
Cookieverklaring Bureau Van Slagmaat:
Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om de website optimaal te laten 
functioneren en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik 
van onze site met onze partners voor adverteren en analyse. U gaat akkoord met onze cookies als u 
onze website blijft gebruiken.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om 
gebruikerservaringen efficiënter te maken.

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het 
gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Deze website maakt gebruik van functionele en analytische cookies. Google Analytics is op deze 
website zo privacy-vriendelijk mogelijk ingesteld. Hierdoor hoeft u voor www.bvslagmaat.com 
geen toestemming te geven middels een cookiemelding. 

De cookies:
Noodzakelijk (3 cookies) 
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als 
paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze
cookies kan de website niet naar behoren werken.

Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type

CookieConsent bvslagmaat.com
Slaat de cookiestatus van de gebruiker op 
voor het huidige domein

1 jaar
HTTP 
Cookie

last-seen-items bvslagmaat.com In afwachting Session
HTTP 
Cookie

PHPSESSID bvslagmaat.com
Houdt gebruikerssessiestatus voor alle 
pagina-aanvragen bij.

Session
HTTP 
Cookie

Statistieken (4 cookies) 
Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, 
door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type

_ga bvslagmaat.com
Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om 
statistische gegevens te genereren over hoe de 
bezoeker de website gebruikt.

2 jaar
HTTP 
Cookie

_gat bvslagmaat.com
Gebruikt door Google Analytics om 
verzoeksnelheid te vertragen

Session
HTTP 
Cookie

_gid bvslagmaat.com
Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om 
statistische gegevens te genereren over hoe de 
bezoeker de website gebruikt.

Session
HTTP 
Cookie

collect google-analytics.com

Gebruikt om gegevens naar Google Analytics te
verzenden over het apparaat en het gedrag van 
de bezoeker. Traceert de bezoeker op 
verschillende apparaten en marketingkanalen.

Session
Pixel 
Tracker
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