
COOKIEBELEID KNOV 

  

WAT IS EEN COOKIE? 

Een cookie is een klein (tekst)bestandje dat door de browser op uw computer wordt 

opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Deze informatie kan bij uw volgende bezoek 

naar ons worden teruggestuurd. Zo kan onze website u herkennen.  

 

WAAROM GEBRUIKEN WIJ COOKIES? 

KNOV gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Cookies zorgen ervoor dat de 

website snel wordt geladen en u onze website veilig kunt bezoeken. De cookies zorgen er 

ook voor dat wij inzicht krijgen hoe de website wordt gebruikt en hoe we de website kunnen 

verbeteren. Daarnaast kunnen wij en derden cookies gebruiken om advertenties te tonen die 

aansluiten op uw interesses. Zo kunnen we de beste gebruikerservaring realiseren. 

 

WELKE COOKIES GEBRUIKT KNOV? 

  

Functionele cookies 

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website te laten werken. Zonder deze cookies kunnen 

niet alle elementen van de website worden geladen. 

 

Analytische cookies 

Analytische cookies worden gebruikt om de kwaliteit en effectiviteit van onze website te 

bekijken. Zo kunnen wij bijvoorbeeld zien hoeveel bezoekers wij op de website krijgen en 

welke pagina's zij bezoeken. Deze informatie gebruiken wij om onze website te analyseren 

en verbeteren. Ons Google Analytics account is ingesteld volgens de richtlijn van de 

Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt 

verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Meer 

informatie over de privacygevolgen is te vinden op de website van de Autoriteit 

Persoonsgegevens. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, en ook het 

specifieke privacybeleid van Google Analytics. 

 

COOKIE OVERZICHT 

Zie hieronder een lijst met de cookies die wij gebruiken, welke gegevens er worden 

verzameld, met welk doel, tot welke categorie de cookies behoren en hoe lang uw 

persoonsgegevens worden bewaard: 

 

Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type 

SID Knov.nl Deze cookie wordt 
gebruikt om 
gebruikersstatus te bij te 
houden bij het bezoeken 
van pagina’s op de 
website. 

sessie HTTP 

KNOV[lang] 

 

Knov.nl 

 

Deze cookie wordt 
gebruikt door de 
language provider en 

29 dagen  HTTP  



registreert welke basis 
taal de website gebruikt. 

cookieconsent_status knov.nl AVG Cookie consent bar 
na acceptatie door 
gebruiker op knov.nl 

permanent HTTPS 

_gid analytics.google.com / 
googletagmanager.com 

Na acceptatie van de 
cookiebanner wordt 
deze Google tag gezet 
voor Google Analytics 

1 dag HTTPS 

_ga analytics.google.com / 
googletagmanager.com 

Na acceptatie van de 
cookiebanner wordt 
deze Google tag gezet 
voor Google Analytics 

2 jaar HTTPS 

_gat_UA-9029636-1 analytics.google.com / 
googletagmanager.com 

Na acceptatie van de 
cookiebanner wordt 
deze Google tag gezet 
voor Google Analytics 

2 jaar HTTPS 

 

SOCIALE MEDIA 

Op de website van KNOV wordt door middel van sociale mediaknoppen verwezen naar  

Facebook, LinkedIn, Twitter en YouTube. Deze knoppen kunt u gebruiken voor informatie 

over ons of om ons te promoten of informatie over ons te delen op deze sociale media. Wij 

zijn niet verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens en het privacy 

beleid van Facebook, LinkedIn, Twitter en YouTube, aangezien zij bepalen hoe deze sociale 

mediaknoppen functioneren. Door een sociale mediaknop te gebruiken wordt er door deze 

partijen een “social media cookie” geplaatst, zodat zij u herkennen wanneer u iets wilt delen. 

Het privacy beleid van deze sociale media aanbieders verandert regelmatig. U kunt het 

privacy beleid van Facebook, LinkedIn, Twitter en YouTube lezen op hun websites. 

 

 

Dit cookiebeleid is voor het laatst gewijzigd op 9 juli 2020. 


