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Functionele cookies 
Naam Domein Bewaartermijn Doel 

bSession mayavr.nl 1 dag 
Meten en rapporteren van 
websiteprestatie 

hs mayavr.nl 1 sessie 

Zorgt voor de browser-
beveiliging van de 

bezoeker. Essentieel voor 
de beveiliging van de 
website en de bezoeker.  

ssr-caching mayavr.nl 1 sessie 

Noodzakelijk voor de 
cache-functie. Dit wordt 

opgeslagen door de 
browser van de bezoekers.  

svSession mayavr.nl 2 jaar 
Noodzakelijk voor 
loginfunctie op de website.  

XSRF-TOKEN mayavr.nl 1 sessie 

Zorgt voor de browser-
beveiliging van de 
bezoeker. Essentieel voor 

de beveiliging van de 
website en de bezoeker.  

_cf_bm hubspot.com 1 dag 
Gebruikt om mens en robot 
te onderscheiden.  

_cfruid hubspot.com 1 sessie 

Gebruikt door Cloudflare 
zodat de belasting verdeeld 

wordt, juist content wordt 
geleverd en regelt DNS 
connectie voor website 

beheerder.  

embed/v3/counters.gif forms.hsforms.com 1 sessie 

Voor de implementatie van 

formulieren op de website.  

embed/v3/counters.gif forms-na1.hsforms.com 1 sessie 

Voor de implementatie van 

formulieren op de website.  

JSESSIONID nr-data.net 1 sessie 

Behoud staat van gebruiker 

voor nieuwe pagina 
aanvragen.  

rc::a gstatic.com Blijvend 
Gebruikt om mens en robot 
te onderscheiden.  

rc::b gstatic.com 1 sessie 
Gebruikt om mens en robot 
te onderscheiden.  

rc::c gstatic.com 1 sessie 
Gebruikt om mens en robot 
te onderscheiden.  

test static.hsapptatic.net Blijvend 

HubSpot bekijkt hiermee of 
een bezoeker de marketing 

categorie heeft aangevinkt. 



Noodzakelijk voor AVG 

compliantie.  

test_cookie doubleclick.net 1 dag 

Om te controleren of 

gebruiker cookies 
ondersteunt.  

(unnamed) static.parastorage.com Blijvend 

Van de website beheerder 
WiX om afbeeldingen 
optimaal te tonen.  

bSession 
wixlabs-wix-faq-
11.appspot.com 1 dag 

Meten en rapporteren van 
websiteprestatie 

_cflb powr.io 7 dagen 

Registreert welke server-
cluster de bezoeker 

bedient. Wordt gebruikt 
om de gebruikerservaring 

te optimaliseren.  

unique_id powr.io 1 sessie 

Behoud staat van gebruiker 

voor nieuwe pagina 
aanvragen.  

wix_premium_user powr.io 1 sessie 
Cookie van de website 
beheerder WiX. 

 

Analytische cookies 
Naam Domein Bewaartermijn Doel 

_ga mayavr.nl 2 jaar 

Registreert een unique ID 

dat gebruikt wordt voor 
statistische data dat het 
gedrag van de bezoeker 

beschrijft.  

_ga# mayavr.nl 2 jaar 

Deze cookie wordt gebruikt 

door Google Analytics: 
houdt bij hoe vaak de 
website bezocht wordt en 

wanneer de eerste en 
laatste keer was.  

fedops.logger.defaultOverri
des mayavr.nl 1 dag 

Registreert statistische data 
van het gedrag van 

bezoekers. Gebruikt voor 
interne analyse door de 
beheerder.  

_GRECAPTCHA google.com 180 dagen 
Gebruikt om mens en robot 
te onderscheiden.  

fedops.logger.sessionId static.parastorage.com Blijvend 

Registreert statistische data 
van het gedrag van 

bezoekers. Gebruikt voor 
interne analyse door de 
beheerder.  

_ga powr.io 2 jaar 

Registreert een unique ID 
dat gebruikt wordt voor 

statistische data dat het 



gedrag van de bezoeker 

beschrijft.  

_gid powr.io 1 dag 

Registreert een unique ID 

dat gebruikt wordt voor 
statistische data dat het 
gedrag van de bezoeker 

beschrijft.  

ahoy_unique_# powr.io 1 dag 

Registreert een unique ID 

dat gebruikt wordt voor 
statistische data dat het 

gedrag van de bezoeker 
beschrijft.  

ahoy_visit powr.io 1 dag 

Registreert een unique ID 
dat gebruikt wordt voor 
statistische data dat het 

gedrag van de bezoeker 
beschrijft. Gebruikt voor 
interne analyse door de 

beheerder. 

ahoy_visitor powr.io 2 jaar 

Registreert een unique ID 

dat gebruikt wordt voor 
statistische data dat het 

gedrag van de bezoeker 
beschrijft. Gebruikt voor 
interne analyse door de 

beheerder.  

src powr.io 28 dagen 

Detecteert hoe de 

gebruiker de website 
bereikt heeft door hun 

laatste URL te registreren. 
 

  



 

 

Tracking cookies 
Naam Domein Bewaartermijn Doel 

_gcl_au mayavr.nl 3 maanden 

Deze cookie wordt gebruikt 

door Google AdSense om 
te experimenteren met 
advertenties.  

_ptq.gif hubspot.com 1 sessie 

Stuurt data naar HubSpot 
Marketing over het 

apparaat van de gebruiker 
en het gedrag. Trackt de 

bezoeker over apparaten 
en marketing kanalen heen.  

pagead/1p-user-
list/1300984456/ google.com 1 sessie 

Wordt gebruikt door 
Google pagead voor 
dynamische marketing, het 

tracken van conversies of 
andere 
gerbuikerinteracties.  

IDE doubleclick.net 1 jaar 

Wordt gebruikt door 
Google DoubleClick om de 

acties van de gebruiker op 
de website na het bekijken 

of klikken op de 
advertenties te registreren 
en rapporteren. Hiermee 

wordt de effectiviteit van 
een advertentie gemeten 

en hoe de advertentie aan 
de gebruiker gepresenteerd 
wordt. 

POWR_PRODUCTION powr.io 1 sessie 

Wordt gebruikt bij pop-up 
advertenties op de website. 

Dit cookie bepaalt welke 
advertenties aan de 
bezoeker worden getoond, 

en dat dezelfde 
advertenties niet vaker dan 

bedoeld getoond worden. 
 

 

 


