
Website Cookie Domein Service Provider Cookie Naam Omschrijving Expiratie Categorie

renault.nl renault.com Fifty Five __55

Deze cookie geeft inzicht in de herkomst van een gebruiker en hoe de 

gebruiker op de site navigeert. Het doel is het gebruikerservaring te 

optimaliseren. 180 dagen ANALYTICS

renault.nl renault.nl ShareThis __ab12# Niet geclassificeerd 1 jaar SOCIAL

renault.nl renault.nl Mopinion __mState Niet geclassificeerd Session ADVERTISING

renault.nl renault.com Renault __tdt__ Niet geclassificeerd Session UNCLASSIFIED

renault.nl twitter.com Twitter __widgetsettings Onthoudt de instellingen van de gebruiker. Persistent SOCIAL

renault.nl crwdcntrl.net Lotame _cc_aud

Verzamelt statistische gegevens met betrekking tot de websitebezoeken van 

de gebruiker, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de 

website is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen. Het doel is om de 

gebruikers van de website te segmenteren op basis van factoren zoals 

demografie en geografische locatie, zodat media- en marketingbureaus hun 

doelgroepen kunnen structureren en begrijpen om aangepaste online 

advertenties mogelijk te maken. 14 maanden ADVERTISING

renault.nl crwdcntrl.net Lotame _cc_cc

Verzamelt statistische gegevens met betrekking tot de websitebezoeken van 

de gebruiker, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de 

website is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen. Het doel is om de 

gebruikers van de website te segmenteren op basis van factoren zoals 

demografie en geografische locatie, zodat media- en marketingbureaus hun 

doelgroepen kunnen structureren en begrijpen om aangepaste online 

advertenties mogelijk te maken. Session ADVERTISING

renault.nl crwdcntrl.net Lotame _cc_dc

Verzamelt statistische gegevens met betrekking tot de websitebezoeken van 

de gebruiker, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de 

website is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen. Het doel is om de 

gebruikers van de website te segmenteren op basis van factoren zoals 

demografie en geografische locatie, zodat media- en marketingbureaus hun 

doelgroepen kunnen structureren en begrijpen om aangepaste online 

advertenties mogelijk te maken. 13 maanden ADVERTISING

renault.nl crwdcntrl.net Lotame _cc_id

Verzamelt statistische gegevens met betrekking tot de websitebezoeken van 

de gebruiker, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de 

website is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen. Het doel is om de 

gebruikers van de website te segmenteren op basis van factoren zoals 

demografie en geografische locatie, zodat media- en marketingbureaus hun 

doelgroepen kunnen structureren en begrijpen om aangepaste online 

advertenties mogelijk te maken. 13 maanden ADVERTISING

renault.nl renault.nl Facebook _fbp

Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals 

realtime bieden van externe adverteerders. 3 maanden ADVERTISING

renault.nl renault.com Google Analytics _ga

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te 

genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 2 jaar ANALYTICS

renault.nl renault.nl Google Analytics _ga

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te 

genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 2 jaar ANALYTICS

renault.nl renault.com Google Analytics _gat Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen. 1 dag ANALYTICS

renault.nl renault.nl Google Analytics _gat Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen 1 dag ANALYTICS

renault.nl renault.nl Google AdSense _gcl_au

Gebruikt door Google AdSense om te experimenteren met de efficiëntie van 

advertenties op websites die hun services gebruiken. 3 maanden ADVERTISING

renault.nl renault.com Google Analytics _gid

Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te 

genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 1 dag ANALYTICS

renault.nl renault.nl Google Analytics _gid

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te 

genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 1 dag ANALYTICS

renault.nl krxd.net Sales Force DMP _kuid_

Registreert een uniek ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker 

identificeert. De ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties. 180 dagen ADVERTISING

renault.nl renault.nl Adobe Adience Manager aam_uuid

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. 30 dagen ADVERTISING

renault.nl renault.nl Renault algoliasearch-client-js

Noodzakelijk om de zoekbalkfunctie van de website te optimaliseren. De 

cookie zorgt voor nauwkeurige en snelle zoekresultaten. Persistent TECHNICAL

renault.nl renault.nl Adobe Cloud Experience AMCV_# Uniek gebruikers-ID dat de gebruiker bij terugkerende bezoeken herkent. 2 jaar ANALYTICS

renault.nl renault.nl Adobe Cloud Experience AMCVS_#AdobeOrg Geeft aan dat een sessie gestart is en heeft altijd de waarde '1' Session ANALYTICS

renault.nl adnxs.com Appnexus anj

Registreert een unieke ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker 

identificeert. De ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties. 3 maanden ADVERTISING

renault.nl atdmt.com Facebook Atlas ATN

Om advertenties op basis van gedragsprofilering en geografische locatie te 

kunnen vertonen. 2 jaar ADVERTISING

renault.nl spotxchange.com SpotX audience

Wordt gebruikt om te bepalen of de videoadvertenties correct zijn 

weergegeven op de website. Dit wordt gedaan om videoadvertenties 

effectiever te maken en ervoor te zorgen dat de bezoeker niet vaker dezelfde 

advertenties te zien krijgt dan de bedoeling was. De cookie detecteert ook of 

de bezoeker eventuele Do Not Track-voorkeuren heeft. 1 jaar ADVERTISING

renault.nl fonts.mopinion.com Mopinion AWSALB

Registreert welk servercluster de bezoeker bedient. Dit wordt gebruikt in 

samenhang met trafficverdeling, om de gebruikerservaring te optimaliseren. 6 dagen TECHNICAL

renault.nl gstatic.mopinion.com Mopinion AWSALB

Registreert welk servercluster de bezoeker bedient. Dit wordt gebruikt in 

samenhang met trafficverdeling, om de gebruikerservaring te optimaliseren. 6 dagen TECHNICAL

renault.nl renault.mopinion.com Mopinion AWSALB

Registreert welk servercluster de bezoeker bedient. Dit wordt gebruikt in 

samenhang met trafficverdeling, om de gebruikerservaring te optimaliseren. 6 dagen TECHNICAL

renault.nl linkedin.com LinkedIn bcookie

Gebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het 

gebruik van embedded services. 2 jaar ADVERTISING

renault.nl linkedin.com LinkedIn bscookie

Gebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het 

gebruik van embedded services. 2 jaar ADVERTISING

renault.nl adform.net Adform C

Gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies 

ondersteunt. 1 maand ADVERTISING

renault.nl adform.net Adform cid

Optimaliseert de weergave van advertenties op basis van de beweging van 

de gebruiker samengevoegd en verschillende biedingen van adverteerders 

voor het weergeven van gebruikersadvertenties. 2 maanden ADVERTISING
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renault.nl casalemedia.com Casale Media CMID

Verzamelt gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker aan 

de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website 

is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen, met het doel om gerichte 

advertenties weer te geven. 1 jaar ADVERTISING

renault.nl casalemedia.com Casale Media CMPRO

Verzamelt gegevens over bezoekersgedrag van meerdere websites, om 

meer relevante advertenties weer te geven - Hierdoor kan de website ook het 

aantal keren dat de bezoeker dezelfde advertentie te zien krijgt beperken. 3 maanden ADVERTISING

renault.nl casalemedia.com Casale Media CMPS

Verzamelt gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker aan 

de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website 

is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen, met het doel om gerichte 

advertenties weer te geven. 3 maanden ADVERTISING

renault.nl casalemedia.com Casale Media CMRUM3

Verzamelt gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker aan 

de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website 

is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen, met het doel om gerichte 

advertenties weer te geven. 1 jaar ADVERTISING

renault.nl casalemedia.com Casale Media CMST

Verzamelt gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker aan 

de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website 

is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen, met het doel om gerichte 

advertenties weer te geven. 1 dag ADVERTISING

renault.nl google-analytics.com Google Analytics collect

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 ANALYTICS

renault.nl demdex.net Adobe Audience Manager demdex

Via een uniek ID, die wordt gebruikt voor semantische inhoudsanalyse, wordt 

de navigatie van de gebruiker op de website geregistreerd en gekoppeld aan 

offline gegevens uit enquêtes en soortgelijke registraties om gerichte 

advertenties weer te geven. 6 maanden ADVERTISING

renault.nl demdex.net Adobe Audience Manager dextp

Deze cookie is ingesteld door de doelgroepmanager van de website om de 

tijd en de frequentie van de synchronisatie van bezoekersgegevens vast te 

stellen – synchronisatie van cookie-gegevens wordt gebruikt om 

bezoekersgegevens afkomstig van verschillende websites te synchroniseren 

en te verzamelen. 6 maanden ADVERTISING

renault.nl demdex.net Adobe Audience Manager dpm

Stelt een unieke ID in voor de bezoeker, waarmee externe adverteerders de 

bezoeker kunnen targeten met relevante advertenties. Deze koppelservice 

wordt geleverd door advertentieshubs van derden, waardoor het realtime 

bieden voor adverteerders wordt vergemakkelijkt. 6 maanden ADVERTISING

renault.nl everesttech.net Adobe Media Optimizer everest_g_v2

Gebruikt voor gerichte advertenties en om de effectiviteit van elke 

afzonderlijke advertentie te documenteren. 2 jaar ADVERTISING

renault.nl everesttech.net Adobe Media Optimizer everest_session_v2

Gebruikt voor gerichte advertenties en om de effectiviteit van elke 

afzonderlijke advertentie te documenteren. Session ADVERTISING

renault.nl renault.nl MetrixLab evo5_popin_instance

Verzamelt gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker aan 

de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website 

is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen, met het doel om gerichte 

advertenties weer te geven. 6 maanden ADVERTISING

renault.nl nl-renault.netmining.com MetrixLab evo5_RENAULT

Slaat antwoorden van onderzoeksvragen en van interesses van de gebruiker 

op voor de site eigenaar. 6 maanden ADVERTISING

renault.nl nl-renault.netmining.com MetrixLab evo5_RENAULT_popin Wordt gebruikt om te bepalen of een gebruiker in aanmerking voor interactie 6 dagen ADVERTISING

renault.nl netmng.com MetrixLab evo5#

Slaat antwoorden van onderzoeksvragen en van interesses van de gebruiker 

op. 6 maanden ADVERTISING

renault.nl nl-renault.netmining.com MetrixLab evo5#

Verzamelt gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker aan 

de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website 

is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen, met het doel om gerichte 

advertenties weer te geven. 6 maanden ADVERTISING

renault.nl nl-renault.netmining.com MetrixLab evo5#

Verzamelt gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker aan 

de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website 

is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen, met het doel om gerichte 

advertenties weer te geven. 6 dagen ADVERTISING

renault.nl pubmatic.com PubMatic f5_cspm

Slaat het adres en het poortnummer op van de webserver die de sessie 

beheert. Gebruikt om de prestaties van de website te verbeteren. Session ADVERTISING

renault.nl facebook.com Facebook fr

Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals 

realtime bieden van externe adverteerders. 3 maanden ADVERTISING

renault.nl youtube.com Youtube GPS

Registreert een uniek ID op mobiele apparaten om tracking mogelijk te 

maken op basis van geografische GPS-locatie. 1 dag ADVERTISING

renault.nl openx.net OpenX i

Registreert gebruikersgegevens, zoals IP-adres, geografische locatie, 

bezochte websites en op welke advertenties de gebruiker heeft geklikt, met 

als doel het optimaliseren van de weergave van advertenties op basis van de 

verplaatsing van de gebruiker op websites die hetzelfde advertentienetwerk 

gebruiken. 1 jaar ADVERTISING

renault.nl doubleclick.net Google DoubleClick IDE

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 ADVERTISING

renault.nl pubmatic.com PubMatic KRTBCOOKIE_#

Registreert een uniek ID die het apparaat van de gebruiker identificeert 

tijdens terugkerende bezoeken op websites die hetzelfde advertentienetwerk 

gebruiken. De ID wordt gebruikt om gerichte advertenties toe te staan. 3 maanden ADVERTISING

renault.nl linkedin.com LinkedIn lang

Geplaatst door LinkedIn wanneer een webpagina een ingebed 'volg ons'-

paneel bevat. Session ADVERTISING

renault.nl ads.linkedin.com LinkedIn lang

Geplaatst door LinkedIn wanneer een webpagina een ingebed 'volg ons'-

paneel bevat. Session ADVERTISING

renault.nl linkedin.com LinkedIn lidc

Gebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het 

gebruik van embedded services. 1 dag ADVERTISING

renault.nl eyeota.net Eyeota mako_uid

Verzamelt gegevens over gebruikersbezoeken aan de website, zoals welke 

pagina's zijn geopend. De geregistreerde gegevens worden gebruikt om de 

interessegebieden en demografische profielen van de gebruiker te 

categoriseren in termen van doorverkoop voor gerichte marketing. 1 jaar ADVERTISING

renault.nl renault.nl MetrixLab MetrixLabp13140_2 Niet geclassificeerd 6 maanden ADVERTISING

renault.nl renault.nl MetrixLab MetrixLabp13140_2_shown Niet geclassificeerd 6 maanden ADVERTISING

renault.nl markandmini.com EDM MMCOOKIE Niet geclassificeerd 2 jaar ADVERTISING

renault.nl markandmini.com EDM MMDUP Niet geclassificeerd 1 dag ADVERTISING

renault.nl bing.com Microsoft Bing MUID

Veel gebruikt door Microsoft als een unieke gebruikers-ID. De cookie maakt 

het volgen van gebruikers mogelijk door de ID in veel Microsoft-domeinen te 

synchroniseren. 1 jaar ADVERTISING

renault.nl bing.com Microsoft Bing MUIDB

Registreert gegevens over bezoekers die meerdere bezoeken brengen en op 

meerdere websites. Deze informatie wordt gebruikt om de efficiëntie van 

advertenties op websites te meten. 1 jaar ADVERTISING
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renault.nl eyeota.net Eyeota ONPLFTRH

