Partner

Domein

Cookie

Privacy Policy
Analytische cookie gebruikt om gebruikers te onderscheiden, geplaatst door Google Analytics,
waar we gebruik van maken om gegevens te verzamelen over het aantal bezoeken en de reis
van de gebruiker.
Analytische cookie gebruikt om het aantal aanvragen te beperken geplaatst door Google
Analytics, waar we gebruik van maken om gegevens te verzamelen over het aantal bezoeken
en de reis van de gebruiker.
Analytische cookie gebruikt om gebruikers te onderscheiden, geplaatst door Google Analytics,
waar we gebruik van maken om gegevens te verzamelen over het aantal bezoeken en de reis
van de gebruiker.

Google

hummelsport.nl

_ga

Google

hummelsport.nl

_gat_zalga

Google

hummelsport.nl

_gid

Google

doubleclick.net

DSID

Deze advertentiecookie wordt gebruikt door Google Doubleclick om de gebruikersactiviteit op
verschillende apparaten te koppelen.

Google

doubleclick.net

IDE

Deze cookie wordt gebruikt door Google Doubleclick voor de retargeting, optimalisatie,
rapportage en toekenning van online-advertenties.

Google

hummelsport.nl

GA Audiences

Met behulp van de Adwords Remarketing kunnen mensen bereikt worden die eerder
hummelsport.nl/nl hebben bezocht.

Facebook

facebook.com

act

Facebook

facebook.com

c_user

Facebook

facebook.com

datr

Facebook

facebook.com

fr

Facebook

facebook.com

presence

Facebook

facebook.com

sb

Het verstrekt informatie aan Facebook om functionaliteit van Social Plugin te associëren.
Verzend informatie naar Facebook, ongeacht of u lid bent of dat u bent aangemeld op het
sociale netwerk.
Het verstrekt informatie aan Facebook om functionaliteit van Social Plugin te associëren.
Verzend informatie naar Facebook, ongeacht of u lid bent of dat u bent aangemeld op het
sociale netwerk.
Het verstrekt informatie aan Facebook om functionaliteit van Social Plugin te associëren.
Verzend informatie naar Facebook, ongeacht of u lid bent of dat u bent aangemeld op het
sociale netwerk.
Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden
van externe adverteerders.
Ingelogde gebruikers van geselecteerde social media bepaalde inhoud van onze website direct
kunnen delen
Gebruikt door Facebook om vriendensuggesties te verbeteren

spin
Facebook

facebook.com

wd

Gebruikt door Facebook om de prestaties te verbeteren.

Facebook

facebook.com

xs

Een Facebook-cookie die wordt gebruikt om een sessie te onderhouden. Het werkt in
combinatie met de c_user-cookie om uw identiteit te verifiëren bij Facebook.

Via Google Tag Manager worden tags gevuurd op de pagina's. Middels de informatie die op
deze manier verzameld wordt, zijn wij in staat om onze campagnes af te stemmen op jou
voorkeuren en interesses.
Via Google Tag Manager worden tags gevuurd op de pagina's. Middels de informatie die op
deze manier verzameld wordt, zijn wij in staat om onze campagnes af te stemmen op jou
voorkeuren en interesses.
Via Google Tag Manager worden tags gevuurd op de pagina's. Middels de informatie die op
deze manier verzameld wordt, zijn wij in staat om onze campagnes af te stemmen op jou
voorkeuren en interesses.
Gebruikt door het inhoudsnetwerk, Cloudflare, om vertrouwd webverkeer te identificeren.
Analytische cookie gebruikt om gebruikers te onderscheiden, geplaatst door Google Analytics,
waar we gebruik van maken om gegevens te verzamelen over het aantal bezoeken en de reis
van de gebruiker.

Google Tag
Manager

google.com

gtm_auth

Google Tag
Manager

google.com

gtm_debug

Google Tag
Manager

google.com

gtm_preview

Cloudflare

hummelsport.nl

cfduid

Google

hummelsport.nl

ga

Google

hummelsport.nl

gaos

Google

hummelsport.nl

gaost

Google

hummelsport.nl

gat

Google

hummelsport.nl

gid

Aweber

aweber.com

nrlsk

Aweber uses cookies to track whether or not you have subscribed or dismissed the mailing list
offer, as well as anonymous statistics relating to mailing list signup.

LiveChat Inc

livechatinc.com

autoinvite_callback

Deze cookie is nodig om een computer te herkennen wanneer een gebruiker de website
bezoekt om ondersteuning te bieden via chat.

Analytische cookie gebruikt om het aantal aanvragen te beperken geplaatst door Google
Analytics, waar we gebruik van maken om gegevens te verzamelen over het aantal bezoeken
en de reis van de gebruiker.
Analytische cookie gebruikt om gebruikers te onderscheiden, geplaatst door Google Analytics,
waar we gebruik van maken om gegevens te verzamelen over het aantal bezoeken en de reis
van de gebruiker.

