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MOOVE maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine informatiebestanden die een
website op uw apparaat (bijvoorbeeld computer of smartphone) van jou als gebruiker
achterlaat. Dit betreft bijvoorbeeld:
• IP-adres van de bezoeker;
• datum en tijd van het bezoek;
• URL van de verwijzende site (de site waarvan de bezoeker afkomstig is);
• de op onze website bezochte pagina‘s;
• informatie over de gebruikte browser (type en versie, besturingssysteem, etc.).
Cookies worden door ons gebruikt om jouw bezoek op de website te vergemakkelijken,
de prestaties, efficiency en gebruikerservaring te verbeteren en de relevantie van het
aanbod op deze website te verhogen. Cookies kunnen zowel door ons als door andere
partijen met wie wij samenwerken worden geplaatst. Hieronder vind je een overzicht van
de cookies die worden gebruikt op de website.
Functionele cookies
Dit zijn cookies die noodzakelijk zijn om de website naar behoren te laten functioneren en
een gevraagde dienst te leveren. Deze cookies worden gebruikt om bepaalde gebruikersen voorkeursinstellingen te bewaren, eventuele inloggegevens op te slaan, en om het
gebruikersgemak van de website te optimaliseren. Tijdelijk gegevens worden opgeslagen
om pagina’s sneller weer te kunnen geven en om te kunnen zien of een gebruiker is
ingelogd.
Analytische cookies
Onderstaande cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen over het gebruik
van de website.
Naam Cookie

Type cookie

Beschrijving

Hubspot uttk (zie
https://knowledge.hu
bspot.com/reports/w
hat-cookies-doeshubspot-set-in-avisitor-s-browser)

Analytische
cookie

o Deze cookie houdt de identiteit van de
bezoeker bij. Het wordt doorgegeven aan
HubSpot bij het indienen van het formulier en
gebruikt bij het ontdubbelen van contacten
o Het bevat een Globally Unique Identifier die de
huidige bezoeker vertegenwoordigt
o Het verloopt na 13 maanden.

hssre:

Analytische
cookie

o Telkens wanneer HubSpot de sessiecookie
wijzigt, wordt deze cookie ook ingesteld om te
bepalen of de bezoeker zijn browser opnieuw
heeft opgestart
o Zonder deze cookie, wordt dit als een nieuwe
sessie beschouwd
o Het verloopt per einde sessie.

hste:

Analytische
cookie

o De belangrijkste cookie voor het volgen van
bezoekers
o Als deze cookie niet bestaat wanneer HubSpot
cookies beheert, wordt dit als een nieuwe sessie
beschouwd
o Het bevat het domein, utk, initiële tijdstempel
(eerste bezoek), laatste tijdstempel (laatste
bezoek), huidige tijdstempel (dit bezoek) en
sessienummer (verhogingen voor elke volgende
sessie)
o Het verloopt na 13 maanden.

_hssce

Analytische
cookie

o Deze cookie houdt sessies bij
o Dit wordt gebruikt om te bepalen of HubSpot
het sessienummer en de tijdstempels in de
hstc-cookie moet verhogen
o Het bevat het domein, viewCount (verhoogt
elke paginaView in een sessie) en de
starttijdstempel van de sessie
o Het verloopt na 30 minuten.

cf bm

Analytische
cookie

o Niet geregistreerd in de lijst van Hubspot zelf,
maar het is in feite een cookie van Cloudfare
o Deze cookie maakt onderscheid te maken
tussen mensen en bots, zodat gebruik van de
website kan worden gemeten.

Tevens wordt gebruik wordt gemaakt van Google Analytics. Hiermee wordt o.a. het aantal
websitebezoekers, de bezochte pagina’s en duur van hun verblijf vastgelegd. De
verzamelde gegevens worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en de
inhoud van de website optimaal af te stemmen op de wensen en de behoefte van de
gebruikers. Je treft een beschrijving van de cookies van Google Analytics aan op Google.
Naam Cookie

Type
cookie

Beschrijving

Google reCaptcha

• https://www.google.com/recaptcha/about/
• https://cookiedatabase.org/cookie/googlerecaptcha/rcc/
• Deze cookie legt een waarde vast (zie
onderstaande), zodat ik als bezoeker kan
worden geïdentificeerd bij het vastleggen van
bezoekstatistieken.