Gebruikt om bezoekers op meerdere websites te volgen, om relevante 

advertenties te presenteren op basis van de voorkeuren van de bezoeker. Session ADVERTISING

renault.nl renault.nl Renault pageviewsCount

Slaat het aantal paginaweergaves en de tijd van de laatste paginaweergave 

op. Session ANALYTICS

renault.nl renault.nl Mopinion Pastease.exit.chance.zVu5ogPAcw18xFv

Slaat het aantal paginaweergaves en de tijd van de laatste paginaweergave 

op. 9 dagen TECHNICAL

renault.nl renault.nl Mopinion Pastease.passive.activated.W1kaz3Vos5Qfu6TWordt gebruikt om feedback over de website via Mopinon bij te houden 1 jaar TECHNICAL

renault.nl renault.nl Mopinion Pastease.passive.chance.W1kaz3Vos5Qfu6TWordt gebruikt om feedback over de website via Mopinon bij te houden 1 jaar TECHNICAL

renault.nl twitter.com Twitter personalization_id

Deze cookie wordt ingesteld door Twitter - Met de cookie kan de bezoeker 

inhoud van de website delen op zijn Twitter-profiel. 2 jaar ADVERTISING

renault.nl renault.nl Renault PHPSESSID Houdt gebruikerssessiestatus voor alle pagina-aanvragen bij. Session TECHNICAL

renault.nl renaultmenupricing.cartel.nl Renault PHPSESSID Behoudt de sessiestatus van de gebruiker tijdens elke pagina-aanvraag. Session TECHNICAL

renault.nl youtube.com Youtube PREF

Registreert een unieke ID die door Google wordt gebruikt om statistieken bij 

te houden over hoe de bezoeker YouTube-video's op verschillende websites 

gebruikt. 8 maanden ANALYTICS

renault.nl pubmatic.com PubMatic PUBMDCID

Registreert een uniek ID die het apparaat van de gebruiker identificeert 

tijdens terugkerende bezoeken op websites die hetzelfde advertentienetwerk 

gebruiken. De ID wordt gebruikt om gerichte advertenties toe te staan. 3 maanden ADVERTISING

renault.nl pubmatic.com PubMatic PugT

Gebruikt om te bepalen hoe vaak de cookies zijn bijgewerkt in de browser 

van de bezoeker. Gebruikt om de serverefficiëntie van de website te 

optimaliseren. 30 dagen ADVERTISING

renault.nl rlcdn.com LiveRamp pxrc

Deze cookie registreert gegevens van de bezoeker. De informatie wordt 

gebruikt om de advertentierelevantie te optimaliseren. 2 maanden ADVERTISING

renault.nl renault.nl Redux redux-comparator Niet geclassificeerd Session TECHNICAL

renault.nl renault.nl Redux redux-configuratorDacia Niet geclassificeerd Session TECHNICAL

renault.nl renault.nl Redux redux-favorites Niet geclassificeerd Persistent TECHNICAL

renault.nl renault.nl Redux redux-funnelRVP Niet geclassificeerd Session TECHNICAL

renault.nl renault.nl Redux redux-lcvSelection Niet geclassificeerd Session TECHNICAL

renault.nl renault.nl Redux redux-leadForm Niet geclassificeerd Session TECHNICAL

renault.nl renault.nl Redux redux-profile Niet geclassificeerd Session TECHNICAL

renault.nl rlcdn.com LiveRamp rlas3

Verzamelt gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker aan 

de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website 

is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen, met het doel om gerichte 

advertenties weer te geven. 1 jaar ADVERTISING

renault.nl renault.nl Renault SESS# Behoudt de sessiestatus van de gebruiker tijdens elke pagina-aanvraag. 1 jaar TECHNICAL

renault.nl renault.com Renault stld Niet geclassificeerd Session UNCLASSIFIED

renault.nl renault.nl Renault stld Niet geclassificeerd Session UNCLASSIFIED

renault.nl renault.nl Renault test

Gebruikt om te detecteren of de bezoeker de marketingcategorie in de cookie-

banner heeft geaccepteerd. Deze cookie is nodig voor GDPR-naleving van 

de website. Session TECHNICAL

renault.nl doubleclick.net Google DoubleClick test_cookie

Gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies 

ondersteunt. 1 dag ADVERTISING

renault.nl adform.net Adform uid

Registreert een uniek gebruikers-ID dat de browser van de gebruiker herkent 

wanneer websites worden bezocht die hetzelfde advertentienetwerk 

gebruiken. Het doel is om de weergave van advertenties te optimaliseren op 

basis van de bewegingen van de gebruiker en de biedingen van 

verschillende advertentieproviders voor het weergeven van 

gebruikersadvertenties. 2 maanden ADVERTISING

renault.nl scorecardresearch.com ScoreCard UID

Verzamelt informatie van de gebruiker en zijn/haar beweging, zoals 

tijdstempel voor bezoeken, meest recent geladen pagina's en IP-adres. De 

gegevens worden gebruikt door het marketingonderzoeksnetwerk, Scorecard 

Research, om verkeerspatronen te analyseren en enquêtes uit te voeren om 

hun klanten te helpen de voorkeuren van de klant beter te begrijpen. 2 jaar ANALYTICS

renault.nl scorecardresearch.com ScoreCard UIDR

Verzamelt informatie van de gebruiker en zijn/haar beweging, zoals 

tijdstempel voor bezoeken, meest recent geladen pagina's en IP-adres. De 

gegevens worden gebruikt door het marketingonderzoeksnetwerk, Scorecard 

Research, om verkeerspatronen te analyseren en enquêtes uit te voeren om 

hun klanten te helpen de voorkeuren van de klant beter te begrijpen. 2 jaar ANALYTICS

renault.nl linkedin.com LinkedIn UserMatchHistory

Gebruikt om bezoekers op meerdere websites te volgen, om relevante 

advertenties te presenteren op basis van de voorkeuren van de bezoeker. 30 dagen ADVERTISING

renault.nl youtube.com Youtube VISITOR_INFO1_LIVE

Probeert de bandbreedte van gebruikers te schatten op pagina's met 

geïntegreerde YouTube-video's. 179 dagen ADVERTISING

renault.nl salesforceliveagent.com Sales Force Chat X-Salesforce-CHAT Noodzakelijk voor de functionaliteit van de chatboxfunctie van de website. Session ADVERTISING

renault.nl youtube.com Youtube YSC

Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video's van 

YouTube de gebruiker heeft gezien. Session ADVERTISING

renault.nl youtube.com Youtube yt-player-bandwidth

Gebruikt om de optimale videokwaliteit te bepalen op basis van het apparaat 

van de bezoeker en netwerkinstellingen. Persistent SOCIAL

renault.nl youtube.com Youtube yt-player-headers-readable

Gebruikt om de optimale videokwaliteit te bepalen op basis van het apparaat 

van de bezoeker en netwerkinstellingen. Persistent SOCIAL

renault.nl youtube.com Youtube yt-remote-cast-installed

Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten 

YouTube-video Session SOCIAL

renault.nl youtube.com Youtube yt-remote-connected-devices

Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten 

YouTube-video Persistent SOCIAL

renault.nl youtube.com Youtube yt-remote-device-id

Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten 

YouTube-video Persistent SOCIAL

renault.nl youtube.com Youtube yt-remote-fast-check-period

Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten 

YouTube-video Session SOCIAL

renault.nl youtube.com Youtube yt-remote-session-app

Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten 

YouTube-video Session SOCIAL

renault.nl youtube.com Youtube yt-remote-session-name

Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten 

YouTube-video Session SOCIAL

privateleaseonline.renault.nl renault.nl ShareThis __ab12# Niet geclassificeerd 1 jaar SOCIAL

privateleaseonline.renault.nl accounts.livechatinc.com LiveChat __lc_cid Noodzakelijk voor de functionaliteit van de chatboxfunctie van de website. 3 jaar TECHNICAL

privateleaseonline.renault.nl accounts.livechatinc.com LiveChat __lc_cst Noodzakelijk voor de functionaliteit van de chatboxfunctie van de website. 3 jaar TECHNICAL

privateleaseonline.renault.nl accounts.livechatinc.com LiveChat __lc2_cid

Slaat een unieke ID-reeks op voor elke chatsessie. Hierdoor kan de 

websitebeheerder eerdere problemen bekijken en opnieuw verbinding 

maken met de vorige supportmedewerker. 3 jaar TECHNICAL

privateleaseonline.renault.nl accounts.livechatinc.com LiveChat __lc2_cst

Slaat een unieke ID-reeks op voor elke chatsessie. Hierdoor kan de 

websitebeheerder eerdere problemen bekijken en opnieuw verbinding 

maken met de vorige supportmedewerker. 3 jaar TECHNICAL
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privateleaseonline.renault.nl livechatinc.com LiveChat __livechat

Wordt gebruikt om de persoonlijke aanpassing van de gebruiker aan 

LiveChat te verbergen. 3 jaar TECHNICAL

privateleaseonline.renault.nl livechatinc.com LiveChat __livechat_lastvisit Slaat op wanneer de gebruiker LiveChat voor het laatst heeft gebruikt. 3 jaar TECHNICAL

privateleaseonline.renault.nl renault.nl Google AdSense _gcl_au

Gebruikt door Google AdSense om te experimenteren met de efficiëntie van 

advertenties op websites die hun services gebruiken. 3 maanden ADVERTISING

privateleaseonline.renault.nl secure.livechatinc.com LiveChat _livechat_11284437visitorId Niet geclassificeerd Persistent TECHNICAL

privateleaseonline.renault.nl atdmt.com Facebook Atlas ATN Richt advertenties op basis van gedragsprofilering en geografische locatie. 2 jaar ADVERTISING

privateleaseonline.renault.nl linkedin.com LinkedIn bcookie

Gebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het 

gebruik van embedded services. 2 jaar ADVERTISING

privateleaseonline.renault.nl linkedin.com LinkedIn bscookie

Gebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het 

gebruik van embedded services. 2 jaar ADVERTISING

privateleaseonline.renault.nl adform.net Adform C

Gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies 

ondersteunt. 1 maand ADVERTISING

privateleaseonline.renault.nl adform.net Adform cid

Optimaliseert de weergave van advertenties op basis van de beweging van 

de gebruiker samengevoegd en verschillende biedingen van adverteerders 

voor het weergeven van gebruikersadvertenties. 2 maanden ADVERTISING

privateleaseonline.renault.nl google-analytics.com Google Analytics collect

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 ANALYTICS

privateleaseonline.renault.nl youtube.com Youtube GPS

Registreert een uniek ID op mobiele apparaten om tracking mogelijk te 

maken op basis van geografische GPS-locatie. 1 dag ADVERTISING

privateleaseonline.renault.nl doubleclick.net Google DoubleClick IDE

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 ADVERTISING

privateleaseonline.renault.nl linkedin.com LinkedIn lang

Geplaatst door LinkedIn wanneer een webpagina een ingebed 'volg ons'-

paneel bevat. Session ADVERTISING

privateleaseonline.renault.nl ads.linkedin.com LinkedIn lang

Geplaatst door LinkedIn wanneer een webpagina een ingebed 'volg ons'-

paneel bevat. Session ADVERTISING

privateleaseonline.renault.nl renault.nl LiveChat lc_sso11284437 Niet geclassificeerd 999 dagen TECHNICAL

