed wanneer de cookies 
geaccepteerd zijn, zodat we kunnen bepalen of cookies wel/niet geaccepteerd 
zijn.

Na 100 dagen

Alle sites Functioneel  cookie-bar-agreed  Bepalen wat de datum/tijd waarop de cookies geaccepteerd zijn. Na 100 dagen

Alle sites Reclame Bing  ANON, MUID, NAP, SRCHD, SRCHUSR, 
MR, MUIDB 

 Deze cookies houden bij welke pagina’s je bekijkt en welke waardes op deze 
pagina worden ingevuld. Zo kunnen we je relevante advertenties en 
aanbiedingen tonen op onze partnersites. Deze cookies zorgen er ook voor wij 
dat de juiste waarde aan onze online marketing kanalen kunnen toeschrijven.

Na maximaal 2 jaar

Pagina 2/4



Op welke websites is deze 
cookie van toepassing?

 Type Programma  Naam van de cookie  Doel van de cookie  Vervalmoment

Alle sites Reclame Doubleclick  DSID, Id & IDE  Deze cookies houden bij welke pagina’s je bekijkt en welke waardes op deze 
pagina worden ingevuld. Zo kunnen we je relevante advertenties en 
aanbiedingen tonen op onze partnersites. Deze cookies zorgen er ook voor wij 
dat de juiste waarde aan onze online marketing kanalen kunnen toeschrijven.

Na maximaal 2 jaar

Alle sites Reclame DoubleClick  _drt_ & id  Deze cookies houden bij welke pagina’s je bekijkt en welke waardes op deze 
pagina worden ingevuld. Zo kunnen we je relevante advertenties en 
aanbiedingen tonen op onze partnersites. Deze cookies zorgen er ook voor wij 
dat de juiste waarde aan onze online marketing kanalen kunnen toeschrijven.

Na 1 dag & 2 jaar

Alle sites Reclame YouTube  Consent, Pref, Visitor_info1_live, YSC, 
remote_sid

 Deze cookies zijn nodig om de video’s op onze website goed te kunnen laten 
functioneren. Ook verzamelt Youtube anonieme informatie via deze cookies.

Na maximaal 2 jaar

Alle sites Reclame Google Adwords Conver-
sion

 Conversion, adsUserLocale & CMS & 
SAG & _utma & _utmz & _ga & 
adwordsReferralSource 

 Deze cookies houden bij welke pagina’s je bekijkt en welke waardes op deze 
pagina worden ingevuld. Zo kunnen we je relevante advertenties en 
aanbiedingen tonen op onze partnersites. Deze cookies zorgen er ook voor wij 
dat de juiste waarde aan onze online marketing kanalen kunnen toeschrijven.

Na maximaal 2 jaar

Alle sites Reclame Google Dynamic Remar-
keting

 Conversion & AID  Deze cookies houden bij welke pagina’s je bekijkt en welke waardes op deze 
pagina worden ingevuld. Zo kunnen we je relevante advertenties en 
aanbiedingen tonen op onze partnersites. Deze cookies zorgen er ook voor wij 
dat de juiste waarde aan onze online marketing kanalen kunnen toeschrijven.

Na 4 maanden & na 6 maanden

Alles sites Reclame Facebook  locale, c_user, csm, datr, fr, lu, xs, pk, s, 
p, act, x-src, presence

 Deze cookies houden bij welke pagina’s je bekijkt en welke waardes op deze 
pagina worden ingevuld. Zo kunnen we je relevante advertenties en 
aanbiedingen tonen op onze partnersites. Deze cookies zorgen er ook voor wij 
dat de juiste waarde aan onze online marketing kanalen kunnen toeschrijven.

Na maximaal 1 jaar

Alle sites Reclame Daisycon   pdc, PHPSESSID, si_xxx  Meten van bestellingen/conversies gedaan via deze website om daarmee te 
bepalen welke affi  liates beloond moeten worden.

Na 100 dagen

Alle sites Site-analyse Google Analytics   __utma & __utmb & __utmc & __utmv 
&  __utmz & _ga

 Inzicht krijgen in het gedrag van de bezoeker op de website om de 
gebruikerservaring van de website en de instellingen van de online marketing te 
verbeteren.

Na maximaal 2 jaar

Alle sites Site-analyse Visual Website Optimizer  _cb_analytics, _cb_internal, _cb_secure, 
_cb_settings, _cb_tracking

 Stelt NLE in staat verschillende varianten van pagina’s te testen om de 
gebruikersbeleving te verbeteren.

Na maximaal 1 jaar

Alle sites Site-analyse Optimizely  optimizelyBuckets, optimizelyEndUserId, 
optimizelyPendingLogEvents, 
optimizelySegments

 Stelt NLE in staat verschillende varianten van pagina’s te testen om de 
gebruikersbeleving te verbeteren.

Na maximaal 1 jaar
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Op welke websites is deze 
cookie van toepassing?

 Type Programma  Naam van de cookie  Doel van de cookie  Vervalmoment

Alle sites Site-analyse  nle-digitalcx-session-id  DigitalCX session id zodat we het aantal gestelde vragen in deze tool kunnen 
meten.

Na 1 dag

Alle sites Site-analyse  salesoffi  ce  De gegevens m.b.t. het huidige verkoopkantoor worden opgeslagen zodat we 
kunnen bepalen welk verkoopkantoor de sale toegekent krijgt.

Na 365 dagen
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