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Wie plaatst de
cookie

Namen van de cookie

Omschrijving

Classificatie

Bewaartermijn

Google
Analytics

NID
CONSENT
_ga
_gid
1P_JAR
AID
APISID
HSID
NID
SAPISID
SID
SIDCC
SSID
UULE

Met Google Analytics
meten we hoe u de Van
Mossel websites gebruikt
en hoe u ons hebt
gevonden. Deze kennis
gebruiken we om onze
sites te verbeteren. Zonder
deze cookie missen we uw
data. Hierdoor zien we niet
hoe u onze websites
gebruikt en zult u langer
moeten wachten op
verbeteringen.

Noodzakelijk

Maximaal 2 jaar

Facebook

xs
dpr
datr
sb
pl
fr
c_user

Deze cookie ziet welke
producten u bekijkt. Zo
kunnen we u relevante
advertenties tonen op
Facebook. Zonder deze
cookies loopt u
persoonlijke aanbiedingen
mis.

Optimaal

Maximaal 2 jaar

Google
AdWords

_gads
IDE
DSID
opti-userid

Met Google AdWords
meten we hoe u de Van
Mossel websites gebruikt.
Deze kennis gebruiken we
om u te helpen bij het
kiezen van het product dat
het beste bij u past. En om
u aanbiedingen te laten
zien van producten waar u
mogelijk geïnteresseerd in
bent.

Optimaal

Maximaal 2 jaar

Hotjar

hubspotutk
optimizelyEndUserId
OptimizeBuckets
_ga
utm_params
_gac_UA-51401671-1
intercom-lou-c5ke8zbr_gaex
p
optimizelySegments
mp_6d7c50ad560e01715a8
71a117a2fbd90_mixpanel
_hstc
intercom-session-c5ke8zbr
mp_hj_mixpanel

Hotjar houdt bij waar u op
klikt en hoe u beweegt op
onze websites. Hierdoor
kunnen we onze pagina's
optimaliseren, zodat we de
meest relevante informatie
tonen op de beste plekken.

Noodzakelijk

max 10 jaar

Van Mossel

dynamicmoda

Deze cookie zorgt ervoor

Noodzakelijk

Maximaal 3 jaar

redirectmodall

dat u pop ups slechts één
keer te zien krijgt.

Van Mossel

ignorePersonalAdvice

Deze cookie zorgt ervoor
dat u de “neem contact op
met een medewerker”
melding niet meer te zien
krijgt wanneer u deze
weggeklikt via het kruisje.

Noodzakelijk

Maximaal 1 jaar

Van Mossel

gtmCookieAccepted

Deze cookie onthoudt uw
keuze m.b.t. tot privacy
voorkeuren (cookie popup).

Noodzakelijk

Maximaal 3 jaar

Van Mossel

Hexonlastviewedcar
Hexonsecondlastviewedcar

Deze cookie bevat het ID
van uw laatst bekeken
voertuigen.

Noodzakelijk

Maximaal 1 jaar

Van Mossel

cars

Deze cookie onthoudt de
door u opgeslagen
voertuigen.

Noodzakelijk

Maximaal 1 jaar

Van Mossel

establishment

Deze cookie onthoudt uw
voorkeursvestiging.

Noodzakelijk

Maximaal 1 jaar

Van Mossel

NoCustomer

Deze cookie onthoudt of u
heeft aangegeven wel- of
geen klant te zijn.

Noodzakelijk

Maximaal 1 jaar

Van Mossel

Variabel

Site brede dynamische
pop-up met wisselende
boodschap.

Noodzakelijk

Maximaal 3 jaar

AdCalls

acalltracker
acalltrackersession
acalltrackerreferrer
excludecalltracking

Deze cookie houdt bij of u
telefonisch contact
opneemt met Van Mossel
en via welke kanalen u op
de website is gekomen.

Optimaal

Maximaal 30 dagen

SmartSupp

ssupp.chatid
ssupp.chatid
ssupp.vid

Deze cookie wordt gebruikt
om een chat functionaliteit
te faciliteren waarmee u
eenvoudig contact op kunt
nemen Van Mossel.

Noodzakelijk

Maximaal 6 maanden

Van Mossel

sourcemedium-www.vanmos
selvoorraad.nl

Deze cookie houdt bij via
welke kanalen u op de
website terecht bent
gekomen.

Noodzakelijk

Maximaal 2 dagen.

LinkedIn

BizoData
BizoID
BizoUserMatchHistory lang
UserPixelRotationList
UserMatchHistory

Deze cookie ziet welke
producten u bekijkt. Zo
kunnen we u relevante
advertenties tonen op
LinkedIn. Zonder deze
cookies loopt u
persoonlijke aanbiedingen
mis.

Optimaal

Maximaal 6 maanden

Van Mossel

laravel_session

Deze cookies gebruiken
we voor login sessies.

Noodzakelijk

Alleen tijdens de
sessie

Van Mossel

XSRF-TOKEN

Deze cookie dient ter
bescherming tegen
cross-site request forgery.

Noodzakelijk

Alleen tijdens de
sessie

Van Mossel

FRONTEND_SESSION

Deze cookie zorgt ervoor
dat het inloggen op een
taxatiemodule wordt
onthouden.

Noodzakelijk

Alleen tijdens de
sessie

Van Mossel

_icl_current_language
wpml_referer_url

Deze cookie zorgt voor de
ondersteuning van
meertaligheid van de
website.

Noodzakelijk

Alleen tijdens de
sessie

Van Mossel

DTC_VM_VIEWS

Deze cookie onthoud
hoelang er naar een
occasion wordt gekeken in
de voorraadmodule.

Optimaal

Alleen tijdens de
sessie

Van Mossel

clickstream_id, _clickstream_
session, clickstream_id,
clickstream_session

Optimaal

Maximaal 5 jaar

Hubspot

__hs_opt_out,_hs_do_not_trac
k, __hs_initial_opt_in,
__hs_cookie_cat_pref,
__hsmem, hs-membership-csrf,
hs_langswitcher_choice,
__cfduid, __cfruid

Hubspot

__hstc, hubspotutk, __hssc,
__hssrc

Met Rawdamental
Clickstream meten we hoe
u de Van Mossel websites
gebruikt en hoe u ons heeft
gevonden. Deze kennis
gebruiken we om onze sites
te verbeteren. Zonder deze
cookie missen we uw data.
Wij gebruiken HubSpot als
marketing automation/
analytics systeem. HubSpot
gebruikt hiervoor
verschillende cookies, die
de voorkeuren onthouden,
maar ook die het mogelijk
maken om een koppeling te
maken met het systeem.
Ook gebruiken wij Hubspot
om onze live chat widget
aan te bieden.
Wij gebruiken HubSpot als
marketing automation/
analytics systeem. HubSpot
gebruikt hiervoor
verschillende cookies, die
de voorkeuren onthouden,
maar ook die het mogelijk
maken om een koppeling te
maken met het systeem.
Ook gebruiken wij Hubspot
om onze live chat widget
aan te bieden.

Noodzakelijk

Maximaal 13 maanden

Optimaal

Maximaal 13 maanden

