
Noodzakelijke 
cookies 

        

Naam van de cookie Bedrijf dat 
de cookie 
plaatst 

Doel Zo lang 
bewaren 
we uw 
gegevens 

De cookie 
hoort bij dit 
profiel 

ASP.NET_SessionId Achmea Deze noodzakelijke cookie 
wordt gebruikt om veilig 
in te kunnen loggen. 

Tijdens uw 
bezoek 

Basis 

_RequestVerificationToken Achmea Voorkomt dat een 
ongeautoriseerd persoon 
content op een pagina 
kan plaatsen. 

Tijdens uw 
bezoek 

Basis 

TS01... Achmea Deze noodzakelijke cookie 
wordt geplaatst voor het 
goed functioneren van de 
website 

Tijdens uw 
bezoek 

Basis 

ASP.NET.Cookies Achmea Meet unieke bezoeker per 
website 

Tijdens uw 
bezoek 

Basis 

ARR Affinity Microsoft Hiermee wordt een 
bezoeker aan een 
instantie gekoppeld, 
waardoor niet bij elke 
pagina een andere 
instantie wordt 
aangeroepen 

Tijdens uw 
bezoek 

Basis 

_TRAID Connectis Wordt gebruikt voor het 
aan- en afmeldproces in 
de Mijnomgeving middels 

DigiD 

Tijdens uw 
bezoek 

Basis 

AWSALB Achmea Deze cookie zorgt voor 
een betere performance 
door de bezoeker op de 
best beschikbare server 
naar de website te laten 
navigeren. 

7 dagen Basis 

AWSALBCORS Achmea Deze cookie zorgt voor 
een betere performance 
door de bezoeker op de 
best beschikbare server 
naar de website te laten 
navigeren. 

7 dagen Basis 

__cm_session_id Harvest De cookie wordt gebruikt 
om te monitoren of er 

tijdens een bezoek aan de 
website geen ongeldige 
cookies, browseropslag of 
netwerkverzoeken 
gebruikt of geplaatst 
worden. 

30 minuten Basis 

 

  

http://asp.net/


Optimalisatie 
cookies 

        

Naam van de cookie Bedrijf dat 
de cookie 
plaatst 

Doel Zo lang 
bewaren 
we uw 
gegevens 

De cookie 
hoort bij dit 
profiel 

SC_ANALYTICS_GLOBAL_COO 
KIE 

Achmea Deze cookies meten 
bezoekersgedrag: welke 
pagina’s worden 
bekeken en waar wordt 
op geklikt? 

10 jaar anoniem 

_svtri Relay42 We gebruiken Relay42 
voor tag management. 
Dit meet 
bezoekersgedrag. Dit 

gebeurt anoniem. 

2 jaar anoniem 

_svs Relay42 We gebruiken Relay42 
voor tag management. 
Dit meet 
bezoekersgedrag. Dit 
gebeurt anoniem. 

2 jaar anoniem 

_stCookieTest Relay42 checkt of de browser 
technisch in staat is om 
cookies op te slaan. Er 
worden geen gegevens 
opgeslagen 

sessie anoniem 

apfcsapersisted Celebrus Herkennen van uw 
bezoeken als u de site 
vaker bezoekt. Dit 
gebeurt anoniem, tenzij 
de keus is gemaakt voor 
een uitgebreid 
cookieprofiel 

6 maanden anoniem of 
uitgebreid 

apfcsasession Celebrus Herkennen van uw 
bezoeken als u de site 
vaker bezoekt. Dit 
gebeurt anoniem, tenzij 
de keus is gemaakt voor 
een uitgebreid 
cookieprofiel 

sessie anoniem of 
uitgebreid 

apfcsaP3P Celebrus bewaren van het 
cookieprofiel van de 
bezoeker voor de 
cookies van Celebrus 

20 jaar anoniem of 
uitgebreid 

11_163 Relay42 bewaren van het 

cookieprofiel van de 
bezoeker 

1 jaar Anoniem 

 


