
Wijnwinkel Meer Wijn Cookie verklaring. 

Wat is een cookie? 

Wij maken op al onze websites gebruik van cookies en andere technieken zoals (web)beacons, hierna kortweg aangeduid met “cook ie” of “cookies”. Omdat wij uw privacy willen waarborgen, gebruiksvriendelijkheid willen optimaliseren en transparant 
willen zijn over onze werkwijze, informeren wij u in deze verklaring over het gebruik van deze technieken.  

Een cookie is een eenvoudig en klein bestandje dat met pagina’s van onze website(s) en/of  Flash-applicaties wordt meegestuurd en door uw browser op uw apparaat wordt opgeslagen.  

Met deze technieken en de opgeslagen informatie kunnen wij mooie dingen voor u doen, zoals:  

• het onthouden van de inhoud van u winkelmand; 

• door u ingevoerde informatie onthouden zodat die slechts eenmaal ingevoerd hoeft te worden;  

• het gebruik van onze webwinkels in kaart brengen en op basis daarvan verbeteringen doorvoeren;  

• herkennen met welk apparaat u inlogt; 

• het tonen van voor u interessante producten, bijvoorbeeld gebaseerd op uw interesses; 

Wie is verantwoordelijk? 

Wijnwinkel Meer Wijn Nederland B.V., gevestigd aan de Badweg 48 (8401 BL) Gorredijk in Nederland (handelsregisternummer: 0000 09815740) is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens zoals beschreven i n deze cookieverklaring. 

Deze cookieverklaring is van toepassing op alle door Wijnwinkel Meer Wijn Nederland B.V. gebruikte en aan haar gerelateerde w ebsites. 

Op onze websites worden ook door derden cookies geplaatst. Op het gebruik van die cookies zijn de  cookie- en privacyverklaringen van die bedrijven van toepassing. 

Welke cookies worden gebruikt? 



Zodra een website wordt geopend, wordt een zogenaamde “cookie-bar” getoond. In die cookie-bar kun u u voorkeuren voor het gebruik van cookies opgeven. 

In de cookie-bar is een onderverdeling gemaakt in volgende soorten cookies:  

Noodzakelijke cookies: 

Noodzakelijke cookies, zorgen ervoor dat de webwinkel goed functioneert en veilig is. Zo kunnen we de door u in de winkelwage n gelegde producten onthouden en ook worden bijvoorbeeld de door u opgegeven cookie voorkeuren opgeslagen. Hierdoor 
hoef u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt make n. 

Voorkeurs cookies: 

Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal  van uw voorkeur of de regio waar u woont. 

Statistische cookies: 

Met behulp van statistische cookies wordt kennis en informatie verkregen over bijvoorbeeld het gebruik van websites, met als doel de website voor u te blijven verbeteren.  

Een voorbeeld van een cookie die statistieken bijhoudt wordt hierna genoemd:  

Ons gebruik van Google Analytics 
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics” -dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze 
informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij h ebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te 
gebruiken voor andere Google diensten. 

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet verstrekt. De informatie wordt overgebracht naar Google en door haar opgeslagen op servers in d e Verenigde Staten. Google stelt zich te 
houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens . 

Marketing cookies: 

Marketing cookies worden gebruikt om het surf-, zoek- en koopgedrag van bezoekers te analyseren. Hierdoor kunnen wij te weten komen of u naast onze website ook op andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Ook voorkomen we daarmee dat 
advertenties die u al hebt gezien of nogmaals worden getoond of dat niet relevante advertenties worden getoond. 

Met uw toestemming voor het plaatsen van marketing cookies geven wij door ons geselecteerde derden (zoals adverteerders en pa rtners) ook toestemming om cookies te plaatsen. Ook plaatsen wij cookies via websites van derden. H et betreft over het 
algemeen cookies ten behoeve van marketing en/of advertenties.  



