
Naam Termijn  Wat doet het cookie? 

__utma       2 jaar na plaatsing           Meet het aantal bezoeken van de 
gebruiker en het tijdstip van het 
eerste bezoek en laatste bezoek, 
bijvoorbeeld bij het berekenen 
tijd tussen eerste bezoek en 
overeenkomst/koop. 

__utmz       6 maanden na plaatsing  Dit cookie registreert hoe je op 
de website terecht bent 
gekomen. Bijvoorbeeld via een 
website of een zoekmachine en 
welke zoekwoorden daarbij 
gebruikt zijn. 

__utmb      Duur van de sessie  
(30 min na laatste 
pageview). 

Meet het tijdstip van het bezoek 
in  
combinatie met utmc voor het 
vaststellen van de bezoekduur. 
(Wordt gebruikt voor Google 
Analytics) 

__utmc                       Duur van de sessie  Meet het tijdstip van vertrek via 
pageviews in combinatie met 
utmb voor het vaststellen van de 
bezoekduur. 

__utmz       6 maanden na plaatsing  Dit cookie registreert hoe je 
op de websiteterecht bent 
gekomen. 
Bijvoorbeeld via een website of 
een 
zoekmachine en welke 
zoekwoorden 
daarbij gebruikt zijn. 

_ga   2 jaar na plaatsing  Dit cookie wordt gebruikt om je 
te  
 herkennen bij een terugkerend  
 bezoek als unieke bezoeker. 

mautic_ referer_id  Duur van de sessie  
(30 min na laatste 
pageview). 

Dit cookie wordt gebruikt om te  
bepalen hoe je op de site geland 
bent.(Wordt gebruikt voor 
Mautic) 

mautic_session_id Duur van de sessie  
(30 min na laatste 
pageview). 

Dit cookie wordt gebruikt om alle  
acties binnen een sessie bij te 
houden.(Wordt gebruikt voor 
Mautic) 



allowCookies  12 maanden Dit cookie helpt bij de interactie 
met  
de cookie-melding, bevat een 
‘opt_in’  
 of ‘opt_out’ status, waarmee 
Google Tag Manager o.b.v. deze 
waarden 3rd party tracking kan 
toevoegen 

jfmulticontent_c193                        2 Jaar naar plaatsing. Houdt bij welke tab van de 
formulieren worden getoond in 
de footer. 

PHPSESSID Duur van de sessie Dit cookie houdt gedurende het 
bezoek bij welke pagina’s je 
bezoekt en de gedane 
zoekopdrachten. 

_bizo_bzid 1dag Dit wordt cookie wordt geplaatst 
door LinkedIn/Bizo voor het 
analyseren & monitoren van 
bezoekers 

_bizo_cksm 1dag Dit wordt cookie wordt geplaatst 
door LinkedIn/Bizo voor het 
analyseren & monitoren van 
bezoekers. 

_bizo_np_stats 1dag Dit wordt cookie wordt geplaatst 
door LinkedIn/Bizo voor het 
analyseren & monitoren van 
bezoekers. 

 


