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Op deze pagina vind je meer informatie over wat cookies precies zijn, welke cookies door
incresco.nl worden gebruikt en hoe je invloed op cookies kunt uitoefenen.

Artikel 1.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een brokje informatie dat een browser opslaat op uw computer, smartphone
of ander apparaat. Dit stukje tekst wordt door de webserver aan een bezoekende browser
afgegeven waarbij het bij een vervolgbezoek terug kan worden gegeven.
De cookie is een aanvulling op de HTTP-specificatie, het HyperText Transfer Protocol wat
door iedereen wordt gebruikt die een website bezoekt. Het regelt de communicatie tussen
de webserver en een browser. In 1997 zijn de cookie en de set-cookie-headers voor HTTP
geïntroduceerd waardoor het mogelijk werd gemaakt om gegevens of instellingen bij een
vervolgbezoek aan een website weer terug te halen. Deze specificatie is voor het laatst in
April 2011 bijgewerkt als RFC 6265 HTTP State Management Mechanism.

Artikel 2.

Hoe werken cookies?

Cookies zijn zelf geen programmaatjes of bestanden. Er wordt technisch gezien daardoor
ook niets door de webserver op het apparaat van de bezoeker opgeslagen. Dit gebeurt in
en door de browser zelf, welke de gebruiker kan instellen. Uiteindelijk worden de cookies
veelal opgeslagen als een bestand waarbij de webserver een browser niet kan dwingen de
cookies op te slaan of bij een later bezoek terug te geven.
Een cookie is altijd aan een specifiek domein of subdomein gebonden. Zij worden dus
alleen naar hetzelfde domein teruggestuurd als waar zij vandaan komen. Bij elk http-request
kunnen er cookies worden ontvangen en worden tevens alle bekende en relevante cookies
meegestuurd. Dit geldt voor alle request waarmee content door een webpagina worden
opgevraagd.

Artikel 3.

First-party & third-party cookies

First-party cookies zijn de bestandjes die je voor hetzelfde domein krijgt als die je bezoekt.
Bij het bekijken van deze website zijn de cookies van Incresco dus first-party cookies.
Third-party cookies zijn elementen van derde partijen welke vanaf hun eigen servers deze
cookies meesturen. Dit kunnen bijvoorbeeld embedded video’s, advertenties en socialmediaknoppen zijn.
door de werking van HTTP en de beveiliging rond cookies is het voor een first-party als
Incresco.nl niet mogelijk om invloed uit te oefenen op het meesturen van third-party
cookies.

Artikel 4.

Waar worden cookies op Incresco.nl voor gebruikt?

Door middel van cookies is het mogelijk om bij vervolgbezoeken informatie uit eerdere
bezoeken terug te halen. Dit wordt gebruikt om bij te houden dat je bepaalde instellingen
hebt gemaakt, bepaalde site-elementen eerder hebt gezien en of je bent ingelogd. Deze
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cookies worden functionele cookies genoemd omdat zij het functioneren van de site aan
jouw wensen aanpassen.
Daarnaast kunnen cookies gebruikt worden om de site te laten weten dat een bezoeker al
eerder op de site is geweest. Zo kunnen er statistische gegevens over het gebruik van de
website worden verzameld. Met Google Analytics bijvoorbeeld wordt er met
geanonimiseerde statistische informatiegegevens gewerkt welke worden gebruikt om de
werking van de site te analyseren en te verbeteren.

Artikel 5.

Welke cookies plaatst Incresco.nl?

Deze website maakt gebruik van cookies. Om u inzicht te geven in de informatie die hierin
opgeslagen wordt hebben wij deze cookies voor u op een rij gezet. U vindt hieronder
cookies bij naam en met hun functionaliteit omschreven:
Cookie

Type

Duration

_ga

Persistent

2 jaar vanaf zetten of
bijwerken

_gat

Sessie

10 minuten vanaf
zetten of bijwerken

_utma

Persistent

2 jaar vanaf zetten of
bijwerken

_utmb

Sessie

30 minuten vanaf
zetten of bijwerken

_utmc

Sessie

Na bezoek

_utmz

Persistent

6 maanden vanaf
zetten of bijwerken

–

Sessie

Sessie

Artikel 6.

Description
Voor het
identificeren van
unieke bezoekers.
Voor het reguleren
van communicatie
met Google
Analytics.
Voor het
identificeren van
unieke bezoekers.
Voor het bepalen van
de bezoekerssessie.
Voor het bepalen van
de bezoekerssessie.
Voor het volgen van
verkeersbronnen en
navigatie.
Algemene sessie
cookie waarbij
opgegeven
voorkeuren en
aanvullende
informatie over het
bezoek worden
bewaard.

Hoe kan ik cookies verwijderen?

Cookies verwijderen in Firefox:
Klik op het 3-tal streepjes rechtsbovenin om het menu te openen. Klik op Voorkeuren > tab
Privacy. Klik op Uw recente geschiedenis wissen of individuele cookies verwijderen.
Cookies verwijderen in Chrome:
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Klik op het 3-tal streepjes rechtsbovenin. Klik op Opties > tab Geavanceerde opties. Klik
onder Privacy op Browsegeschiedenis wissen… Zorg in ieder geval dat Cookies en andere
sitegegevens verwijderen aangevinkt staat. Je kunt ook aangeven hoe ou de cookies
moeten zijn. Kies hier alles.
Cookies verwijderen in Internet Explorer:
Ga naar het menu Extra > Internetopties > tab Algemeen. Klik onder Browsegeschiedenis
op Verwijderen. Je wilt misschien niet alles verwijderen. Zorg dat in ieder geval Cookies
aangevinkt staat en klik op verwijderen.

Versie 1.0
Huizen, Juni 2016.
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