Deze cookies gebruiken zij (en wij) om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online s urfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die van uw bezoek aan andere websites 
wordt verkregen. Zo kan ook worden bijgehouden welke advertenties u al hebt gezien, op welke advertenties u klikt en of u ver volgens ook een product koopt. 

Het opgestelde profiel wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo vee l mogelijk relevant voor u zijn. Voor het aan/uitzetten van 
dit soort cookies zie: Tracking partners 

Een volledig en actueel overzicht van de gebruikte cookies per categorie, met daarbij een aanduiding van de naam, aanbieder, het doel, de vervaltermijn en het type is steeds terug te vinden in de cookie-bar. 

Om het cookie-beleid van de andere partijen waar we mee werken in te zien en eventueel uw cookie instellingen bij die andere partijen te be heren, verwijzen we u naar: 

privacyverklaring van Adobe; 

privacyverklaring van Facebook;  

privacyverklaring van Google; 

privacyverklaring van Twitter; 

privacyverklaring van LinkedIn. 

Wij adviseren u deze sites regelmatig te bezoeken, omdat de betreffende verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. 

Social media buttons 

Op onze website kunnen buttons opgenomen worden om webpagina’s te promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerke n zoals Facebook, Instagram en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van die derde partijen 
afkomstig zijn. Door middel van deze code worden ondermeer cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van die derde partijen (welke regelmatig kunnen wijzigen) via de links in de in deze cookieverklaring om te lezen 
wat zij met uw (persoons)gegevens doen. 

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar die derde partij en en door hen opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Deze derde partijen stellen zich te houden aan de Privacy 
Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de  verwerking van eventuele persoonsgegevens. 

Recht van inzage en correctie 

U hebt het onder meer recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor ook ons  privacy statement. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om 
inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze t erug vinden in de instellingen van uw browser. 

http://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren
https://www.adobe.com/nl/privacy.html
https://www.facebook.com/legal/terms
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl
https://help.twitter.com/nl/rules-and-policies/update-privacy-policy
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.wijnbeurs.nl/privacy


Uitschakelen van cookies of verwijderen 

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help -functie van uw browser. 

Uitschakelen 3rd party cookies 

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan u vertonen. Deze cookies kan u verw ijderen of permanent blokkeren via uw browserinstellingen.”  

Wij passen ons cookiebeleid aan wanneer onze webwinkel of de regels rondom cookies wijzigen. U kunt de actuele versie van dit cookiebeleid raadplegen via de links in de  cookiebar op de door ons gebruikte websites. 

Wil u meer informatie over cookies, kijk dan op bijvoorbeeld:  

Consumentenbond: “Wat zijn cookies?” 

Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?” 

Consumentenbond: “Cookies verwijderen” 

Consumentenbond: “Cookies uitschakelen” 

Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren. Door op OK te druk ken gaat u akkoord met onze privacy- en cookiestatement. 

Wat is een cookie? 

Wij maken op al onze websites gebruik van cookies en andere technieken zoals (web)beacons, hierna kortweg aangeduid met “cook ie” of “cookies”. Omdat wij uw privacy willen waarborgen, gebruiksvriendelijkheid willen optimaliseren en transparant 
willen zijn over onze werkwijze, informeren wij u in deze verklaring over het gebruik van deze technieken.  

Een cookie is een eenvoudig en klein bestandje dat met pagina’s van onze website(s) en/of Flash-applicaties wordt meegestuurd en door uw browser op uw apparaat wordt opgeslagen.  