privateleaseonline.renault.nl linkedin.com LinkedIn lidc

Gebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het 

gebruik van embedded services. 1 dag ADVERTISING

privateleaseonline.renault.nl bing.com Microsoft Bing MUID

Veel gebruikt door Microsoft als een unieke gebruikers-ID. De cookie maakt 

het volgen van gebruikers mogelijk door de ID in veel Microsoft-domeinen te 

synchroniseren. 1 jaar ADVERTISING

privateleaseonline.renault.nl bing.com Microsoft Bing MUIDB

Registreert gegevens over bezoekers die meerdere bezoeken brengen en op 

meerdere websites. Deze informatie wordt gebruikt om de efficiëntie van 

advertenties op websites te meten. 1 jaar ADVERTISING

privateleaseonline.renault.nl twitter.com Twitter personalization_id

Deze cookie wordt ingesteld door Twitter - Met de cookie kan de bezoeker 

inhoud van de website delen op zijn Twitter-profiel. 2 jaar ADVERTISING

privateleaseonline.renault.nl youtube.com Youtube PREF

Registreert een unieke ID die door Google wordt gebruikt om statistieken bij 

te houden over hoe de bezoeker YouTube-video's op verschillende websites 

gebruikt. 8 maanden ANALYTICS

privateleaseonline.renault.nl renault.nl Renault stld Niet geclassificeerd Session UNCLASSIFIED

privateleaseonline.renault.nl doubleclick.net Google DoubleClick test_cookie

Gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies 

ondersteunt. 1 dag ADVERTISING

privateleaseonline.renault.nl adform.net Adform uid

Registreert een uniek gebruikers-ID dat de browser van de gebruiker herkent 

wanneer websites worden bezocht die hetzelfde advertentienetwerk 

gebruiken. Het doel is om de weergave van advertenties te optimaliseren op 

basis van de bewegingen van de gebruiker en de biedingen van 

verschillende advertentieproviders voor het weergeven van 

gebruikersadvertenties. 2 maanden ADVERTISING

privateleaseonline.renault.nl scorecardresearch.com ScoreCard UID

Verzamelt informatie van de gebruiker en zijn/haar beweging, zoals 

tijdstempel voor bezoeken, meest recent geladen pagina's en IP-adres. De 

gegevens worden gebruikt door het marketingonderzoeksnetwerk, Scorecard 

Research, om verkeerspatronen te analyseren en enquêtes uit te voeren om 

hun klanten te helpen de voorkeuren van de klant beter te begrijpen. 2 jaar ANALYTICS

privateleaseonline.renault.nl scorecardresearch.com ScoreCard UIDR

Verzamelt informatie van de gebruiker en zijn/haar beweging, zoals 

tijdstempel voor bezoeken, meest recent geladen pagina's en IP-adres. De 

gegevens worden gebruikt door het marketingonderzoeksnetwerk, Scorecard 

Research, om verkeerspatronen te analyseren en enquêtes uit te voeren om 

hun klanten te helpen de voorkeuren van de klant beter te begrijpen. 2 jaar ANALYTICS

privateleaseonline.renault.nl linkedin.com LinkedIn UserMatchHistory

Gebruikt om bezoekers op meerdere websites te volgen, om relevante 

advertenties te presenteren op basis van de voorkeuren van de bezoeker. 30 dagen ADVERTISING

privateleaseonline.renault.nl youtube.com Youtube VISITOR_INFO1_LIVE

Probeert de bandbreedte van gebruikers te schatten op pagina's met 

geïntegreerde YouTube-video's. 179 dagen ADVERTISING

privateleaseonline.renault.nl youtube.com Youtube YSC

Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video's van 

YouTube de gebruiker heeft gezien. Session ADVERTISING

privateleaseonline.renault.nl youtube.com Youtube yt-remote-cast-installed

Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten 

YouTube-video Session SOCIAL

privateleaseonline.renault.nl youtube.com Youtube yt-remote-connected-devices

Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten 

YouTube-video Persistent SOCIAL

privateleaseonline.renault.nl youtube.com Youtube yt-remote-device-id

Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten 

YouTube-video Persistent SOCIAL

privateleaseonline.renault.nl youtube.com Youtube yt-remote-fast-check-period

Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten 

YouTube-video Session SOCIAL

privateleaseonline.renault.nl youtube.com Youtube yt-remote-session-app

Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten 

YouTube-video Session SOCIAL

privateleaseonline.renault.nl youtube.com Youtube yt-remote-session-name

Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten 

YouTube-video Session SOCIAL

privatelease.renault.nl renault.nl ShareThis __ab12# Niet geclassificeerd 1 jaar SOCIAL

privatelease.renault.nl renault.nl Google AdSense _gcl_au

Gebruikt door Google AdSense om te experimenteren met de efficiëntie van 

advertenties op websites die hun services gebruiken. 3 maanden ADVERTISING

privatelease.renault.nl privatelease.renault.nl Hotjar _hjid

Stelt een unieke ID in voor de sessie. Hierdoor kan de website voor 

statistische doeleinden gegevens over bezoekersgedrag verkrijgen. Persistent ANALYTICS

privatelease.renault.nl renault.nl Hotjar _hjid

Stelt een unieke ID in voor de sessie. Hierdoor kan de website voor 

statistische doeleinden gegevens over bezoekersgedrag verkrijgen. 1 jaar ANALYTICS

privatelease.renault.nl privatelease.renault.nl Hotjar _hjIncludedInSample

Bepaalt of de navigatie van de gebruiker moet worden geregistreerd in een 

bepaalde tijdelijke statistische aanduiding. Session ADVERTISING

privatelease.renault.nl renault.nl Hotjar _hjTLDTest

Deze cookie wordt gebruikt om de bezoeker te identificeren en de relevantie 

van advertenties te optimaliseren door het gedrag van de bezoeker op 

meerdere websites te verzamelen – deze uitwisseling van 

bezoekersgegevens wordt normaal gesproken verzorgd door een extern 

datacentrum of advertentie-uitwisseling. Session ADVERTISING

#Confidential C



privatelease.renault.nl krxd.net Sales Force DMP _kuid_

Registreert een uniek ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker 

identificeert. De ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties. 180 dagen ADVERTISING

privatelease.renault.nl adnxs.com Appnexus anj

Registreert een unieke ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker 

identificeert. De ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties. 3 maanden ADVERTISING

privatelease.renault.nl atdmt.com Facebook Atlas ATN Richt advertenties op basis van gedragsprofilering en geografische locatie. 2 jaar ADVERTISING

privatelease.renault.nl privatelease.renault.nl Cartel autoID Deze cookie onthoudt door de gebruiker opgegeven zoekopdrachten 1 jaar TECHNICAL

privatelease.renault.nl privatelease.renault.nl Cartel autoKilometrage Deze cookie onthoudt door de gebruiker opgegeven zoekopdrachten 1 jaar TECHNICAL

privatelease.renault.nl privatelease.renault.nl Cartel autoKleur Deze cookie onthoudt door de gebruiker opgegeven zoekopdrachten 1 jaar TECHNICAL

privatelease.renault.nl privatelease.renault.nl Cartel autoLooptijd Deze cookie onthoudt door de gebruiker opgegeven zoekopdrachten 1 jaar TECHNICAL

privatelease.renault.nl privatelease.renault.nl Cartel autoNaam Deze cookie onthoudt door de gebruiker opgegeven zoekopdrachten 1 jaar TECHNICAL

privatelease.renault.nl privatelease.renault.nl Cartel autoPakketID Deze cookie onthoudt door de gebruiker opgegeven zoekopdrachten 1 jaar TECHNICAL

privatelease.renault.nl privatelease.renault.nl Cartel autoSchadevrij Deze cookie onthoudt door de gebruiker opgegeven zoekopdrachten 1 jaar TECHNICAL

privatelease.renault.nl linkedin.com LinkedIn bcookie

Gebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het 

gebruik van embedded services. 2 jaar ADVERTISING

privatelease.renault.nl linkedin.com LinkedIn bscookie

Gebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het 

gebruik van embedded services. 2 jaar ADVERTISING

privatelease.renault.nl adform.net Adform C

Gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies 

ondersteunt. 1 maand ADVERTISING

privatelease.renault.nl adform.net Adform cid

Optimaliseert de weergave van advertenties op basis van de beweging van 

de gebruiker samengevoegd en verschillende biedingen van adverteerders 

voor het weergeven van gebruikersadvertenties. 2 maanden ADVERTISING

privatelease.renault.nl google-analytics.com Google Analytics collect

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 ANALYTICS

privatelease.renault.nl doubleclick.net Google DoubleClick IDE

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 ADVERTISING

privatelease.renault.nl linkedin.com LinkedIn lang

Geplaatst door LinkedIn wanneer een webpagina een ingebed 'volg ons'-

paneel bevat. Session ADVERTISING

privatelease.renault.nl ads.linkedin.com LinkedIn lang

Geplaatst door LinkedIn wanneer een webpagina een ingebed 'volg ons'-

paneel bevat. Session ADVERTISING

privatelease.renault.nl linkedin.com LinkedIn lidc

Gebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het 

gebruik van embedded services. 1 dag ADVERTISING

privatelease.renault.nl bing.com Microsoft Bing MUID

Veel gebruikt door Microsoft als een unieke gebruikers-ID. De cookie maakt 

het volgen van gebruikers mogelijk door de ID in veel Microsoft-domeinen te 

synchroniseren. 1 jaar ADVERTISING

privatelease.renault.nl bing.com Microsoft Bing MUIDB

Registreert gegevens over bezoekers die meerdere bezoeken brengen en op 

meerdere websites. Deze informatie wordt gebruikt om de efficiëntie van 

advertenties op websites te meten. 1 jaar ADVERTISING

privatelease.renault.nl twitter.com Twitter personalization_id

Deze cookie wordt ingesteld door Twitter - Met de cookie kan de bezoeker 

inhoud van de website delen op zijn Twitter-profiel. 2 jaar ADVERTISING

privatelease.renault.nl privatelease.renault.nl Renault PHPSESSID Houdt gebruikerssessiestatus voor alle pagina-aanvragen bij. Session TECHNICAL

privatelease.renault.nl renault.nl Renault stld Niet geclassificeerd Session UNCLASSIFIED

privatelease.renault.nl doubleclick.net Google DoubleClick test_cookie

Gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies 

ondersteunt. 1 dag ADVERTISING

privatelease.renault.nl adform.net Adform uid

Registreert een uniek gebruikers-ID dat de browser van de gebruiker herkent 

wanneer websites worden bezocht die hetzelfde advertentienetwerk 

gebruiken. Het doel is om de weergave van advertenties te optimaliseren op 

basis van de bewegingen van de gebruiker en de biedingen van 

verschillende advertentieproviders voor het weergeven van 

gebruikersadvertenties. 2 maanden ADVERTISING

privatelease.renault.nl scorecardresearch.com ScoreCard UID

Verzamelt informatie van de gebruiker en zijn/haar beweging, zoals 

tijdstempel voor bezoeken, meest recent geladen pagina's en IP-adres. De 

gegevens worden gebruikt door het marketingonderzoeksnetwerk, Scorecard 

Research, om verkeerspatronen te analyseren en enquêtes uit te voeren om 

hun klanten te helpen de voorkeuren van de klant beter te begrijpen. 2 jaar ANALYTICS

privatelease.renault.nl scorecardresearch.com ScoreCard UIDR

Verzamelt informatie van de gebruiker en zijn/haar beweging, zoals 

tijdstempel voor bezoeken, meest recent geladen pagina's en IP-adres. De 

gegevens worden gebruikt door het marketingonderzoeksnetwerk, Scorecard 

Research, om verkeerspatronen te analyseren en enquêtes uit te voeren om 

hun klanten te helpen de voorkeuren van de klant beter te begrijpen. 2 jaar ANALYTICS

privatelease.renault.nl linkedin.com LinkedIn UserMatchHistory

Gebruikt om bezoekers op meerdere websites te volgen, om relevante 

advertenties te presenteren op basis van de voorkeuren van de bezoeker. 30 dagen ADVERTISING

privatelease.renault.nl adnxs.com Appnexus uuid2

Registreert een unieke ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker 

identificeert. De ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties. 3 maanden ADVERTISING

occasion.renault.nl renault.nl ShareThis __ab12# Niet geclassificeerd 1 jaar SOCIAL

