COOKIEBELEID NINETIEN
Wij maken op de website maken gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het
eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of
smartphone.

Welke cookies gebruikt Ninetien?
Wij gebruiken enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de
website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze
cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en
advertenties kunnen aanbieden.
De door ons gebruikte cookies:
Functionele cookies
We gebruiken cookies om onze websites gebruiksvriendelijker te maken. Voor deze cookies is uw
toestemming niet nodig omdat de website hierdoor beter werkt. We kunnen met deze cookies onder
andere eventuele inloggegevens bewaren. Tevens gebruiken we deze cookies om ervoor te zorgen
dat u niet steeds dezelfde informatie hoeft te geven als u op onze website bent.

Analytische cookies
We gebruiken cookies om te analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken. Dank zij deze
informatie kunnen we onze service, producten en diensten verbeteren.
Informatie die onder andere met deze cookies bewaard worden:
•
•
•
•

Hoelang u de website bezoekt.
Welk apparaat u gebruikt; bijvoorbeeld een laptop, tablet of telefoon.
Via welk kanaal u op onze website gekomen bent.
Welke internetbrowser u gebruikt.

Voor het analyseren van gegevens hebben wij een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten.
De gegevens worden anoniem verwerkt en in geen geval gedeeld met Google. De verzamelde
gegevens worden niet gebruikt voor advertentiedoeleinden, zoals retargeting via social media of
bijvoorbeeld het Google Display Network.

Wil u dat uw gegevens niet worden verwerkt in Google Analytics? Dan kunt u daarvoor een Google
Analytics Opt-out Browser Add-on voor gebruiken. Deze kunt u hier downloaden.
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Marketing cookies
•

•

Social Media cookies: we maken gebruik van social media cookies zodat u de inhoud van de
website kunt delen via onze social media kanalen. Daarnaast kunnen deze cookies uw
websitegedrag monitoren en gebruiken social media kanalen deze informatie voor profiling en
tracking van bezoekers.
Advertentie cookies: dit zijn cookies waarmee uw surfgedrag gemonitord kan worden door
advertentienetwerken. Op deze manier kunnen wij u relevante advertenties aanbieden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies
meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van
uw browser verwijderen. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze website mogelijk minder goed.
Hieronder vindt u instructies van verschillende browsers om uw cookie instellingen te wijzigen:
•
•
•
•
•
•

Chrome
FireFox
Internet Explorer
Edge
Safari iOS
Safari macOS

In bijgaande tabel vindt u een overzicht van de cookies welke wij gebruiken:
Naam
PHPSESSID

Cookie type
Functioneel

Afkomstig van
Ninetien.nl

_ga

Analytisch

Ninetien.nl

_gat

Analytisch

Ninetien.nl

_gid

Analytisch

Ninetien.nl

_unam

Marketing

Ninetien.nl

_sharethis_cookietest

Niet
geclassificeerd

Ninetien.nl

Functie
Deze cookie wordt gebruikt om uw
bezoek bij te houden. Zo weten we bij de
volgende pagina die u ophaalt dat u
dezelfde persoon bent die de vorige
pagina bekeek. Op deze wijze kunnen we
bijvoorbeeld zien of u bent ingelogd.
Deze cookie wordt gebruikt om u te
herkennen bij een terugkerend bezoek
als unieke bezoeker.
Gebruikt door Google Analytics om
verzoeksnelheid te vertragen
Registreert een uniek ID die wordt
gebruikt om statistische gegevens te
genereren over hoe de bezoeker de
website gebruikt.
Bewaart navigatiegegevens op onze
website: onder andere welke pagina’s
bezocht zijn bezocht en hoe lang de
bezoeker op iedere pagina is geweest.
Niet geclassificeerde cookies zijn cookies
die we nog aan het classificeren zijn,
samen met de aanbieders van
afzonderlijke cookies.

Duur
Sessie

Type
HTTP

2 jaar

HTTP

Sessie
Sessie

HTTP

9 maanden

HTTP

Sessie

HTTP

Contact met ons opnemen: indien u vragen heeft over ons gebruik van cookies, neem dan contact
met ons op via info@ninetien.nl.
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