Met deze technieken en de opgeslagen informatie kunnen wij mooie dingen voor u doen, zoals:  

• het onthouden van de inhoud van u winkelmand; 

javascript:%20Cookiebot.renew()
http://www.consumentenbond.nl/test/elektronica-communicatie/veilig-online/privacy-op-internet/extra/wat-zijn-cookies/
https://web.archive.org/web/20160702001240/http:/www.consumentenbond.nl/test/elektronica-communicatie/veilig-online/privacy-op-internet/extra/waarvoor-dienen-cookies/
http://www.consumentenbond.nl/test/elektronica-communicatie/veilig-online/privacy-op-internet/extra/cookies-verwijderen/
http://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen/
https://www.wijnbeurs.nl/privacy
https://www.wijnbeurs.nl/cookie


• door u ingevoerde informatie onthouden zodat die slechts eenmaal ingevoerd hoeft te worden;  

• het gebruik van onze webwinkels in kaart brengen en op basis daarvan verbeteringen doorvoeren;  

• herkennen met welk apparaat u inlogt; 

• het tonen van voor u interessante producten, bijvoorbeeld gebaseerd op uw interesses;  

Wie is verantwoordelijk? 

Wijnwinkel Meer Wijn  Nederland B.V., gevestigd aan de Badweg 48 (8401 BL) Gorredijk in Nederland (handelsregisternummer: 000009815740) is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens  zoals beschreven in deze cookieverklaring. 

Deze cookieverklaring is van toepassing op alle door Wijnwinkel Meer Wijn Nederland B.V. gebruikte en aan haar gerelateerde websites. 

Op onze websites worden ook door derden cookies geplaatst. Op het gebruik van die cookies zijn de cookie - en privacyverklaringen van die bedrijven van toepassing. 

Welke cookies worden gebruikt? 

Zodra een website wordt geopend, wordt een zogenaamde “cookie-bar” getoond. In die cookie-bar kun u u voorkeuren voor het gebruik van cookies opgeven.  

In de cookie-bar is een onderverdeling gemaakt in volgende soorten cookies:  

Noodzakelijke cookies: 

Noodzakelijke cookies, zorgen ervoor dat de webwinkel goed functioneert en veilig is. Zo kunnen we de door u in de winkelwagen gelegde producten  onthouden en ook worden bijvoorbeeld de door u opgegeven cookie voorkeuren opgeslagen. Hierdoor 
hoef u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken.  

Voorkeurs cookies: 

Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van  de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont. 



Statistische cookies: 

Met behulp van statistische cookies wordt kennis en informatie verkregen over bijvoorbeeld het gebruik van websites, met als doel de website voor u te blijven verbeteren. 

Een voorbeeld van een cookie die statistieken bijhoudt wordt hierna genoemd: 

Ons gebruik van Google Analytics 
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics” -dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze 
informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerke n. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te 

gebruiken voor andere Google diensten. 

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet verstrekt. De informatie wordt overgebracht naar Google en door haar opgeslagen op servers in d e Verenigde Staten. Google stelt zich te 
houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens . 

Marketing cookies: 

Marketing cookies worden gebruikt om het surf-, zoek- en koopgedrag van bezoekers te analyseren. Hierdoor kunnen wij te weten komen of u naast onze website ook op andere website(s ) uit ons netwerk bent geweest. Ook voorkomen we daarmee dat 
advertenties die u al hebt gezien of nogmaals worden getoond of dat niet relevante advertenties worden getoond.  

Met uw toestemming voor het plaatsen van marketing cookies geven wij door ons geselecteerde derden (zoals adverteerders en pa rtners) ook toestemming om cookies te plaatsen. Ook plaatsen wij cookies via websites van derden. Het betreft over het 
algemeen cookies ten behoeve van marketing en/of advertenties.  

Deze cookies gebruiken zij (en wij) om bij te houden welke pagina’s u bezoekt, om zo een profiel op te bouwen van uw online s urfgedrag. Dit profiel wordt mede opgebouwd op basis van vergelijkbare informatie die van uw bezoek aan andere websites 
wordt verkregen. Zo kan ook worden bijgehouden welke advertenties u al hebt gezien, op welke advertenties u klikt en of u ver volgens ook een product koopt. 