occasion.renault.nl sharethis.com ShareThis __ab12# Niet geclassificeerd 1 jaar SOCIAL

occasion.renault.nl occasion.renault.nl ShareThis __sharethis_cookie_test__ Deze cookie bepaalt of de browser cookies accepteert. Session TECHNICAL

occasion.renault.nl renault.nl Google Analytics _ga

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te 

genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 2 jaar ANALYTICS

occasion.renault.nl renault.nl Google Analytics _gat Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen 1 dag ANALYTICS

occasion.renault.nl renault.nl Google AdSense _gcl_au

Gebruikt door Google AdSense om te experimenteren met de efficiëntie van 

advertenties op websites die hun services gebruiken. 3 maanden ADVERTISING

occasion.renault.nl renault.nl Google Analytics _gid

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te 

genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 1 dag ANALYTICS

occasion.renault.nl atdmt.com Facebook Atlas ATN Richt advertenties op basis van gedragsprofilering en geografische locatie. 2 jaar ADVERTISING

occasion.renault.nl linkedin.com LinkedIn bcookie

Gebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het 

gebruik van embedded services. 2 jaar ADVERTISING

occasion.renault.nl linkedin.com LinkedIn bscookie

Gebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het 

gebruik van embedded services. 2 jaar ADVERTISING

occasion.renault.nl occasion.renault.nl Cartel caw4_overview_url Niet geclassificeerd Session TECHNICAL

occasion.renault.nl adform.net Adform cid

Optimaliseert de weergave van advertenties op basis van de beweging van 

de gebruiker samengevoegd en verschillende biedingen van adverteerders 

voor het weergeven van gebruikersadvertenties. 2 maanden ADVERTISING

occasion.renault.nl google-analytics.com Google Analytics collect

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 ANALYTICS

occasion.renault.nl occasion.renault.nl Renault diong Niet geclassificeerd Persistent UNCLASSIFIED
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occasion.renault.nl occasion.renault.nl Renault History.store

Bevat een bezoekers-ID - Dit wordt gebruikt om de navigatie en interactie 

van bezoekers op de website bij te houden voor interne website-

optimalisatie. Session ANALYTICS

occasion.renault.nl doubleclick.net Google DoubleClick IDE

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 ADVERTISING

occasion.renault.nl occasion.renault.nl Renault jQuery-Collapse Onthoudt de staat van inklapbare html elementen Persistent TECHNICAL

occasion.renault.nl linkedin.com LinkedIn lang

Geplaatst door LinkedIn wanneer een webpagina een ingebed 'volg ons'-

paneel bevat. Session ADVERTISING

occasion.renault.nl ads.linkedin.com LinkedIn lang

Geplaatst door LinkedIn wanneer een webpagina een ingebed 'volg ons'-

paneel bevat. Session ADVERTISING

occasion.renault.nl linkedin.com LinkedIn lidc

Gebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het 

gebruik van embedded services. 1 dag ADVERTISING

occasion.renault.nl bing.com Microsoft Bing MUID

Veel gebruikt door Microsoft als een unieke gebruikers-ID. De cookie maakt 

het volgen van gebruikers mogelijk door de ID in veel Microsoft-domeinen te 

synchroniseren. 1 jaar ADVERTISING

occasion.renault.nl bing.com Microsoft Bing MUIDB

Registreert gegevens over bezoekers die meerdere bezoeken brengen en op 

meerdere websites. Deze informatie wordt gebruikt om de efficiëntie van 

advertenties op websites te meten. 1 jaar ADVERTISING

occasion.renault.nl twitter.com Twitter personalization_id

Deze cookie wordt ingesteld door Twitter - Met de cookie kan de bezoeker 

inhoud van de website delen op zijn Twitter-profiel. 2 jaar ADVERTISING

occasion.renault.nl occasion.renault.nl Renault PHPSESSID Houdt gebruikerssessiestatus voor alle pagina-aanvragen bij. Session TECHNICAL

occasion.renault.nl occasion.renault.nl Renault st_shares_# Niet geclassificeerd Persistent SOCIAL

occasion.renault.nl renault.nl Renault stld Niet geclassificeerd Session UNCLASSIFIED

occasion.renault.nl doubleclick.net Google DoubleClick test_cookie

Gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies 

ondersteunt. 1 dag ADVERTISING

occasion.renault.nl adform.net Adform uid

Registreert een uniek gebruikers-ID dat de browser van de gebruiker herkent 

wanneer websites worden bezocht die hetzelfde advertentienetwerk 

gebruiken. Het doel is om de weergave van advertenties te optimaliseren op 

basis van de bewegingen van de gebruiker en de biedingen van 

verschillende advertentieproviders voor het weergeven van 

gebruikersadvertenties. 2 maanden ADVERTISING

occasion.renault.nl scorecardresearch.com ScoreCard UID

Verzamelt informatie van de gebruiker en zijn/haar beweging, zoals 

tijdstempel voor bezoeken, meest recent geladen pagina's en IP-adres. De 

gegevens worden gebruikt door het marketingonderzoeksnetwerk, Scorecard 

Research, om verkeerspatronen te analyseren en enquêtes uit te voeren om 

hun klanten te helpen de voorkeuren van de klant beter te begrijpen. 2 jaar ANALYTICS

occasion.renault.nl scorecardresearch.com ScoreCard UIDR

Verzamelt informatie van de gebruiker en zijn/haar beweging, zoals 

tijdstempel voor bezoeken, meest recent geladen pagina's en IP-adres. De 

gegevens worden gebruikt door het marketingonderzoeksnetwerk, Scorecard 

Research, om verkeerspatronen te analyseren en enquêtes uit te voeren om 

hun klanten te helpen de voorkeuren van de klant beter te begrijpen. 2 jaar ANALYTICS

occasion.renault.nl linkedin.com LinkedIn UserMatchHistory

Gebruikt om bezoekers op meerdere websites te volgen, om relevante 

advertenties te presenteren op basis van de voorkeuren van de bezoeker. 30 dagen ADVERTISING

my.renault.nl renault.nl ShareThis __ab12# Niet geclassificeerd 1 jaar SOCIAL

my.renault.nl crwdcntrl.net Lotame _cc_aud

Verzamelt statistische gegevens met betrekking tot de websitebezoeken van 

de gebruiker, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de 

website is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen. Het doel is om de 

gebruikers van de website te segmenteren op basis van factoren zoals 

demografie en geografische locatie, zodat media- en marketingbureaus hun 

doelgroepen kunnen structureren en begrijpen om aangepaste online 

advertenties mogelijk te maken. 15 maanden ADVERTISING

my.renault.nl crwdcntrl.net Lotame _cc_cc

Verzamelt statistische gegevens met betrekking tot de websitebezoeken van 

de gebruiker, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de 

website is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen. Het doel is om de 

gebruikers van de website te segmenteren op basis van factoren zoals 

demografie en geografische locatie, zodat media- en marketingbureaus hun 

doelgroepen kunnen structureren en begrijpen om aangepaste online 

advertenties mogelijk te maken. Session ADVERTISING

my.renault.nl crwdcntrl.net Lotame _cc_dc

Verzamelt statistische gegevens met betrekking tot de websitebezoeken van 

de gebruiker, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de 

website is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen. Het doel is om de 

gebruikers van de website te segmenteren op basis van factoren zoals 

demografie en geografische locatie, zodat media- en marketingbureaus hun 

doelgroepen kunnen structureren en begrijpen om aangepaste online 

advertenties mogelijk te maken. 13 maanden ADVERTISING

my.renault.nl crwdcntrl.net Lotame _cc_id

Verzamelt statistische gegevens met betrekking tot de websitebezoeken van 

de gebruiker, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de 

website is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen. Het doel is om de 

gebruikers van de website te segmenteren op basis van factoren zoals 

demografie en geografische locatie, zodat media- en marketingbureaus hun 

doelgroepen kunnen structureren en begrijpen om aangepaste online 

advertenties mogelijk te maken. 13 maanden ADVERTISING

my.renault.nl renault.nl Facebook _fbp

Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals 

realtime bieden van externe adverteerders. 3 maanden ADVERTISING

my.renault.nl renault.nl Google Analytics _ga

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te 

genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 13 maanden ANALYTICS

my.renault.nl renault.nl Google Analytics _gat Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen 1 dag ANALYTICS

my.renault.nl renault.nl Google AdSense _gcl_au

Gebruikt door Google AdSense om te experimenteren met de efficiëntie van 

advertenties op websites die hun services gebruiken. 3 maanden ADVERTISING

my.renault.nl renault.nl Google Analytics _gid

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te 

genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 1 dag ANALYTICS

my.renault.nl my.renault.nl Renault _sdsat_advertiserIdCM Niet geclassificeerd Session ADVERTISING

my.renault.nl my.renault.nl Renault _sdsat_idFB Niet geclassificeerd Session ADVERTISING

my.renault.nl my.renault.nl Adobe Adience Manager aam_uuid

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. 30 dagen ADVERTISING

my.renault.nl my.renault.nl Adobe Cloud Experience AMCV_# Uniek gebruikers-ID dat de gebruiker bij terugkerende bezoeken herkent 2 jaar ANALYTICS

my.renault.nl my.renault.nl Adobe Cloud Experience AMCVS_#AdobeOrg Geeft aan dat een sessie gestart is en heeft altijd de waarde '1' Session ANALYTICS

my.renault.nl adnxs.com Appnexus anj

Registreert een unieke ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker 

identificeert. De ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties. 3 maanden ADVERTISING
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my.renault.nl spotxchange.com SpotX audience

Wordt gebruikt om te bepalen of de videoadvertenties correct zijn 

weergegeven op de website. Dit wordt gedaan om videoadvertenties 

effectiever te maken en ervoor te zorgen dat de bezoeker niet vaker dezelfde 

advertenties te zien krijgt dan de bedoeling was. De cookie detecteert ook of 

de bezoeker eventuele Do Not Track-voorkeuren heeft. 1 jaar ADVERTISING

my.renault.nl linkedin.com LinkedIn bcookie

Gebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het 

gebruik van embedded services. 2 jaar ADVERTISING

my.renault.nl force.com Force BrowserId

Registreert een uniek ID die het apparaat van de gebruiker identificeert voor 

terugkerende bezoeken. 2 maanden ADVERTISING

my.renault.nl linkedin.com LinkedIn bscookie

Gebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het 

gebruik van embedded services. 2 jaar ADVERTISING

my.renault.nl adform.net Adform C

Gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies 

ondersteunt. 1 maand ADVERTISING

my.renault.nl adform.net Adform cid

Optimaliseert de weergave van advertenties op basis van de beweging van 

de gebruiker samengevoegd en verschillende biedingen van adverteerders 

voor het weergeven van gebruikersadvertenties. 2 maanden ADVERTISING

my.renault.nl casalemedia.com Casale Media CMID

Verzamelt gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker aan 

de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website 

is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen, met het doel om gerichte 

advertenties weer te geven. 1 jaar ADVERTISING

my.renault.nl casalemedia.com Casale Media CMPRO

Verzamelt gegevens over bezoekersgedrag van meerdere websites, om 

meer relevante advertenties weer te geven - Hierdoor kan de website ook het 

aantal keren dat de bezoeker dezelfde advertentie te zien krijgt beperken. 3 maanden ADVERTISING

my.renault.nl casalemedia.com Casale Media CMPS

Verzamelt gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker aan 

de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website 

is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen, met het doel om gerichte 

advertenties weer te geven. 3 maanden ADVERTISING

my.renault.nl casalemedia.com Casale Media CMRUM3

Verzamelt gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker aan 

de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website 

is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen, met het doel om gerichte 

advertenties weer te geven. 1 jaar ADVERTISING

my.renault.nl casalemedia.com Casale Media CMST

Verzamelt gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker aan 

de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website 

is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen, met het doel om gerichte 

