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Inleiding 
Wij gebruiken op onze website select.nl verschillende cookies. Wij vinden het belangrijk om u te 
informeren over wat cookies zijn, waarom en welke cookies wij plaatsen en of u toestemming 
moet geven voor het plaatsen van cookies. 

Wij behouden ons het recht voor om dit Cookie statement tussentijds aan te passen. Dit kan 
bijvoorbeeld nodig zijn als wij gebruik gaan maken van andere cookies. Mocht de wijziging die 
wij doorvoeren ingrijpend zijn, stellen wij u hiervan op de hoogte. 

Wat zijn cookies 
Cookies zijn kleine (tekst) bestanden die door het bezoek van onze website op uw apparaat 
worden geplaatst (computer, mobiele telefoon, tablet etc.). Door het plaatsen van deze 
bestanden kan onze website u herkennen en informatie van u opslaan. Dit zorgt er bijvoorbeeld 
voor dat u niet elke keer onze cookiebar hoeft te accepteren, onze site uw contactgegevens kan 
onthouden en kan weergeven welke blogs u reeds gelezen heeft. 

Mochten wij bij het plaatsen van cookies ook persoonsgegevens verwerken doen wij dit in 
overeenstemming met de Algemene Verordening Persoonsgegevens en onze privacy 
statement. 

Waarom plaatsen wij cookies? 
De reden dat wij cookies plaatsen verschilt per soort cookie. Wij gebruiken drie soorten cookies: 

 Functionele cookies; 

 Analytische cookies; 

 Tracking cookies. 

Functionele cookies 
Functionele cookies zijn de cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van de website. Een 
sprekend voorbeeld is een webshop die een cookie plaatst om zo te kunnen onthouden wat u in 
uw winkelmand plaatst. Een voorbeeld van een functionele cookie die deze website plaatst is 
om te onthouden of u akkoord bent gegaan met het plaatsen van cookies zodat u dit niet 
telkens opnieuw hoeft aan te geven. Voor het plaatsen van functionele cookies hebben wij geen 
toestemming nodig omdat de website zonder deze cookies niet kan functioneren. 

Naam cookie Functie Bewaartermijn 

cli_user_preference Deze cookie onthoudt of u toestemming 
heeft gegeven voor het gebruik van 
cookies 

één jaar 

cookielawinfo-
checkboxadvertisement 

Deze cookie onthoudt of u deze categorie 
heeft geaccepteerd 

één jaar 

cookielawinfo-
checkboxanalytics 

Deze cookie onthoudt of u deze categorie 
heeft geaccepteerd 

één jaar 

cookielawinfo-
checkboxfunctional 

Deze cookie onthoudt of u deze categorie 
heeft geaccepteerd 

één jaar 
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cookielawinfo-
checkboxnecessary 

Deze cookie onthoudt of u deze categorie 
heeft geaccepteerd 

één jaar 

cookielawinfo-
checkbox-nonnecessary 

Deze cookie onthoudt of u deze categorie 
heeft geaccepteerd 

één jaar 

cookielawinfo-
checkboxperformance 

Deze cookie onthoudt of u deze categorie 
heeft geaccepteerd 

één jaar 

cookielawinfo-
checkboxpreferences 

Deze cookie onthoudt of u deze categorie 
heeft geaccepteerd 

één jaar 

cookielawinfo-
checkboxuncategorized 

cookielawinfo-checkboxpreferences één jaar 

cookieLawInfoConsent Deze cookie bevat een samenvatting van 
de info uit alle bovenstaande cookies 

één jaar 

viewed_cookie_policy Deze cookie onthoudt of de cookiebanner 
aan u is getoond 

één jaar 

 

Analytische cookies 
Analytische cookies worden geplaatst met het doel om uw gedrag op onze website in kaart te 
brengen. Deze informatie gebruiken wij vervolgens om inzicht te krijgen in de manier waarop 
onze website gebruikt wordt. De informatie die wij hierdoor verkrijgen is geanonimiseerd en 
heeft dus weinig gevolgen voor uw privacy. 

