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Cookieverklaring Stichting ICAM 
 

In deze cookieverklaring van ICAM wordt uiteengezet op welke wijze via de website cookies worden 

geplaatst op en informatie wordt uitgelezen van uw computer, tablet en/of mobiele telefoon. 

 

Laatste update: 18 maart 2022 

 

Wat zijn cookies? 

Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die uw computer, tablet, smartphone of ander elektronisch 

apparaat opslaat wanneer u de website gebruikt. Met cookies kan informatie worden verzameld of 

opgeslagen over een websitebezoek of over (het apparaat van) de degene die onze website bezoekt. 

Op die manier kunnen wij meten hoe onze website wordt gebruikt en kunnen wij de website continue 

verbeteren. Cookies zijn veilig: een cookie kan geen programma’s starten of virussen verspreiden. 

Cookies hebben een looptijd. Sommige cookies worden verwijderd als u uw browser afsluit. Er zijn ook 

cookies die langer geldig blijven, zodat ze ook bij een volgend bezoek aan de website kunnen worden 

uitgelezen. Aan het einde van deze cookieverklaring vindt u een overzicht van alle cookies en hun 

levensduur.  

 

Welke cookies gebruikt ICAM? 

Hieronder leggen wij u uit wanneer en waarom ICAM cookies plaatst.  

 

Functionele 

cookies 

ICAM maakt gebruik van technische en functionele cookies, die noodzakelijk zijn 

om de website goed te laten werken en op een gebruiksvriendelijke manier te 

leveren. Zo onthouden deze functionele cookies de ingevulde instellingen, zoals uw 

taal- en cookievoorkeuren 

  

Analytische 

cookies 

Analytische cookies worden gebruikt om uw websitebezoek te meten. Analytische 

cookies leggen vast hoe bezoekers de website gebruiken. Het gaat bijvoorbeeld om 

het aantal bezoekers en de meest bezochte webpagina’s. Met deze cookies kunnen 

wij het gebruik van de website analyseren en kunnen (anonieme) 

gebruikersstatistieken en -rapportages worden gegenereerd.  

 

Moet u altijd toestemming geven voor cookies? 

De website hoeft u niet voor alle cookies toestemming te vragen. Er zijn namelijk uitzonderingen op het 

toestemmingsvereiste. Bijvoorbeeld als de cookies technisch noodzakelijk zijn om de website goed te 

laten werken. Functionele cookies worden dus altijd geplaatst. Ook is er in dit geval een uitzondering 

voor analytische cookies omdat die cookies alleen worden gebruikt om bezoekers te tellen en een beter 

inzicht in het functioneren van de website te krijgen. De analytische cookies worden niet gebruikt om 

uw internetgebruik te volgens of een profiel van u op te bouwen en hebben daarom geen gevolgen voor 

uw privacy.  
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Met tracking cookie wordt het internetgedrag van mensen door de tijd heen gevolgd. Uit de informatie 

over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties 

websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Voor tracking cookies is altijd toestemming 

nodig. Deze website maakt geen gebruik van tracking cookies. 

 

Hoe kunt u cookies uitschakelen of verwijderen? 

U kunt de cookies beheren door middel van uw browser instellingen. U kunt uw browser zo instellen dat 

er geen cookies worden opgeslagen, u elke cookie kunt toestaan of weigeren of dat alle cookies 

verwijderd worden bij het afsluiten van uw browser. Om te vinden waar u de cookies kunt in- en 

uitschakelen of verwijderen kunt u ook de Help functie van uw browser gebruiken of de volgende 

pagina´s raadplegen:   

 Chrome 

 Firefox 

 Explorer 

 Safari 

 Edge 

 

Let op: het weigeren of verwijderen van cookies heeft alleen invloed op het apparaat en de browser 

waarop u deze handeling uitvoert. Als u verschillende apparaten en/of browsers gebruikt, dient u de 

hierboven beschreven acties op deze apparaten en/of browsers te herhalen.  

 

Vragen over cookies? 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over cookies, neem dan gerust contact met ons op via 

info@stichtingicam.nl.  

 

Is er een overzicht van alle cookies? 

Hieronder vindt u een overzicht van de cookies die wij gebruiken: 

 

Cookie Type Doel Duur 

CookieConsent Functioneel Slaat de cookiestatus van de 
gebruiker op voor het huidige domein 

1 jaar 

JSESSIONID Analytisch Houdt gebruikersstatussen over 
paginabezoeken bij. 

Sessie 

#.#-#-#-#-#.ack Functioneel Gebruikt om de antwoorden van de 
gebruiker op de enquête en quiz in de 
lokale opslag te bewaren. 

Permanent 

#.#-#-#-#-#.inProgress Functioneel Gebruikt om de antwoorden van de 
gebruiker op de enquête en quiz in de 
lokale opslag te bewaren. 

Permanent 

#.#-#-#-#-#.queue 
 

Functioneel Gebruikt om de antwoorden van de 
gebruiker op de enquête en quiz in de 
lokale opslag te bewaren. 

Permanent 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en-GB
https://support.mozilla.org/en-US/kb/clear-cookies-and-site-data-firefox
https://support.microsoft.com/nl-nl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/sfri11471/mac
https://support.microsoft.com/nl-nl/microsoft-edge/cookies-verwijderen-in-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09
mailto:info@stichtingicam.nl
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#.#-#-#-#-#.reclaimEnd 
 

Functioneel Gebruikt om de antwoorden van de 

gebruiker op de enquête en quiz in de 

lokale opslag te bewaren. 

Permanent 

#.#-#-#-#-#.reclaimStart Functioneel Gebruikt om de antwoorden van de 

gebruiker op de enquête en quiz in de 

lokale opslag te bewaren. 

Permanent 

__cf_bm Functioneel Deze cookie wordt gebruikt om 
onderscheid te maken tussen mensen 
en bots. Dit is gunstig voor de website 
om juiste rapporten over het gebruik 
van de website te maken. 

1 dag 

debug Functioneel Deze cookie wordt gebruikt om fouten 
op de website te detecteren – deze 
informatie wordt gebruikt om de 
gebruikerservaring te optimaliseren. 

Permanent 

#-visitorId In afwachting In afwachting Permanent 

attribution_user_id Analytisch Wordt gebruikt in context met de pop-
upvragenlijsten en berichten van de 
website. 
 

Permanent 

rl_anonymous_id Analytisch Registreert statistische gegevens 
over het gedrag van bezoekers aan de 
website. Gebruikt voor interne analyse 
door ICAM. 

Permanent 

rl_group_id Analytisch Registreert statistische gegevens 
over het gedrag van bezoekers aan de 
website. Gebruikt voor interne analyse 
door ICAM. 

Permanent 

rl_group_trait Analytisch Registreert statistische gegevens 
over het gedrag van bezoekers aan de 
website. Gebruikt voor interne analyse 
door ICAM. 

Permanent 

rl_page_init_referrer Analytisch Registreert statistische gegevens 
over het gedrag van bezoekers aan de 
website. Gebruikt voor interne analyse 
door ICAM. 

Permanent 

rl_page_init_referring_domain Analytisch Registreert statistische gegevens 
over het gedrag van bezoekers aan de 
website. Gebruikt voor interne analyse 
door ICAM. 

Permanent 

rl_trait Analytisch Registreert statistische gegevens 

over het gedrag van bezoekers aan de 

website. Gebruikt voor interne analyse 

door ICAM. 

Permanent 

rl_user_id Analytisch Registreert statistische gegevens 

over het gedrag van bezoekers aan de 

website. Gebruikt voor interne analyse 

door ICAM. 

Permanent 

 