advertenties weer te geven. 1 dag ADVERTISING

my.renault.nl google-analytics.com Google Analytics collect

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 ANALYTICS

my.renault.nl demdex.net Adobe Audience Manager demdex

Via een uniek ID, die wordt gebruikt voor semantische inhoudsanalyse, wordt 

de navigatie van de gebruiker op de website geregistreerd en gekoppeld aan 

offline gegevens uit enquêtes en soortgelijke registraties om gerichte 

advertenties weer te geven. 6 maanden ADVERTISING

my.renault.nl demdex.net Adobe Audience Manager dextp

Deze cookie is ingesteld door de doelgroepmanager van de website om de 

tijd en de frequentie van de synchronisatie van bezoekersgegevens vast te 

stellen – synchronisatie van cookie-gegevens wordt gebruikt om 

bezoekersgegevens afkomstig van verschillende websites te synchroniseren 

en te verzamelen. 6 maanden ADVERTISING

my.renault.nl demdex.net Adobe Audience Manager dpm

Stelt een unieke ID in voor de bezoeker, waarmee externe adverteerders de 

bezoeker kunnen targeten met relevante advertenties. Deze koppelservice 

wordt geleverd door advertentieshubs van derden, waardoor het realtime 

bieden voor adverteerders wordt vergemakkelijkt. 6 maanden ADVERTISING

my.renault.nl netmng.com MetrixLab dsp_id

Stelt een unieke ID in voor de bezoeker, waarmee externe adverteerders de 

bezoeker kunnen targeten met relevante advertenties. Deze koppelservice 

wordt geleverd door advertentieshubs van derden, waardoor het realtime 

bieden voor adverteerders wordt vergemakkelijkt. 6 maanden ADVERTISING

my.renault.nl everesttech.net Adobe Media Optimizer everest_g_v2

Gebruikt voor gerichte advertenties en om de effectiviteit van elke 

afzonderlijke advertentie te documenteren. 2 jaar ADVERTISING

my.renault.nl everesttech.net Adobe Media Optimizer everest_session_v2

Gebruikt voor gerichte advertenties en om de effectiviteit van elke 

afzonderlijke advertentie te documenteren. Session ADVERTISING

my.renault.nl nl-renault.netmining.com MetrixLab evo5#

Verzamelt gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker aan 

de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website 

is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen, met het doel om gerichte 

advertenties weer te geven. 6 maanden ADVERTISING

my.renault.nl netmng.com MetrixLab evo5#

Verzamelt gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker aan 

de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website 

is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen, met het doel om gerichte 

advertenties weer te geven. 6 maanden ADVERTISING

my.renault.nl facebook.com Facebook fr

Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals 

realtime bieden van externe adverteerders. 3 maanden ADVERTISING

my.renault.nl openx.net OpenX i

Registreert gebruikersgegevens, zoals IP-adres, geografische locatie, 

bezochte websites en op welke advertenties de gebruiker heeft geklikt, met 

als doel het optimaliseren van de weergave van advertenties op basis van de 

verplaatsing van de gebruiker op websites die hetzelfde advertentienetwerk 

gebruiken. 1 jaar ADVERTISING

my.renault.nl doubleclick.net Google DoubleClick IDE

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 ADVERTISING

my.renault.nl pubmatic.com PubMatic KRTBCOOKIE_#

Registreert een uniek ID die het apparaat van de gebruiker identificeert 

tijdens terugkerende bezoeken op websites die hetzelfde advertentienetwerk 

gebruiken. De ID wordt gebruikt om gerichte advertenties toe te staan. 3 maanden ADVERTISING

my.renault.nl linkedin.com LinkedIn lang

Geplaatst door LinkedIn wanneer een webpagina een ingebed 'volg ons'-

paneel bevat. Session ADVERTISING

my.renault.nl ads.linkedin.com LinkedIn lang

Geplaatst door LinkedIn wanneer een webpagina een ingebed 'volg ons'-

paneel bevat. Session ADVERTISING

my.renault.nl linkedin.com LinkedIn lidc

Gebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het 

gebruik van embedded services. 1 dag ADVERTISING

my.renault.nl my.renault.nl Sales Force Chat liveagent_oref

Identificeert de bezoeker's bezoeken op verschillende apparaten om de 

chatfunctie op de website te optimaliseren. 10 jaar TECHNICAL

my.renault.nl my.renault.nl Sales Force Chat liveagent_ptid

Slaat een unieke ID-reeks op voor elke chatsessie. Hierdoor kan de 

websitebeheerder eerdere problemen bekijken en opnieuw verbinding 

maken met de vorige supportmedewerker. 10 jaar TECHNICAL

my.renault.nl my.renault.nl Sales Force Chat liveagent_sid Noodzakelijk voor de functionaliteit van de chatboxfunctie van de website. Session TECHNICAL
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my.renault.nl my.renault.nl Sales Force Chat liveagent_vc

Wordt gebruikt door de website om te detecteren of de bezoeker al eerder 

interactie heeft gehad met de live chatfunctie op de website - dit wordt 

gebruikt om de chatfunctie op de website te optimaliseren. 10 jaar TECHNICAL

my.renault.nl my.renault.nl Sales Force Chat liveAgentPage_#

Identificeert de laatst door de bezoeker bezochte pagina. Dit wordt gebruikt 

om de chatfunctie relevanter te maken. Persistent TECHNICAL

my.renault.nl my.renault.nl Sales Force Chat liveAgentPageTime_#

Identificeert de laatst door de bezoeker bezochte pagina. Dit wordt gebruikt 

om de chatfunctie relevanter te maken. Persistent TECHNICAL

my.renault.nl my.renault.nl Sales Force Chat liveAgentPc Noodzakelijk voor de functionaliteit van de chatboxfunctie van de website. Persistent TECHNICAL

my.renault.nl my.renault.nl Sales Force Chat liveAgentSid Noodzakelijk voor de functionaliteit van de chatboxfunctie van de website. Persistent TECHNICAL

my.renault.nl my.renault.nl Sales Force Chat liveAgentStart Noodzakelijk voor de functionaliteit van de chatboxfunctie van de website. Persistent TECHNICAL

my.renault.nl eyeota.net Eyeota mako_uid

Verzamelt gegevens over gebruikersbezoeken aan de website, zoals welke 

pagina's zijn geopend. De geregistreerde gegevens worden gebruikt om de 

interessegebieden en demografische profielen van de gebruiker te 

categoriseren in termen van doorverkoop voor gerichte marketing. 1 jaar ADVERTISING

my.renault.nl bing.com Microsoft Bing MUID

Veel gebruikt door Microsoft als een unieke gebruikers-ID. De cookie maakt 

het volgen van gebruikers mogelijk door de ID in veel Microsoft-domeinen te 

synchroniseren. 1 jaar ADVERTISING

my.renault.nl bing.com Microsoft Bing MUIDB

Registreert gegevens over bezoekers die meerdere bezoeken brengen en op 

meerdere websites. Deze informatie wordt gebruikt om de efficiëntie van 

advertenties op websites te meten. 1 jaar ADVERTISING

my.renault.nl eyeota.net Eyeota ONPLFTRH

Gebruikt om bezoekers op meerdere websites te volgen, om relevante 

advertenties te presenteren op basis van de voorkeuren van de bezoeker. Session ADVERTISING

my.renault.nl my.renault.nl Renault pageviewsCount

Slaat het aantal paginaweergaves en de tijd van de laatste paginaweergave 

op. Session ANALYTICS

my.renault.nl my.renault.nl Renault pctrk Niet geclassificeerd 1 jaar UNCLASSIFIED

my.renault.nl twitter.com Twitter personalization_id

Deze cookie wordt ingesteld door Twitter - Met de cookie kan de bezoeker 

inhoud van de website delen op zijn Twitter-profiel. 2 jaar ADVERTISING

my.renault.nl renault.nl Renault previouspage Bevat de voorlaatst bezochte pagina 1 dag TECHNICAL

my.renault.nl pubmatic.com PubMatic PUBMDCID

Registreert een uniek ID die het apparaat van de gebruiker identificeert 

tijdens terugkerende bezoeken op websites die hetzelfde advertentienetwerk 

gebruiken. De ID wordt gebruikt om gerichte advertenties toe te staan. 3 maanden ADVERTISING

my.renault.nl pubmatic.com PubMatic PugT

Gebruikt om te bepalen hoe vaak de cookies zijn bijgewerkt in de browser 

van de bezoeker. Gebruikt om de serverefficiëntie van de website te 

optimaliseren. 30 dagen ADVERTISING

my.renault.nl rlcdn.com LiveRamp pxrc

Deze cookie registreert gegevens van de bezoeker. De informatie wordt 

gebruikt om de advertentierelevantie te optimaliseren. 2 maanden ADVERTISING

my.renault.nl rlcdn.com LiveRamp rlas3

Verzamelt gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker aan 

de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website 

is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen, met het doel om gerichte 

advertenties weer te geven. 1 jaar ADVERTISING

my.renault.nl renault.nl Renault s_cc

Gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies 

ondersteunt. Session ANALYTICS

my.renault.nl eyeota.net Eyeota sec

Gebruikt om bezoekers op meerdere websites te volgen, om relevante 

advertenties te presenteren op basis van de voorkeuren van de bezoeker. 1 jaar ADVERTISING

my.renault.nl my.renault.nl Renault SESS# Houdt gebruikersstatussen over paginabezoeken bij. 1 jaar TECHNICAL

my.renault.nl renault.nl Renault stld Niet geclassificeerd Session UNCLASSIFIED

my.renault.nl doubleclick.net Google DoubleClick test_cookie

Gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies 

ondersteunt. 1 dag ADVERTISING

my.renault.nl adform.net Adform uid

Registreert een uniek gebruikers-ID dat de browser van de gebruiker herkent 

wanneer websites worden bezocht die hetzelfde advertentienetwerk 

gebruiken. Het doel is om de weergave van advertenties te optimaliseren op 

basis van de bewegingen van de gebruiker en de biedingen van 

verschillende advertentieproviders voor het weergeven van 

gebruikersadvertenties. 2 maanden ADVERTISING

my.renault.nl scorecardresearch.com ScoreCard UID

Verzamelt informatie van de gebruiker en zijn/haar beweging, zoals 

tijdstempel voor bezoeken, meest recent geladen pagina's en IP-adres. De 

gegevens worden gebruikt door het marketingonderzoeksnetwerk, Scorecard 

Research, om verkeerspatronen te analyseren en enquêtes uit te voeren om 

hun klanten te helpen de voorkeuren van de klant beter te begrijpen. 2 jaar ANALYTICS

my.renault.nl scorecardresearch.com ScoreCard UIDR

Verzamelt informatie van de gebruiker en zijn/haar beweging, zoals 

tijdstempel voor bezoeken, meest recent geladen pagina's en IP-adres. De 

gegevens worden gebruikt door het marketingonderzoeksnetwerk, Scorecard 

Research, om verkeerspatronen te analyseren en enquêtes uit te voeren om 

hun klanten te helpen de voorkeuren van de klant beter te begrijpen. 2 jaar ANALYTICS

my.renault.nl linkedin.com LinkedIn UserMatchHistory

Gebruikt om bezoekers op meerdere websites te volgen, om relevante 

advertenties te presenteren op basis van de voorkeuren van de bezoeker. 30 dagen ADVERTISING

my.renault.nl salesforceliveagent.com Sales Force Chat X-Salesforce-CHAT Noodzakelijk voor de functionaliteit van de chatboxfunctie van de website. Session ADVERTISING

contact.renault.nl renault.com Fifty Five __55

Deze cookie geeft inzicht in de herkomst van een gebruiker en hoe de 

gebruiker op de site navigeert. Het doel is het gebruikerservaring te 

optimaliseren. 180 dagen ANALYTICS

contact.renault.nl renault.com ShareThis __ab12# Niet geclassificeerd 1 jaar SOCIAL

contact.renault.nl renault.nl ShareThis __ab12# Niet geclassificeerd 1 jaar SOCIAL

contact.renault.nl renault.nl Mopinion __mState Niet geclassificeerd Session ADVERTISING

contact.renault.nl crwdcntrl.net Lotame _cc_aud

Verzamelt statistische gegevens met betrekking tot de websitebezoeken van 

de gebruiker, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de 

website is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen. Het doel is om de 

gebruikers van de website te segmenteren op basis van factoren zoals 

demografie en geografische locatie, zodat media- en marketingbureaus hun 

doelgroepen kunnen structureren en begrijpen om aangepaste online 

advertenties mogelijk te maken. 16 maanden ADVERTISING

contact.renault.nl crwdcntrl.net Lotame _cc_cc

Verzamelt statistische gegevens met betrekking tot de websitebezoeken van 

de gebruiker, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de 

website is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen. Het doel is om de 

gebruikers van de website te segmenteren op basis van factoren zoals 

demografie en geografische locatie, zodat media- en marketingbureaus hun 

doelgroepen kunnen structureren en begrijpen om aangepaste online 

advertenties mogelijk te maken. Session ADVERTISING
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contact.renault.nl crwdcntrl.net Lotame _cc_dc