Het opgestelde profiel wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke zoals bij ons bekend, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op uw profiel zodat deze zo vee l mogelijk relevant voor u zijn. Voor het aan/uitzetten van 
dit soort cookies zie: Tracking partners 

Een volledig en actueel overzicht van de gebruikte cookies per categorie, met daarbij een aanduiding van de naam, aanbieder, het doel, de vervaltermijn en het type is steeds terug te vinden in de cookie -bar. 

Om het cookie-beleid van de andere partijen waar we mee werken in te zien en eventueel uw cookie instellingen bij die andere partijen te be heren, verwijzen we u naar: 

privacyverklaring van Adobe; 

privacyverklaring van Facebook;  

privacyverklaring van Google; 

privacyverklaring van Twitter; 

http://www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren
https://www.adobe.com/nl/privacy.html
https://www.facebook.com/legal/terms
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl
https://help.twitter.com/nl/rules-and-policies/update-privacy-policy


privacyverklaring van LinkedIn.  

Wij adviseren u deze sites regelmatig te bezoeken, omdat de betreffende verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.  

Social media buttons 

Op onze website kunnen buttons opgenomen worden om webpagina’s te  promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken zoals Facebook, Instagram en Twitter. Deze buttons werken door m iddel van stukjes code die van die derde partijen 
afkomstig zijn. Door middel van deze code worden ondermeer cookies geplaatst. Wi j hebben daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van die derde partijen (welke regelmatig kunnen wijzigen) via de lin ks in de in deze cookieverklaring om te lezen 
wat zij met uw (persoons)gegevens doen. 

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar die derde partijen en door hen opgeslagen op servers in de Ver enigde Staten. Deze derde partijen stellen zich te houden aan de Privacy 
Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de  verwerking van eventuele persoonsgegevens. 

Recht van inzage en correctie 

U hebt het onder meer recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor ook ons privacy statement. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. W anneer het gaat om 
inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze t erug vinden in de instellingen van uw browser. 

Uitschakelen van cookies of verwijderen 

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help -functie van uw browser. 

Uitschakelen 3rd party cookies 

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via onze website advertenties aan u vertonen. Deze cooki es kan u verwijderen of permanent blokkeren via uw browserinstellingen.”  

Wij passen ons cookiebeleid aan wanneer onze webwinkel of de regels rondom cookies wijzigen. U kunt de actuele versie van dit cookiebeleid raadplegen via de links in de  cookiebar op de door ons gebruikte websites. 

Wil u meer informatie over cookies, kijk dan op bijvoorbeeld: 

Consumentenbond: “Wat zijn cookies?” 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
https://www.wijnbeurs.nl/privacy
javascript:%20Cookiebot.renew()
http://www.consumentenbond.nl/test/elektronica-communicatie/veilig-online/privacy-op-internet/extra/wat-zijn-cookies/


Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?” 

Consumentenbond: “Cookies verwijderen” 

Consumentenbond: “Cookies uitschakelen” 

Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: www.wijnbeurs.nl 

Uw huidige stand: Alle cookies toestaan (Noodzakelijk, Voorkeuren, Statistieken, Marketing).  
Uw toestemming ID: XvkVJkhlQxY410mSCM09MHYOC63IneOIrTBajTCNYVv4xUO8qnKSaA==Datum van toestemming:  Tuesday, January 21, 2020, 04:27:20 PM GMT+1 

Verander uw toestemming  |  Instemming intrekken 
 
Cookieverklaring laatst bijgewerkt op 15-1-2020 door Cookiebot: 

Noodzakelijk (19) 

Noodzakelijke cookies, zorgen ervoor dat de webwinkel goed functioneert en veilig is. Zo kunnen we de door u in de winkelwagen gelegde producten onthouden en ook worden bijvoorbeeld de door u opgegeven cookie voorkeuren opgeslagen. Hierdoor  
hoef u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt make n. 