Voor het plaatsen van deze cookies gebruiken wij Google Analytics. De Autoriteit 
Persoonsgegevens heeft een ‘Handleiding privacyvriendelijk instellen van Google Analytics’ 
gepubliceerd. Wij hebben Google Analytics in lijn met deze handleiding ingesteld. Dit betekent 
een deel van uw IP-adres verbogen is en de analytische data niet gedeeld wordt met Google. 
Hiermee zorgen wij dat de analytische cookies een zo min mogelijk effect hebben op uw 
privacy.  Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij uw toestemming. 

Tevens kunt een zogenaamde opt-out verklaring afleggen via Google. 

Naam cookie Functie Bewaartermijn 

_ga Middels deze cookie wordt een uniek ID-
nummer aan uw apparaat gekoppeld. Als 
u acties uitvoert op onze website wordt 
deze unieke ID meegestuurd zodat per 
gebruiker kan worden bijgehouden welke 
acties zij uitvoeren op onze site. Hiermee 
kunnen wij bijhouden hoeveel mensen 
onze site bezoeken en hoe zij onze site 
gebruiken 

twee jaar 

_gat_UA-XXXXXXX-X Deze cookie dient ervoor om het aantal 
verzoeken aan Google Analytics te 
beperken 

browsersessie 
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_gid Deze cookie wordt gebruikt om de 
individuele acties die middels de _ga 
cookie worden opgeslagen te groeperen 
zodat een customer journey ontstaat 

één dag 

_hjid Middels deze cookie wordt een uniek ID 
(uniek voor zowel de browser als website) 
aan u gekoppeld. Hierdoor kan Hotjar de 
gegevens van elk bezoek aan onze 
pagina koppelen aan eerdere bezoeken 

één jaar 

_hjRecordingLast 
Activity 

Deze cookie wordt bijgewerkt wanneer 
een bezoekersopname begint en wanneer 
gegevens worden verzonden via de 
WebSocket (de bezoeker voert een actie 
uit die Hotjar registreert) 

browsersessie 

_hjTLDTest Deze cookie wordt gebruikt om de meest 
effectieve manier van het opslaan van de 
overige cookies te bepalen 

browsersessie 

_hjLocalStorageTest Deze cookie wordt gebruikt om te 
checken of de lokale opslag gebruikt kan 
worden door Hotjar 

minder dan  
100 ms 

_hjAbsoluteSessionIn 
Progress 

Hiermee wordt uw eerste pagina die u 
bezoekt opgeslagen 

dertig minuten 

_hjIncludedInSample Deze cookie wordt geplaatst indien u uw 
sessie begint vanaf de start van een 
funnel (dit is speciaal pad dat kan worden 
ingesteld in Hotjar) 

browsersessie 

 

Tracking cookies 
Als laatste maakt onze website gebruik van tracking cookies. Deze cookies houden uw 
individuele surfgedrag op onze website bij. Deze cookies stellen ons in staat te zien waarin u 
geïnteresseerd bent. Dit kunnen wij bijvoorbeeld gebruiken om u gericht te benaderen voor door 
ons aangeboden diensten. Voor het plaatsen van deze cookies vragen wij uw toestemming. 

Naam cookie Functie Bewaartermijn 

_fbp Deze cookie wordt gebruikt door 
Facebook om advertentiemogelijkheden 
te bieden 

drie maanden 

Moet u akkoord gaan met het plaatsen van cookies? 
Nee, u hoeft niet akkoord te gaan met het plaatsen van cookies. Wanneer u voor het eerst onze 
site bezoekt kunt u kiezen of u hiermee akkoord gaat. Indien u kiest voor nee, blijft onze website 
gewoon toegankelijk en kunt u deze blijven gebruiken. 
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U kunt ook uw reeds gegeven toestemming intrekken. Dit doet u door uw cookies te 
verwijderen. De volgende keer dat u onze website bezoekt kunt opnieuw aangeven of u 
akkoord wenst te gaan met het plaatsen van cookies. 

Voor het verwijderen van reeds geplaatste cookies kunt u de handleiding van uw webbrowser 
raadplegen. 

Meer informatie 
Op de website van de Autoriteit Consument en Markt leest u meer over cookies en hoe u deze 
kunt blokkeren of verwijderen. 

Vragen of opmerkingen 
Bij vragen of opmerkingen over de het plaatsen van cookies en dit Cookie statement kunt u 
contact opnemen met onze Privacy Officer de heer Boer. 