Verzamelt statistische gegevens met betrekking tot de websitebezoeken van 

de gebruiker, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de 

website is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen. Het doel is om de 

gebruikers van de website te segmenteren op basis van factoren zoals 

demografie en geografische locatie, zodat media- en marketingbureaus hun 

doelgroepen kunnen structureren en begrijpen om aangepaste online 

advertenties mogelijk te maken. 13 maanden ADVERTISING

contact.renault.nl crwdcntrl.net Lotame _cc_id

Verzamelt statistische gegevens met betrekking tot de websitebezoeken van 

de gebruiker, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de 

website is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen. Het doel is om de 

gebruikers van de website te segmenteren op basis van factoren zoals 

demografie en geografische locatie, zodat media- en marketingbureaus hun 

doelgroepen kunnen structureren en begrijpen om aangepaste online 

advertenties mogelijk te maken. 13 maanden ADVERTISING

contact.renault.nl renault.nl Facebook _fbp

Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals 

realtime bieden van externe adverteerders. 3 maanden ADVERTISING

contact.renault.nl renault.com Google Analytics _ga

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te 

genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 2 jaar ANALYTICS

contact.renault.nl renault.nl Google Analytics _ga

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te 

genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 2 jaar ANALYTICS

contact.renault.nl renault.com Google Analytics _gat Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen 1 dag ANALYTICS

contact.renault.nl renault.nl Google Analytics _gat Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen 1 dag ANALYTICS

contact.renault.nl renault.nl Google AdSense _gcl_au

Gebruikt door Google AdSense om te experimenteren met de efficiëntie van 

advertenties op websites die hun services gebruiken. 3 maanden ADVERTISING

contact.renault.nl renault.com Google Analytics _gid

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te 

genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 1 dag ANALYTICS

contact.renault.nl renault.nl Google Analytics _gid

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te 

genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 1 dag ANALYTICS

contact.renault.nl krxd.net Sales Force DMP _kuid_

Registreert een uniek ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker 

identificeert. De ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties. 180 dagen ADVERTISING

contact.renault.nl renault.nl Adobe Adience Manager aam_uuid

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. 30 dagen ADVERTISING

contact.renault.nl contact.renault.nl Renault algoliasearch-client-js

Noodzakelijk om de zoekbalkfunctie van de website te optimaliseren. De 

cookie zorgt voor nauwkeurige en snelle zoekresultaten. Persistent TECHNICAL

contact.renault.nl contact.renault.nl Adobe Cloud Experience AMCV_# Uniek gebruikers-ID dat de gebruiker bij terugkerende bezoeken herkent 2 jaar ANALYTICS

contact.renault.nl contact.renault.nl Adobe Cloud Experience AMCVS_#AdobeOrg Geeft aan dat een sessie gestart is en heeft altijd de waarde '1' Session ANALYTICS

contact.renault.nl adnxs.com Appnexus anj

Registreert een unieke ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker 

identificeert. De ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties. 3 maanden ADVERTISING

contact.renault.nl atdmt.com Facebook Atlas ATN Richt advertenties op basis van gedragsprofilering en geografische locatie. 2 jaar ADVERTISING

contact.renault.nl spotxchange.com SpotX audience

Wordt gebruikt om te bepalen of de videoadvertenties correct zijn 

weergegeven op de website. Dit wordt gedaan om videoadvertenties 

effectiever te maken en ervoor te zorgen dat de bezoeker niet vaker dezelfde 

advertenties te zien krijgt dan de bedoeling was. De cookie detecteert ook of 

de bezoeker eventuele Do Not Track-voorkeuren heeft. 1 jaar ADVERTISING

contact.renault.nl renault.mopinion.com Mopinion AWSALB

Registreert welk servercluster de bezoeker bedient. Dit wordt gebruikt in 

samenhang met trafficverdeling, om de gebruikerservaring te optimaliseren. 6 dagen TECHNICAL

contact.renault.nl linkedin.com LinkedIn bcookie

Gebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het 

gebruik van embedded services. 2 jaar ADVERTISING

contact.renault.nl linkedin.com LinkedIn bscookie

Gebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het 

gebruik van embedded services. 2 jaar ADVERTISING

contact.renault.nl adform.net Adform C

Gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies 

ondersteunt. 1 maand ADVERTISING

contact.renault.nl adform.net Adform cid

Optimaliseert de weergave van advertenties op basis van de beweging van 

de gebruiker samengevoegd en verschillende biedingen van adverteerders 

voor het weergeven van gebruikersadvertenties. 2 maanden ADVERTISING

contact.renault.nl casalemedia.com Casale Media CMID

Verzamelt gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker aan 

de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website 

is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen, met het doel om gerichte 

advertenties weer te geven. 1 jaar ADVERTISING

contact.renault.nl casalemedia.com Casale Media CMPRO

Verzamelt gegevens over bezoekersgedrag van meerdere websites, om 

meer relevante advertenties weer te geven - Hierdoor kan de website ook het 

aantal keren dat de bezoeker dezelfde advertentie te zien krijgt beperken. 3 maanden ADVERTISING

contact.renault.nl casalemedia.com Casale Media CMPS

Verzamelt gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker aan 

de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website 

is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen, met het doel om gerichte 

advertenties weer te geven. 3 maanden ADVERTISING

contact.renault.nl casalemedia.com Casale Media CMRUM3

Verzamelt gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker aan 

de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website 

is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen, met het doel om gerichte 

advertenties weer te geven. 1 jaar ADVERTISING

contact.renault.nl casalemedia.com Casale Media CMST

Verzamelt gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker aan 

de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website 

is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen, met het doel om gerichte 

advertenties weer te geven. 1 dag ADVERTISING

contact.renault.nl demdex.net Adobe Audience Manager demdex

Via een uniek ID, die wordt gebruikt voor semantische inhoudsanalyse, wordt 

de navigatie van de gebruiker op de website geregistreerd en gekoppeld aan 

offline gegevens uit enquêtes en soortgelijke registraties om gerichte 

advertenties weer te geven. 6 maanden ADVERTISING

contact.renault.nl demdex.net Adobe Audience Manager dextp

Deze cookie is ingesteld door de doelgroepmanager van de website om de 

tijd en de frequentie van de synchronisatie van bezoekersgegevens vast te 

stellen – synchronisatie van cookie-gegevens wordt gebruikt om 

bezoekersgegevens afkomstig van verschillende websites te synchroniseren 

en te verzamelen. 6 maanden ADVERTISING

contact.renault.nl demdex.net Adobe Audience Manager dpm

Stelt een unieke ID in voor de bezoeker, waarmee externe adverteerders de 

bezoeker kunnen targeten met relevante advertenties. Deze koppelservice 

wordt geleverd door advertentieshubs van derden, waardoor het realtime 

bieden voor adverteerders wordt vergemakkelijkt. 6 maanden ADVERTISING

contact.renault.nl everesttech.net Adobe Media Optimizer everest_g_v2

Gebruikt voor gerichte advertenties en om de effectiviteit van elke 

afzonderlijke advertentie te documenteren. 2 jaar ADVERTISING
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contact.renault.nl everesttech.net Adobe Media Optimizer everest_session_v2

Gebruikt voor gerichte advertenties en om de effectiviteit van elke 

afzonderlijke advertentie te documenteren. Session ADVERTISING

contact.renault.nl renault.nl MetrixLab evo5_popin_instance

Verzamelt gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker aan 

de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website 

is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen, met het doel om gerichte 

advertenties weer te geven. 6 maanden ADVERTISING

contact.renault.nl nl-renault.netmining.com MetrixLab evo5#

Verzamelt gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker aan 

de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website 

is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen, met het doel om gerichte 

advertenties weer te geven. 6 maanden ADVERTISING

contact.renault.nl nl-renault.netmining.com MetrixLab evo5#

Verzamelt gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker aan 

de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website 

is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen, met het doel om gerichte 

advertenties weer te geven. 6 dagen ADVERTISING

contact.renault.nl pubmatic.com PubMatic f5_cspm

Slaat het adres en het poortnummer op van de webserver die de sessie 

beheert. Gebruikt om de prestaties van de website te verbeteren. Session ADVERTISING

contact.renault.nl facebook.com Facebook fr

Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals 

realtime bieden van externe adverteerders. 3 maanden ADVERTISING

contact.renault.nl youtube.com Youtube GPS

Registreert een uniek ID op mobiele apparaten om tracking mogelijk te 

maken op basis van geografische GPS-locatie. 1 dag ADVERTISING

contact.renault.nl openx.net OpenX i

Registreert gebruikersgegevens, zoals IP-adres, geografische locatie, 

bezochte websites en op welke advertenties de gebruiker heeft geklikt, met 

als doel het optimaliseren van de weergave van advertenties op basis van de 

verplaatsing van de gebruiker op websites die hetzelfde advertentienetwerk 

gebruiken. 1 jaar ADVERTISING

contact.renault.nl doubleclick.net Google DoubleClick IDE

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 ADVERTISING

contact.renault.nl pubmatic.com PubMatic KRTBCOOKIE_#

Registreert een uniek ID die het apparaat van de gebruiker identificeert 

tijdens terugkerende bezoeken op websites die hetzelfde advertentienetwerk 

gebruiken. De ID wordt gebruikt om gerichte advertenties toe te staan. 3 maanden ADVERTISING

contact.renault.nl linkedin.com LinkedIn lang

Geplaatst door LinkedIn wanneer een webpagina een ingebed 'volg ons'-

paneel bevat. Session ADVERTISING

contact.renault.nl ads.linkedin.com LinkedIn lang

Geplaatst door LinkedIn wanneer een webpagina een ingebed 'volg ons'-

paneel bevat. Session ADVERTISING

contact.renault.nl linkedin.com LinkedIn lidc

Gebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het 

gebruik van embedded services. 1 dag ADVERTISING

contact.renault.nl eyeota.net Eyeota mako_uid

Verzamelt gegevens over gebruikersbezoeken aan de website, zoals welke 

pagina's zijn geopend. De geregistreerde gegevens worden gebruikt om de 

interessegebieden en demografische profielen van de gebruiker te 

categoriseren in termen van doorverkoop voor gerichte marketing. 1 jaar ADVERTISING

contact.renault.nl renault.nl MetrixLab MetrixLabp13140_2 Niet geclassificeerd 6 maanden ADVERTISING

contact.renault.nl renault.nl MetrixLab MetrixLabp13140_2_shown Niet geclassificeerd 6 maanden ADVERTISING

contact.renault.nl markandmini.com EDM MMCOOKIE Niet geclassificeerd 2 jaar ADVERTISING

contact.renault.nl markandmini.com EDM MMDUP Niet geclassificeerd 1 dag ADVERTISING

contact.renault.nl bing.com Microsoft Bing MUID

Veel gebruikt door Microsoft als een unieke gebruikers-ID. De cookie maakt 

het volgen van gebruikers mogelijk door de ID in veel Microsoft-domeinen te 

synchroniseren. 1 jaar ADVERTISING

contact.renault.nl bing.com Microsoft Bing MUIDB

Registreert gegevens over bezoekers die meerdere bezoeken brengen en op 

meerdere websites. Deze informatie wordt gebruikt om de efficiëntie van 

advertenties op websites te meten. 1 jaar ADVERTISING

contact.renault.nl eyeota.net Eyeota ONPLFTRH

Gebruikt om bezoekers op meerdere websites te volgen, om relevante 

advertenties te presenteren op basis van de voorkeuren van de bezoeker. Session ADVERTISING

contact.renault.nl renault.nl Renault pageviewsCount

Slaat het aantal paginaweergaves en de tijd van de laatste paginaweergave 

op. Session ANALYTICS

contact.renault.nl renault.nl Mopinion Pastease.exit.chance.zVu5ogPAcw18xFv

Slaat het aantal paginaweergaves en de tijd van de laatste paginaweergave 

op. 9 dagen TECHNICAL

contact.renault.nl renault.nl Mopinion Pastease.passive.activated.W1kaz3Vos5Qfu6TWordt gebruikt om feedback over de website via Mopinon bij te houden 1 jaar TECHNICAL

contact.renault.nl renault.nl Mopinion Pastease.passive.chance.W1kaz3Vos5Qfu6TWordt gebruikt om feedback over de website via Mopinon bij te houden 1 jaar TECHNICAL

contact.renault.nl twitter.com Twitter personalization_id

Deze cookie wordt ingesteld door Twitter - Met de cookie kan de bezoeker 

inhoud van de website delen op zijn Twitter-profiel. 2 jaar ADVERTISING

contact.renault.nl renault.nl Renault PHPSESSID Houdt gebruikerssessiestatus voor alle pagina-aanvragen bij. Session TECHNICAL