Naam Aanbieder Doel 
Verval 
termijn 

AWSALB Blueconic  Registreert welk servercluster de bezoeker bedient. Dit wordt gebruikt in samenhang met trafficverdeling, om de gebruikerservaring te optimaliseren. 6 dagen 

CookieConsent Cookiebot  Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein 1 jaar 

form_key Wijnwinkel Meer 
Wijn 

Zorgt voor browsingveiligheid, door vervalsing van cross-site verzoeken te voorkomen. Deze cookie is essentieel voor de veiligheid van de website en bezoeker. Session 

JSESSIONID New Relic  Houdt gebruikersstatussen over paginabezoeken bij. Session 

mage-cache-sessid Wijnwinkel Meer 
Wijn 

Deze cookie wordt gebruikt in samenhang met traffic verdeling - Dit optimaliseert het responspercentage tussen de bezoeker en de site, door de traffic te verdelen over meerdere 
netwerkkoppelingen of servers. 

1 dag 

mage-cache-storage Wijnwinkel Meer 
Wijn 

Deze cookie wordt gebruikt in samenhang met traffic verdeling - Dit optimaliseert het responspercentage tussen de bezoeker en de site, door de traffic te verdelen over meerdere 
netwerkkoppelingen of servers. 

1 dag 

https://web.archive.org/web/20160702001240/http:/www.consumentenbond.nl/test/elektronica-communicatie/veilig-online/privacy-op-internet/extra/waarvoor-dienen-cookies/
http://www.consumentenbond.nl/test/elektronica-communicatie/veilig-online/privacy-op-internet/extra/cookies-verwijderen/
http://www.consumentenbond.nl/internet-privacy/cookies-verwijderen/
javascript:CookieConsent.renew();CookieDeclaration.SetUserStatusLabel();
javascript:CookieConsent.withdraw();CookieDeclaration.SetUserStatusLabel();
https://www.cookiebot.com/
https://www.blueconic.com/privacy-policy/
https://www.cookiebot.com/goto/privacy-policy/
https://www.wijnbeurs.nl/Privacy-en-gegevensbescherming:_:2.html
https://www.wijnbeurs.nl/Privacy-en-gegevensbescherming:_:2.html
https://newrelic.com/privacy
https://www.wijnbeurs.nl/Privacy-en-gegevensbescherming:_:2.html
https://www.wijnbeurs.nl/Privacy-en-gegevensbescherming:_:2.html
https://www.wijnbeurs.nl/Privacy-en-gegevensbescherming:_:2.html
https://www.wijnbeurs.nl/Privacy-en-gegevensbescherming:_:2.html


Naam Aanbieder Doel 
Verval 
termijn 

mage-cache-storage-section-
invalidation 

Wijnwinkel Meer 
Wijn 

Deze cookie wordt gebruikt in samenhang met traffic verdeling - Dit optimaliseert het responspercentage tussen de bezoeker en de site, door de traffic te verdelen over meerdere 
netwerkkoppelingen of servers. 

1 dag 

mage-cache-timeout Wijnwinkel Meer 
Wijn 

Deze cookie is nodig voor de cachefunctie. Een cache wordt gebruikt door de website om de reactietijd tussen de bezoeker en de website te optimaliseren. De cache wordt meestal opgeslagen 
in de browser van de bezoeker. 

Persistent 

mage-messages Wijnwinkel Meer 
Wijn 

Noodzakelijk voor de functionaliteit van de chatboxfunctie van de website. 1 dag 

mage-translation-file-version Wijnwinkel Meer 
Wijn 

Gebruikt in context met de taalinstelling op de website. Verzorgt de vertaling naar de voorkeurstaal van de bezoeker. Persistent 

mage-translation-storage Wijnwinkel Meer 
Wijn 

Gebruikt in context met de taalinstelling op de website. Verzorgt de vertaling naar de voorkeurstaal van de bezoeker. Persistent 

PHPSESSID [x2] Coffeecup 
Wijnwinkel Meer 
Wijn 

Houdt gebruikerssessiestatus voor alle pagina-aanvragen bij. Session 

private_content_version Wijnwinkel Meer 
Wijn 

Deze cookie is nodig voor de cachefunctie. Een cache wordt gebruikt door de website om de reactietijd tussen de bezoeker en de website te optimaliseren. De cache wordt meestal opgeslagen 
in de browser van de bezoeker. 