LiveChat Inc

livechatinc.com

hide_eye_catcher

Deze cookie is nodig om ons in staat te stellen live chat hulp functionaliteit op onze website
aan te bieden. Deze cookie gebruikt analytische gegevens om te bepalen hoe en wanneer het
pop-up venster Live Chat aan u, de gebruiker, moet worden weergegeven.

LiveChat Inc

livechatinc.com

lc_window_state

Het doorgeven van informatie van de ene pagina aan de volgende pagina, bijvoorbeeld als er
een lange enquête wordt ingevuld of als u veel gegevens moet invullen bij een online bestelling

hummel

Salesforce

sid_admin_59096

Vereist voor het chatvenster van de klantendienst. Slaat de unieke sessie-ID op die is gebruikt
voor de functie onlinechat en klantenondersteuning.

hummel

Salesforce

sid_customer_59096

Vereist voor het chatvenster van de klantendienst. Slaat de unieke sessie-ID op die is gebruikt
voor de functie onlinechat en klantenondersteuning.

Hotjar

hotjar.com

hjnlcludedInSample

Middels deze tool achterhalen we vreemd gedrag om vervolgens te werken naar een betere
gebruikerservaring.

LiveChat Inc

livechatinc.com

autoinvite_callback

Deze cookie is nodig om een computer te herkennen wanneer een gebruiker de website
bezoekt om ondersteuning te bieden via chat.

hummel

hummelsport.nl

sd_cookie_msg

Cookie bar weergave

Trustpilot

trustpilot.com

TP.uuid

Deze cookie helpt bij het bijhouden van bezoekersgebruik, evenementen, doelmarketing en
kan ook de prestaties en stabiliteit van de applicatie meten.
Dit is een anti-vervalsing-cookie ingesteld door webtoepassingen die zijn gebouwd met behulp
van ASP.NET MVC-technologieën. Het is ontworpen om het ongeoorloofd plaatsen van inhoud
op een website te stoppen, bekend als Cross-Site Request Forgery. Het bevat geen informatie
over de gebruiker en wordt vernietigd bij het sluiten van de browser.
Deze cookie wordt gebruikt om informatie bij te houden en te rapporteren aan Alexa analyticsservice.
Deze cookie wordt gebruikt om informatie bij te houden en te rapporteren aan Alexa analyticsservice.

Developerfusion

developerfusion.com

_RequestVerificationToken

Alexa (Amazon)

alexa.com

_asc

Alexa (Amazon)

alexa.com

_auc

Zendesk Chat

zopim.com

_zlcmid

De cookie wordt gebruikt om de gebruikersidentiteit tijdens bezoeken op te slaan en de
voorkeur van de gebruiker om onze Live Chat-functie uit te schakelen.

Google

hummelsport.nl

_ga

Analytische cookie gebruikt om gebruikers te onderscheiden, geplaatst door Google Analytics,
waar we gebruik van maken om gegevens te verzamelen over het aantal bezoeken en de reis
van de gebruiker.

Visual Web
Optimizer

vwo.com

_vwo_uuid_v2

Used by Visual Web Optimizer to identify a test running.

Segment

segment.com

_ajs_anonymous_id

Deze cookie wordt gebruikt om een specifieke bezoeker te identificeren - deze informatie
wordt gebruikt om het aantal specifieke bezoekers op een website te identificeren.

Segment

segment.com

_ajs_group_id

Segment

segment.com

ajs_user_id

Gebruikt om gebruikers op onze site te volgen en ons te helpen onze website beter te
verbeteren.
Hierdoor kan segment.com gegevens verzamelen over uw gebruik van hummelsport.nl

Trustpilot

trustpilot.com

amplitude_idundefinedtrustpilot.com

Gebruikt om beoordelingen van Trust Pilot weer te geven

Trustpilot

trustpilot.com

csrf-canary

Cookie gebruikt door Trustpilot ter verificatie en authenticatie van de gebruiker en analyse.

Trustpilot

trustpilot.com

tp_b2b-access-token

Deze cookie wordt gebruikt voor authenticatie, wij gebruiken deze cookie om u te identificeren
wanneer u onze website bezoekt en wanneer u onze website navigeert.

Trustpilot

trustpilot.com

tp-b2b-current-language

Deze cookie wordt gebruikt voor authenticatie, wij gebruiken deze cookie om u te identificeren
wanneer u onze website bezoekt en wanneer u onze website navigeert.

Trustpilot

trustpilot.com

tp-b2b-seleted-business-unit-id

Deze cookie wordt gebruikt voor authenticatie, wij gebruiken deze cookie om u te identificeren
wanneer u onze website bezoekt en wanneer u onze website navigeert.