contact.renault.nl renaultmenupricing.cartel.nl Renault PHPSESSID Houdt gebruikerssessiestatus voor alle pagina-aanvragen bij. Session TECHNICAL

contact.renault.nl renault.nl Renault popinHide Niet geclassificeerd 1 dag ADVERTISING

contact.renault.nl youtube.com Youtube PREF

Registreert een unieke ID die door Google wordt gebruikt om statistieken bij 

te houden over hoe de bezoeker YouTube-video's op verschillende websites 

gebruikt. 8 maanden ANALYTICS

contact.renault.nl pubmatic.com PubMatic PUBMDCID

Registreert een uniek ID die het apparaat van de gebruiker identificeert 

tijdens terugkerende bezoeken op websites die hetzelfde advertentienetwerk 

gebruiken. De ID wordt gebruikt om gerichte advertenties toe te staan. 3 maanden ADVERTISING

contact.renault.nl pubmatic.com PubMatic PugT

Gebruikt om te bepalen hoe vaak de cookies zijn bijgewerkt in de browser 

van de bezoeker. Gebruikt om de serverefficiëntie van de website te 

optimaliseren. 30 dagen ADVERTISING

contact.renault.nl rlcdn.com LiveRamp pxrc

Deze cookie registreert gegevens van de bezoeker. De informatie wordt 

gebruikt om de advertentierelevantie te optimaliseren. 2 maanden ADVERTISING

contact.renault.nl renault.nl Redux redux-comparator Niet geclassificeerd Session TECHNICAL

contact.renault.nl renault.nl Redux redux-favorites Niet geclassificeerd Persistent TECHNICAL

contact.renault.nl renault.nl Redux redux-funnelRVP Niet geclassificeerd Session TECHNICAL

contact.renault.nl renault.nl Redux redux-lcvSelection Niet geclassificeerd Session TECHNICAL

contact.renault.nl renault.nl Redux redux-leadForm Niet geclassificeerd Session TECHNICAL

contact.renault.nl renault.nl Redux redux-profile Niet geclassificeerd Session TECHNICAL

contact.renault.nl rlcdn.com LiveRamp rlas3

Verzamelt gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker aan 

de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website 

is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen, met het doel om gerichte 

advertenties weer te geven. 1 jaar ADVERTISING

contact.renault.nl eyeota.net Eyeota sec

Gebruikt om bezoekers op meerdere websites te volgen, om relevante 

advertenties te presenteren op basis van de voorkeuren van de bezoeker. 1 jaar ADVERTISING

contact.renault.nl renault.nl Renault SESS# Houdt gebruikersstatussen over paginabezoeken bij. 1 jaar TECHNICAL

contact.renault.nl renault.com Renault stld Niet geclassificeerd Session UNCLASSIFIED

contact.renault.nl renault.nl Renault stld Niet geclassificeerd Session UNCLASSIFIED
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contact.renault.nl renault.nl Renault test

Gebruikt om te detecteren of de bezoeker de marketingcategorie in de cookie-

banner heeft geaccepteerd. Deze cookie is nodig voor GDPR-naleving van 

de website. Session TECHNICAL

contact.renault.nl doubleclick.net Google DoubleClick test_cookie

Gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies 

ondersteunt. 1 dag ADVERTISING

contact.renault.nl adform.net Adform uid

Registreert een uniek gebruikers-ID dat de browser van de gebruiker herkent 

wanneer websites worden bezocht die hetzelfde advertentienetwerk 

gebruiken. Het doel is om de weergave van advertenties te optimaliseren op 

basis van de bewegingen van de gebruiker en de biedingen van 

verschillende advertentieproviders voor het weergeven van 

gebruikersadvertenties. 2 maanden ADVERTISING

contact.renault.nl scorecardresearch.com ScoreCard UID

Verzamelt informatie van de gebruiker en zijn/haar beweging, zoals 

tijdstempel voor bezoeken, meest recent geladen pagina's en IP-adres. De 

gegevens worden gebruikt door het marketingonderzoeksnetwerk, Scorecard 

Research, om verkeerspatronen te analyseren en enquêtes uit te voeren om 

hun klanten te helpen de voorkeuren van de klant beter te begrijpen. 2 jaar ANALYTICS

contact.renault.nl scorecardresearch.com ScoreCard UIDR

Verzamelt informatie van de gebruiker en zijn/haar beweging, zoals 

tijdstempel voor bezoeken, meest recent geladen pagina's en IP-adres. De 

gegevens worden gebruikt door het marketingonderzoeksnetwerk, Scorecard 

Research, om verkeerspatronen te analyseren en enquêtes uit te voeren om 

hun klanten te helpen de voorkeuren van de klant beter te begrijpen. 2 jaar ANALYTICS

contact.renault.nl linkedin.com LinkedIn UserMatchHistory

Gebruikt om bezoekers op meerdere websites te volgen, om relevante 

advertenties te presenteren op basis van de voorkeuren van de bezoeker. 30 dagen ADVERTISING

contact.renault.nl youtube.com Youtube VISITOR_INFO1_LIVE

Probeert de bandbreedte van gebruikers te schatten op pagina's met 

geïntegreerde YouTube-video's. 179 dagen ADVERTISING

contact.renault.nl salesforceliveagent.com Sales Force Chat X-Salesforce-CHAT Noodzakelijk voor de functionaliteit van de chatboxfunctie van de website. Session ADVERTISING

contact.renault.nl youtube.com Youtube YSC

Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video's van 

YouTube de gebruiker heeft gezien. Session ADVERTISING

contact.renault.nl youtube.com Youtube yt-remote-cast-installed

Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten 

YouTube-video Session SOCIAL

contact.renault.nl youtube.com Youtube yt-remote-connected-devices

Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten 

YouTube-video Persistent SOCIAL

contact.renault.nl youtube.com Youtube yt-remote-device-id

Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten 

YouTube-video Persistent SOCIAL

contact.renault.nl youtube.com Youtube yt-remote-fast-check-period

Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten 

YouTube-video Session SOCIAL

contact.renault.nl youtube.com Youtube yt-remote-session-app

Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten 

YouTube-video Session SOCIAL

contact.renault.nl youtube.com Youtube yt-remote-session-name

Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten 

YouTube-video Session SOCIAL

acties.renault.nl renault.nl ShareThis __ab12# Niet geclassificeerd 1 jaar SOCIAL

acties.renault.nl acties.renault.nl Mopinion __mState Niet geclassificeerd Session ADVERTISING

acties.renault.nl crwdcntrl.net Lotame _cc_aud

Verzamelt statistische gegevens met betrekking tot de websitebezoeken van 

de gebruiker, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de 

website is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen. Het doel is om de 

gebruikers van de website te segmenteren op basis van factoren zoals 

demografie en geografische locatie, zodat media- en marketingbureaus hun 

doelgroepen kunnen structureren en begrijpen om aangepaste online 

advertenties mogelijk te maken. 13 maanden ADVERTISING

acties.renault.nl crwdcntrl.net Lotame _cc_cc

Verzamelt statistische gegevens met betrekking tot de websitebezoeken van 

de gebruiker, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de 

website is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen. Het doel is om de 

gebruikers van de website te segmenteren op basis van factoren zoals 

demografie en geografische locatie, zodat media- en marketingbureaus hun 

doelgroepen kunnen structureren en begrijpen om aangepaste online 

advertenties mogelijk te maken. Session ADVERTISING

acties.renault.nl crwdcntrl.net Lotame _cc_dc

Verzamelt statistische gegevens met betrekking tot de websitebezoeken van 

de gebruiker, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de 

website is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen. Het doel is om de 

gebruikers van de website te segmenteren op basis van factoren zoals 

demografie en geografische locatie, zodat media- en marketingbureaus hun 

doelgroepen kunnen structureren en begrijpen om aangepaste online 

advertenties mogelijk te maken. 13 maanden ADVERTISING

acties.renault.nl crwdcntrl.net Lotame _cc_id

Verzamelt statistische gegevens met betrekking tot de websitebezoeken van 

de gebruiker, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de 

website is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen. Het doel is om de 

gebruikers van de website te segmenteren op basis van factoren zoals 

demografie en geografische locatie, zodat media- en marketingbureaus hun 

doelgroepen kunnen structureren en begrijpen om aangepaste online 

advertenties mogelijk te maken. 13 maanden ADVERTISING

acties.renault.nl renault.nl Facebook _fbp

Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals 

realtime bieden van externe adverteerders. 3 maanden ADVERTISING

acties.renault.nl renault.nl Google Analytics _ga

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te 

genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 2 jaar ANALYTICS

acties.renault.nl renault.nl Google Analytics _gat Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen 1 dag ANALYTICS

acties.renault.nl renault.nl Google AdSense _gcl_au

Gebruikt door Google AdSense om te experimenteren met de efficiëntie van 

advertenties op websites die hun services gebruiken. 3 maanden ADVERTISING

acties.renault.nl renault.nl Google Analytics _gid

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te 

genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 1 dag ANALYTICS

acties.renault.nl acties.renault.nl Hotjar _hjid

Stelt een unieke ID in voor de sessie. Hierdoor kan de website voor 

statistische doeleinden gegevens over bezoekersgedrag verkrijgen. Persistent ANALYTICS

acties.renault.nl renault.nl Hotjar _hjid

Stelt een unieke ID in voor de sessie. Hierdoor kan de website voor 

statistische doeleinden gegevens over bezoekersgedrag verkrijgen. 1 jaar ANALYTICS

acties.renault.nl acties.renault.nl Hotjar _hjIncludedInSample

Bepaalt of de navigatie van de gebruiker moet worden geregistreerd in een 

bepaalde tijdelijke statistische aanduiding. Session ADVERTISING

acties.renault.nl acties.renault.nl Hotjar _hjRecordingEnabled

Deze cookie wordt gebruikt om de bezoeker te identificeren en de relevantie 

van advertenties te optimaliseren door het gedrag van de bezoeker op 

meerdere websites te verzamelen – deze uitwisseling van 

bezoekersgegevens wordt normaal gesproken verzorgd door een extern 

datacentrum of advertentie-uitwisseling. Session ADVERTISING
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acties.renault.nl acties.renault.nl Hotjar _hjRecordingLastActivity

Deze cookie wordt gebruikt om de bezoeker te identificeren en de relevantie 

van advertenties te optimaliseren door het gedrag van de bezoeker op 

meerdere websites te verzamelen – deze uitwisseling van 

bezoekersgegevens wordt normaal gesproken verzorgd door een extern 

datacentrum of advertentie-uitwisseling. Session ADVERTISING

acties.renault.nl renault.nl Hotjar _hjTLDTest

Deze cookie wordt gebruikt om de bezoeker te identificeren en de relevantie 

van advertenties te optimaliseren door het gedrag van de bezoeker op 

meerdere websites te verzamelen – deze uitwisseling van 

bezoekersgegevens wordt normaal gesproken verzorgd door een extern 

datacentrum of advertentie-uitwisseling. Session ADVERTISING

acties.renault.nl krxd.net Sales Force DMP _kuid_

Registreert een uniek ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker 

identificeert. De ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties. 180 dagen ADVERTISING

acties.renault.nl acties.renault.nl Renault _sdsat_advertiserIdCM Niet geclassificeerd Session ADVERTISING

acties.renault.nl acties.renault.nl Renault _sdsat_idFB Niet geclassificeerd Session ADVERTISING

acties.renault.nl acties.renault.nl Adobe Adience Manager aam_uuid

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. 30 dagen ADVERTISING

acties.renault.nl google.com Google AdSense ads/ga-audiences

Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke 

advertenties de gebruiker heeft gezien. Session ADVERTISING

acties.renault.nl acties.renault.nl Adobe Cloud Experience AMCV_# Uniek gebruikers-ID dat de gebruiker bij terugkerende bezoeken herkent 2 jaar ANALYTICS

acties.renault.nl acties.renault.nl Adobe Cloud Experience AMCVS_#AdobeOrg Geeft aan dat een sessie gestart is en heeft altijd de waarde '1' Session ANALYTICS

acties.renault.nl adnxs.com Appnexus anj

Registreert een unieke ID die het apparaat van een terugkerende gebruiker 

identificeert. De ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties. 3 maanden ADVERTISING

acties.renault.nl headless-prod-mw.lostboys.nl LostBoys ARRAffinity

Gebruikt om verkeer naar de website te distribueren op verschillende servers 

om de responstijden te optimaliseren. Session TECHNICAL

acties.renault.nl atdmt.com Facebook Atlas ATN Richt advertenties op basis van gedragsprofilering en geografische locatie. 2 jaar ADVERTISING