1 dag 

product_data_storage Wijnwinkel Meer 
Wijn 

Deze cookie wordt gebruikt om te bepalen welke producten de bezoeker heeft bekeken. Hierdoor kan de website gerelateerde producten promoten. 1 dag 

rc::c Google  Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Session 

recently_compared_product Wijnwinkel Meer 
Wijn 

Deze cookie wordt gebruikt om te bepalen welke producten de bezoeker heeft bekeken. Deze informatie wordt gebruikt om gerelateerde producten te promoten en de advertentie-efficiëntie te 
optimaliseren. 

1 dag 

RT Wijnwinkel Meer 
Wijn 

Deze cookie wordt gebruikt om de bezoeker te identificeren via een app. Hierdoor kan de bezoeker bijvoorbeeld inloggen op een website via zijn LinkedIn-account. 6 dagen 

https://www.wijnbeurs.nl/Privacy-en-gegevensbescherming:_:2.html
https://www.wijnbeurs.nl/Privacy-en-gegevensbescherming:_:2.html
https://www.wijnbeurs.nl/Privacy-en-gegevensbescherming:_:2.html
https://www.wijnbeurs.nl/Privacy-en-gegevensbescherming:_:2.html
https://www.wijnbeurs.nl/Privacy-en-gegevensbescherming:_:2.html
https://www.wijnbeurs.nl/Privacy-en-gegevensbescherming:_:2.html
https://www.wijnbeurs.nl/Privacy-en-gegevensbescherming:_:2.html
https://www.wijnbeurs.nl/Privacy-en-gegevensbescherming:_:2.html
https://www.wijnbeurs.nl/Privacy-en-gegevensbescherming:_:2.html
https://www.wijnbeurs.nl/Privacy-en-gegevensbescherming:_:2.html
https://www.coffeecup.com/legal/privacy/
https://www.wijnbeurs.nl/Privacy-en-gegevensbescherming:_:2.html
https://www.wijnbeurs.nl/Privacy-en-gegevensbescherming:_:2.html
https://www.wijnbeurs.nl/Privacy-en-gegevensbescherming:_:2.html
https://www.wijnbeurs.nl/Privacy-en-gegevensbescherming:_:2.html
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Naam Aanbieder Doel 
Verval 
termijn 

X-Magento-Vary Wijnwinkel Meer 
Wijn 

Deze cookie is nodig voor de cachefunctie. Een cache wordt gebruikt door de website om de reactietijd tussen de bezoeker en de website te optimaliseren. De cache wordt meestal opgeslagen 
in de browser van de bezoeker. 

3 maanden 

Voorkeuren (2) 

Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.  

Naam Aanbieder Doel Verval termijn Type 

section_data_ids Wijnwinkel Meer Wijn  Gebruikt in context met de winkelwagenfunctionaliteit. Onthoudt eventuele verlanglijstproducten en bezoekersinformatie bij het uitchecken. 1 dag HTTP Cookie 

usbl.#.c.# Usabilla  In afwachting Persistent HTML Local Storage 

Statistieken (19) 

Met behulp van statistische cookies wordt kennis en informatie verkregen over bijvoorbeeld het gebruik van websites, met als doel de website voor u te blijven verbeteren. Een voorbeeld van een cookie die statistieken bijhoudt wordt hierna genoemd: On s 
gebruik van Google Analytics Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Ana lytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website 
gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informa tie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de 
verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP -adres wordt nadrukkelijk niet verstrekt. De informatie wordt overgebracht naar Google en door 
haar opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield -programma. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking 
van eventuele persoonsgegevens. 