Google Analytics:

• https://marketingplatform.google.com/intl/nl/ab
out/analytics/
• https://cookiedatabase.org/cookie/googleanalytics/_ga/

Wordpress / WPML

Digital Factory / Post
View Count

• https://cookiedatabase. org/cookie/wpml/wpwpml_current_language/
• https://cookiedatabase. org/cookie/wpml/wpwpml_current_language/
• https://wpml.org/
• Deze legt de browsertaal vast (voorkeurstaal)
• https://dfactory.eu/
• https://cookiedatabase.org/cookie/posts-viewcounter/pvc_visits/
• Deze identificeert bezoeker van de site voor
bezoekstatistieken

Tracking- of advertentiecookies

Tracking cookies zijn cookies die gegevens verzamelen over het (internet) gedrag van de
gebruiker van de website. Deze tracking cookies worden gebruikt om de gebruiker
optimaal gebruik te kunnen laten maken van onze website. Zo worden deze cookies
gebruikt om informatie over het bezoek vast te leggen zodat relevante informatie bij een
volgend bezoek voor het gemak van de gebruiker kan worden gebruikt door bijvoorbeeld
het al invullen van formulieren of aanbieden van advertenties of vacatures die passen bij
het (zoek)profiel van de gebruiker.

Controle over cookies

Voordat cookies op jouw computer of toestel geplaatst worden, word je gevraagd om
toestemming te geven voor het plaatsen van de cookies. Door toestemming te geven
voor het plaatsen van cookies geeft je ons de mogelijkheid om jouw de best mogelijke
ervaring en service te bieden. Desgewenst kun je weigeren toestemming te geven voor
het plaatsen van cookies, tenzij die cookies strikt noodzakelijk zijn; bepaalde functies van
onze site kunnen dan wellicht niet volledig of zoals bedoeld functioneren.
In aanvulling op de controles die wij verstrekken, kun je ervoor kiezen om cookies in jouw
internetbrowser in of uit te schakelen. Je kunt in de meeste internetbrowsers ook kiezen
of je alle cookies of alleen cookies van derden wilt uitschakelen. De meeste
internetbrowsers accepteren cookies automatisch, het is echter mogelijk dit te wijzigen.
Het merendeel van de browsers is standaard ingesteld om cookies te aanvaarden.
Desondanks kun je in de instellingen van je browser cookies verwijderen of weigeren. Let
er wel op dat een dergelijke actie de beschikbaarheid en de functionaliteit van het
platform kan beïnvloeden.
Raadpleeg voor meer informatie over de controle over cookies de instellingen van je
browser of toestel, of raadpleeg de volgende links:
Apple Safari
Google Chrome
Microsoft Edge
Microsoft Internet Explorer
Mozilla Firefox
Opera
Android (Chrome)
iPhone of iPad (Chrome)
iPhone of iPad (Safari)

Neem contact met ons op

Voor meer informatie over de manier waarop wij door cookies en andere
trackingtechnologieën verzamelde informatie gebruiken, verwijzen wij u naar onze
Privacyverklaring. Met het gebruik van onze website stemt u ermee in gebonden te zijn
aan dit Cookiesbeleid.
Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook
wijzigingen in dit Cookiesbeleid aan te brengen. Alle wijzigingen of veranderingen zullen
onmiddellijk van kracht worden na het plaatsen van het bijgewerkte Cookiebeleid op het
platform.
Wij raden u aan ons Cookiesbeleid regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van
updates. De wijzigingen in een herziene versie van het Cookiesbeleid zullen aan u worden
meegedeeld, en u zult geacht worden ze te hebben aanvaard door uw voortgezet gebruik
van het platform na de datum waarop een dergelijke herziene versie van het
Cookiesbeleid is geplaatst.
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