acties.renault.nl spotxchange.com SpotX audience

Wordt gebruikt om te bepalen of de videoadvertenties correct zijn 

weergegeven op de website. Dit wordt gedaan om videoadvertenties 

effectiever te maken en ervoor te zorgen dat de bezoeker niet vaker dezelfde 

advertenties te zien krijgt dan de bedoeling was. De cookie detecteert ook of 

de bezoeker eventuele Do Not Track-voorkeuren heeft. 1 jaar ADVERTISING

acties.renault.nl acties.renault.nl Renault auth Niet geclassificeerd 1 dag TECHNICAL

acties.renault.nl renault.mopinion.com Mopinion AWSALB

Registreert welk servercluster de bezoeker bedient. Dit wordt gebruikt in 

samenhang met trafficverdeling, om de gebruikerservaring te optimaliseren. 6 dagen TECHNICAL

acties.renault.nl linkedin.com LinkedIn bcookie

Gebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het 

gebruik van embedded services. 2 jaar ADVERTISING

acties.renault.nl linkedin.com LinkedIn bscookie

Gebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het 

gebruik van embedded services. 2 jaar ADVERTISING

acties.renault.nl adform.net Adform C

Gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies 

ondersteunt. 1 maand ADVERTISING

acties.renault.nl adform.net Adform cid

Optimaliseert de weergave van advertenties op basis van de beweging van 

de gebruiker samengevoegd en verschillende biedingen van adverteerders 

voor het weergeven van gebruikersadvertenties. 2 maanden ADVERTISING

acties.renault.nl casalemedia.com Casale Media CMID

Verzamelt gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker aan 

de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website 

is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen, met het doel om gerichte 

advertenties weer te geven. 1 jaar ADVERTISING

acties.renault.nl casalemedia.com Casale Media CMPRO

Verzamelt gegevens over bezoekersgedrag van meerdere websites, om 

meer relevante advertenties weer te geven - Hierdoor kan de website ook het 

aantal keren dat de bezoeker dezelfde advertentie te zien krijgt beperken. 3 maanden ADVERTISING

acties.renault.nl casalemedia.com Casale Media CMPS

Verzamelt gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker aan 

de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website 

is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen, met het doel om gerichte 

advertenties weer te geven. 3 maanden ADVERTISING

acties.renault.nl casalemedia.com Casale Media CMRUM3

Verzamelt gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker aan 

de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website 

is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen, met het doel om gerichte 

advertenties weer te geven. 1 jaar ADVERTISING

acties.renault.nl casalemedia.com Casale Media CMST

Verzamelt gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker aan 

de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website 

is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen, met het doel om gerichte 

advertenties weer te geven. 1 dag ADVERTISING

acties.renault.nl google-analytics.com Google Analytics collect

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 ANALYTICS

acties.renault.nl demdex.net Adobe Audience Manager demdex

Via een uniek ID, die wordt gebruikt voor semantische inhoudsanalyse, wordt 

de navigatie van de gebruiker op de website geregistreerd en gekoppeld aan 

offline gegevens uit enquêtes en soortgelijke registraties om gerichte 

advertenties weer te geven. 6 maanden ADVERTISING

acties.renault.nl demdex.net Adobe Audience Manager dextp

Deze cookie is ingesteld door de doelgroepmanager van de website om de 

tijd en de frequentie van de synchronisatie van bezoekersgegevens vast te 

stellen – synchronisatie van cookie-gegevens wordt gebruikt om 

bezoekersgegevens afkomstig van verschillende websites te synchroniseren 

en te verzamelen. 6 maanden ADVERTISING

acties.renault.nl demdex.net Adobe Audience Manager dpm

Stelt een unieke ID in voor de bezoeker, waarmee externe adverteerders de 

bezoeker kunnen targeten met relevante advertenties. Deze koppelservice 

wordt geleverd door advertentieshubs van derden, waardoor het realtime 

bieden voor adverteerders wordt vergemakkelijkt. 6 maanden ADVERTISING

acties.renault.nl everesttech.net Adobe Media Optimizer everest_g_v2

Gebruikt voor gerichte advertenties en om de effectiviteit van elke 

afzonderlijke advertentie te documenteren. 2 jaar ADVERTISING

acties.renault.nl everesttech.net Adobe Media Optimizer everest_session_v2

Gebruikt voor gerichte advertenties en om de effectiviteit van elke 

afzonderlijke advertentie te documenteren. Session ADVERTISING

acties.renault.nl facebook.com Facebook fr

Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals 

realtime bieden van externe adverteerders. 3 maanden ADVERTISING

acties.renault.nl acties.renault.nl Hotjar hjViewportId

Stelt een unieke ID in voor de sessie. Hierdoor kan de website voor 

statistische doeleinden gegevens over bezoekersgedrag verkrijgen. Session ADVERTISING

acties.renault.nl openx.net OpenX i

Registreert gebruikersgegevens, zoals IP-adres, geografische locatie, 

bezochte websites en op welke advertenties de gebruiker heeft geklikt, met 

als doel het optimaliseren van de weergave van advertenties op basis van de 

verplaatsing van de gebruiker op websites die hetzelfde advertentienetwerk 

gebruiken. 1 jaar ADVERTISING

acties.renault.nl t.co Twitter i/adsct

De cookie wordt door Twitter.com gebruikt om te bepalen hoeveel bezoekers 

de website bezoeken via Twitteradvertenties. Session ADVERTISING
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acties.renault.nl doubleclick.net Google DoubleClick IDE

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 ADVERTISING

acties.renault.nl pubmatic.com PubMatic KRTBCOOKIE_#

Registreert een uniek ID die het apparaat van de gebruiker identificeert 

tijdens terugkerende bezoeken op websites die hetzelfde advertentienetwerk 

gebruiken. De ID wordt gebruikt om gerichte advertenties toe te staan. 3 maanden ADVERTISING

acties.renault.nl linkedin.com LinkedIn lang

Geplaatst door LinkedIn wanneer een webpagina een ingebed 'volg ons'-

paneel bevat. Session ADVERTISING

acties.renault.nl ads.linkedin.com LinkedIn lang

Geplaatst door LinkedIn wanneer een webpagina een ingebed 'volg ons'-

paneel bevat. Session ADVERTISING

acties.renault.nl linkedin.com LinkedIn lidc

Gebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het 

gebruik van embedded services. 1 dag ADVERTISING

acties.renault.nl eyeota.net Eyeota mako_uid

Verzamelt gegevens over gebruikersbezoeken aan de website, zoals welke 

pagina's zijn geopend. De geregistreerde gegevens worden gebruikt om de 

interessegebieden en demografische profielen van de gebruiker te 

categoriseren in termen van doorverkoop voor gerichte marketing. 1 jaar ADVERTISING

acties.renault.nl markandmini.com EDM MMCOOKIE Niet geclassificeerd 2 jaar ADVERTISING

acties.renault.nl markandmini.com EDM MMDUP Niet geclassificeerd 1 dag ADVERTISING

acties.renault.nl bing.com Microsoft Bing MUID

Veel gebruikt door Microsoft als een unieke gebruikers-ID. De cookie maakt 

het volgen van gebruikers mogelijk door de ID in veel Microsoft-domeinen te 

synchroniseren. 1 jaar ADVERTISING

acties.renault.nl bing.com Microsoft Bing MUIDB

Registreert gegevens over bezoekers die meerdere bezoeken brengen en op 

meerdere websites. Deze informatie wordt gebruikt om de efficiëntie van 

advertenties op websites te meten. 1 jaar ADVERTISING

acties.renault.nl eyeota.net Eyeota ONPLFTRH

Gebruikt om bezoekers op meerdere websites te volgen, om relevante 

advertenties te presenteren op basis van de voorkeuren van de bezoeker. Session ADVERTISING

acties.renault.nl google.com Google AdSense pagead/1p-user-list/#

Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke 

advertenties de gebruiker heeft gezien. Session ADVERTISING

acties.renault.nl acties.renault.nl Renault pageviewsCount

Slaat het aantal paginaweergaves en de tijd van de laatste paginaweergave 

op. Session ANALYTICS

acties.renault.nl acties.renault.nl Mopinion Pastease.passive.activated.W1kaz3Vos5Qfu6TWordt gebruikt om feedback over de website via Mopinon bij te houden 1 jaar TECHNICAL

acties.renault.nl acties.renault.nl Mopinion Pastease.passive.chance.W1kaz3Vos5Qfu6TWordt gebruikt om feedback over de website via Mopinon bij te houden 1 jaar TECHNICAL

acties.renault.nl twitter.com Twitter personalization_id

Deze cookie wordt ingesteld door Twitter - Met de cookie kan de bezoeker 

inhoud van de website delen op zijn Twitter-profiel. 2 jaar ADVERTISING

acties.renault.nl renault.nl Renault previouspage Bevat de voorlaatst bezochte pagina 1 dag TECHNICAL

acties.renault.nl pubmatic.com PubMatic PUBMDCID

Registreert een uniek ID die het apparaat van de gebruiker identificeert 

tijdens terugkerende bezoeken op websites die hetzelfde advertentienetwerk 

gebruiken. De ID wordt gebruikt om gerichte advertenties toe te staan. 3 maanden ADVERTISING

acties.renault.nl pubmatic.com PubMatic PugT

Gebruikt om te bepalen hoe vaak de cookies zijn bijgewerkt in de browser 

van de bezoeker. Gebruikt om de serverefficiëntie van de website te 

optimaliseren. 30 dagen ADVERTISING

acties.renault.nl rlcdn.com LiveRamp pxrc

Deze cookie registreert gegevens van de bezoeker. De informatie wordt 

gebruikt om de advertentierelevantie te optimaliseren. 2 maanden ADVERTISING

acties.renault.nl rlcdn.com LiveRamp rlas3

Verzamelt gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker aan 

de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website 

is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen, met het doel om gerichte 

advertenties weer te geven. 1 jaar ADVERTISING

acties.renault.nl renault.nl Renault s_cc

Gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies 

ondersteunt. Session ANALYTICS

acties.renault.nl eyeota.net Eyeota sec

Gebruikt om bezoekers op meerdere websites te volgen, om relevante 

advertenties te presenteren op basis van de voorkeuren van de bezoeker. 1 jaar ADVERTISING

acties.renault.nl acties.renault.nl Renault SESS# Houdt gebruikersstatussen over paginabezoeken bij. 1 jaar TECHNICAL

acties.renault.nl renault.nl Renault stld Niet geclassificeerd Session UNCLASSIFIED

acties.renault.nl doubleclick.net Google DoubleClick test_cookie

Gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies 

ondersteunt. 1 dag ADVERTISING

acties.renault.nl adform.net Adform uid

Registreert een uniek gebruikers-ID dat de browser van de gebruiker herkent 

wanneer websites worden bezocht die hetzelfde advertentienetwerk 

gebruiken. Het doel is om de weergave van advertenties te optimaliseren op 

basis van de bewegingen van de gebruiker en de biedingen van 

verschillende advertentieproviders voor het weergeven van 

gebruikersadvertenties. 2 maanden ADVERTISING

acties.renault.nl scorecardresearch.com ScoreCard UID

Verzamelt informatie van de gebruiker en zijn/haar beweging, zoals 

tijdstempel voor bezoeken, meest recent geladen pagina's en IP-adres. De 

gegevens worden gebruikt door het marketingonderzoeksnetwerk, Scorecard 

Research, om verkeerspatronen te analyseren en enquêtes uit te voeren om 

hun klanten te helpen de voorkeuren van de klant beter te begrijpen. 2 jaar ANALYTICS

acties.renault.nl scorecardresearch.com ScoreCard UIDR

Verzamelt informatie van de gebruiker en zijn/haar beweging, zoals 

tijdstempel voor bezoeken, meest recent geladen pagina's en IP-adres. De 

gegevens worden gebruikt door het marketingonderzoeksnetwerk, Scorecard 

Research, om verkeerspatronen te analyseren en enquêtes uit te voeren om 

hun klanten te helpen de voorkeuren van de klant beter te begrijpen. 2 jaar ANALYTICS

acties.renault.nl linkedin.com LinkedIn UserMatchHistory

Gebruikt om bezoekers op meerdere websites te volgen, om relevante 

advertenties te presenteren op basis van de voorkeuren van de bezoeker. 30 dagen ADVERTISING

#Confidential C