Naam Aanbieder Doel 
Verval 
termijn 

_dc_gtm_UA-# Wijnwinkel Meer 
Wijn 

Gebruikt door Google Tag Manager om het laden van een Google Analytics-scripttag te regelen. 1 dag 

_ga [x2] Spotify 
Wijnwinkel Meer 
Wijn 

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 2 jaar 

_gat [x2] Spotify 
Wijnwinkel Meer 
Wijn 

Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen 1 dag 
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Naam Aanbieder Doel 
Verval 
termijn 

_gid [x2] Spotify 
Wijnwinkel Meer 
Wijn 

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 1 dag 

_vis_opt_exp_#_combi VWO Gebruikt door Visual Website Optimizer om ervoor te zorgen dat dezelfde gebruikersinterfacevariant wordt weergegeven voor elk bezoek, als de gebruiker deelneemt aan een ontwerpexperiment. 99 dagen 

_vis_opt_s VWO Gebruikt door Visual Website Optimizer om te bepalen of de bezoeker deelneemt aan een ontwerpexperiment. 99 dagen 

_vis_opt_test_cookie VWO Gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt. Session 

_vwo_uuid VWO Gebruikt door Visual Website Optimizer om ervoor te zorgen dat dezelfde gebruikersinterfacevariant wordt weergegeven voor elk bezoek, als de gebruiker deelneemt aan een ontwerpexperiment. 10 jaar 

_vwo_uuid_v2 VWO Deze cookie is ingesteld om split-testen op de website uit te voeren. Deze optimaliseren de relevantie van de website voor de bezoeker – de cookie kan ook worden ingesteld om de ervaring van de 
bezoeker op een website te verbeteren. 

1 jaar 

collect Google  Gebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen. Session 

l.gif VWO Deze cookie wordt gebruikt door de exploitant van de website in verband met het testen van meerdere variaties. Dit is een tool die wordt gebruikt om inhoud op de website te combineren of te 
wijzigen. Hierdoor kan de website de beste versie van de site vinden. 

Session 

recently_compared_product_previous Wijnwinkel Meer 
Wijn 

Noodzakelijk voor de functie "Vergelijk producten" op de website. 1 dag 

recently_viewed_product Wijnwinkel Meer 
Wijn 

Deze cookie wordt gebruikt om te bepalen welke producten de bezoeker heeft bekeken. Hierdoor kan de website gerelateerde producten promoten. 1 dag 

recently_viewed_product_previous Wijnwinkel Meer 
Wijn 

Verzamelt informatie over welke producten zijn bekeken door de bezoeker - Dit wordt gebruikt voor het optimaliseren van de navigatie van de specifieke bezoeker op de website. 1 dag 

v.gif VWO Deze cookie is ingesteld om split-testen op de website uit te voeren. Deze optimaliseren de relevantie van de website voor de bezoeker – de cookie kan ook worden ingesteld om de ervaring van de 
bezoeker op een website te verbeteren. 

Session 
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Naam Aanbieder Doel 
Verval 
termijn 

vwoSn VWO Deze cookie is ingesteld om split-testen op de website uit te voeren. Deze optimaliseren de relevantie van de website voor de bezoeker – de cookie kan ook worden ingesteld om de ervaring van de 
bezoeker op een website te verbeteren. 

Persistent 

Marketing (22) 

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo 
waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders. 

Naam Aanbieder Doel 
Verval 
termijn 

_boomr_akamaiXhrRetry Wijnwinkel Meer 
Wijn 

Verzamelt informatie over gebruikersvoorkeuren en/of interactie met inhoud van webcampagnes- Dit wordt gebruikt op het CRM-campagneplatform dat eigenaren van websites gebruiken voor het promoten van 
evenementen of producten. 

