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Overzicht cookies en technieken 
www.ras.nl 
 
 
 
 

Naam van Cookie Cookie Vervaldatum Doel Categorie 

Google Analytics 

_gat sessie 

Deze cookies houden bij op welke 
pagina's je kijkt. We gebruiken ook de 
advertentiefunctionaliteiten binnen 
Google Analytics (Remarketing, Display 
Network Impression Reporting, 
Demographics & Interest Reporting).  
 
Zo kunnen we je relevante advertenties 
en aanbiedingen tonen op onze 
partnersites. Op basis van Google 
Signals kunnen de apparaten waarop je 
bent ingelogd op je Google-account 
aan elkaar worden gekoppeld. 

Analytical 

_dc_gtm_ua sessie 

_gid 24 uur 

_gac_ 90 dagen 
_ga 2 jaar 

_gat_gtag_* 1 minuut 

Google Ads 

google adwords 
conversion (script) n/a 

Het Google AdWord Conversion Script 
wordt gebruikt om door te geven aan 
Google AdWords of er wordt een 
conversie gerealiseerd. Hierdoor 
kunnen wij onze advertenties 
optimaliseren. 
 
Het Google AdWord Dynamic 
Remarketing script wordt door Google 
AdWords gebruikt om ervoor te zorgen 
dat wij u later kunnen benaderen met 
advertenties. 

Tracking 

google dynamic 
remarketing (script) n/a 

YouTube 

YSC sessie Om ervoor te zorgen dat u YouTube-
video's op onze website kunt bekijken. 
Deze cookies bevatten anonieme 
informatie om het gedrag van YouTube-
gebruikers te meten 

Functioneel / Analytical 
VISITOR_INFO1_LIVE 8 maanden 
PREF 2 jaar 

GEUP 2 jaar 

Vimeo 
player 

vuid 

2 jaar 
 
2 jaar 

We embedden video's van ons officiële 
Vimeo-kanaal. Wanneer u op afspelen 
drukt, plaatst Vimeo cookies van 
derden om de video af te spelen en om 
analytische gegevens te verzamelen, 
zoals hoe lang een kijker de video heeft 
bekeken. Deze cookies volgen geen 
individuen. 

Functioneel / Analytical 
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Naam van Cookie Cookie Vervaldatum Doel Categorie 

Facebook 

datr 2 jaar 
Gebruikt om een bezoeker te 
identificeren en onze advertenties op 
het platform te optimaliseren of te 
personaliseren 

Tracking 

facebook connect (script) n/a 
facebook custom audience 
(script) 90 dagen 

_fbp   

Snapchat _scid 395 dagen 

Gebruikt om een bezoeker te 
identificeren en onze advertenties op 
het platform te optimaliseren of te 
personaliseren 

Tracking 

TikTok 

__tea_cache_first_# 

sessie 

Gebruikt om een bezoeker te 
identificeren en onze advertenties op 
het platform te optimaliseren of te 
personaliseren. 
 
TikTok, dat wordt gebruikt door de 
sociale netwerkdienst, houdt ook het 
gebruik en de prestaties van embedded 
services bij. 

Tracking 

__tea_session_id_# 
__tt_embed__mounting 
__tt_embed__storage_test 

s_v_web_id 

LinkedIn LinkedIn Insight Tag 180 dagen 

Met de LinkedIn Insight Tag kunnen 
gegevens worden verzameld over de 
bezoeken van leden aan onze website, 
inclusief de URL, verwijzer, IP-adres, 
apparaat- en browserkenmerken (User 
Agent) en tijdstempel. De IP-adressen 
worden ingekort of gehasht (wanneer 
ze worden gebruikt om leden op 
verschillende apparaten te bereiken) en 
de directe identificatiegegevens van 
leden worden binnen zeven dagen 
verwijderd om de gegevens 
pseudoniem te maken. 

Tracking 
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