Persistent 

_gaexp Spotify  Deze cookie wordt gebruikt door Google Analytics om vast te stellen of de gebruiker is betrokken bij marketingexperimenten. 86 dagen 

ads/ga-audiences Google  Used by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor's online behaviour across websites. Session 

BCSessionID Blueconic  Verzamelt gegevens over gedrag en interactie van bezoekers - Dit wordt gebruikt om de website te optimaliseren en om advertenties op de website relevanter te maken. Persistent 

GPS YouTube  Registreert een uniek ID op mobiele apparaten om tracking mogelijk te maken op basis van geografische GPS-locatie. 1 dag 

IDE Google  Gebruikt door Google DoubleClick om de acties van de websitegebruiker te registreren en te rapporteren na het bekijken of klikken op een van de advertenties van de adverteerder met het doel de effectiviteit 
van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren. 

1 jaar 

NID Google  Registreert een uniek ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker identificeert. Het ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties. 6 maanden 

rc::a Google  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. Persistent 
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Naam Aanbieder Doel 
Verval 
termijn 

rc::b Google  Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Session 

sp_ab Spotify  Wordt gebruikt om audio-inhoud van Spotify op de website te implementeren. Kan ook worden gebruikt om gebruikersinteractie en voorkeuren te registreren in combinatie met audio-inhoud. Dit kan statistieken 
en marketingdoeleinden dienen. 

29 dagen 

sp_landing Spotify  Wordt gebruikt om audio-inhoud van Spotify op de website te implementeren. Kan ook worden gebruikt om gebruikersinteractie en voorkeuren te registreren in combinatie met audio-inhoud. Dit kan statistieken 
en marketingdoeleinden dienen. 

1 dag 

sp_t Spotify  Wordt gebruikt om audio-inhoud van Spotify op de website te implementeren. Kan ook worden gebruikt om gebruikersinteractie en voorkeuren te registreren in combinatie met audio-inhoud. Dit kan statistieken 
en marketingdoeleinden dienen. 

2 maanden 

test_cookie Google  Gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt. 1 dag 

VISITOR_INFO1_LIVE YouTube  Probeert de bandbreedte van gebruikers te schatten op pagina's met geïntegreerde YouTube-video's. 179 dagen 

vuid Vimeo Verzamelt gegevens over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals welke pagina's zijn gelezen. 2 jaar 

YSC YouTube  Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video's van YouTube de gebruiker heeft gezien. Session 

yt-remote-cast-installed YouTube  Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Session 

yt-remote-connected-
devices 

YouTube  Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Persistent 

yt-remote-device-id YouTube  Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Persistent 

yt-remote-fast-check-period YouTube  Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Session 

https://policies.google.com/privacy
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https://policies.google.com/privacy
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Naam Aanbieder Doel 
Verval 
termijn 

yt-remote-session-app YouTube  Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Session 

yt-remote-session-name YouTube  Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Session 

Niet geclassificeerd (11) 

Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die we nog aan het classificeren zijn, samen met de aanbieders van afzonderlijke cookie s. 

Naam Aanbieder Doel Verval termijn Type 

__sqra Sooqr  In afwachting 2 jaar HTTP Cookie 

__sqrb Sooqr  In afwachting 1 dag HTTP Cookie 

__sqrc Sooqr  In afwachting Session HTTP Cookie 

admin Wijnwinkel Meer Wijn.nl  In afwachting 1 jaar HTTP Cookie 

all Wijnwinkel Meer Wijn  In afwachting Persistent HTML Local Storage 

appData Wijnwinkel Meer Wijn  In afwachting Persistent HTML Local Storage 

BCSessionID Blueconic  In afwachting 399 dagen HTTP Cookie 

BCTempID [x2] Blueconic  In afwachting 1 dag HTTP Cookie 

currentPageType Wijnwinkel Meer Wijn  In afwachting 3 maanden HTTP Cookie 
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Naam Aanbieder Doel Verval termijn Type 

used Wijnwinkel Meer Wijn  In afwachting Persistent HTML Local Storage 
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