
Cookie overzicht asr.nl

Wie plaatst het 

cookie?

Naam van het cookie Doel van het cookie Hoelang blijft het 

cookie bewaard?

ASP.NET_SessionId Einde sessie

asr 9 maanden en 8 dagen

TS<ID> Einde sessie

asr.nl_chatbot Einde sessie

DMZ15P_<domein> 30 minuten

Google Analytics __utma,__utmb, __utmc,__utmv, 

__utmz,_ga, _gat_[tracker]

Er worden cookies geplaatst om een beter inzicht te krijgen in het 

gedrag van de bezoeker aan deze website. Hiermee wordt 

vervolgens de gebruikerservaring op deze website en op andere door 

deze website gebruikte kanalen verbeterd.

2 jaar

Google Adwords Conversion Meten van conversie. Deze anonieme informatie wordt gebruikt om 

waarde te bepalen van advertentiepartner en/ of af te rekenen met 

advertentiepartner.

1 maand

Hotjar _hjIncludeInSample, 

_hjMinimizedPolls, _hjUserId

Het doen van kwalitatief onderzoek onder website bezoekers en 

verkrijgen van een beter inzicht in het klikgedrag van de bezoeker. 

Hierdoor kan de gebruikerservaring op de website worden 

verbeterd.

1 jaar

VWO _vis_opt_exp-[cijfer]_goal_[cijfer], 

_vis_opt_exp_[cijfer]_combi, 

_vis_opt_exp_[cijfer]_exclude, 

_vis_opt_exp_[cijfer]_split, 

_vis_opt_out, _vis_opt_s, 

_vis_opt_test_cookie

Er worden cookies geplaatst om een beter inzicht te krijgen in het 

gedrag van de bezoeker aan deze website. Hiermee wordt 

vervolgens de gebruikerservaring op deze website en op andere door 

deze website gebruikte kanalen verbeterd.

100 dagen

Tealium utag_main Dit cookie is nodig voor de technische werking van diverse tools zoals 

Usabilla en Hotjar.

1 jaar

OPTOUTMULTI Dit cookie is nodig om de opt-in te laten functioneren

LivePresence livepresence_asr_session_id 40 minuten

livepresence_asr_user_id 1 jaar

LiveCom LC5InlinePosition Dit cookie is nodig om als bezoeker te kunnen chatten met a.s.r. einde sessie

Qubit qubitconsent_id, qubitconsent_pv, 

x_qtag_<id>, _qsst_s, _qst_s

Meten van bezoekersgedrag op de website om de gebruikers 

ervaring van de website te verbeteren. Daarnaast zijn deze cookies 

nodig voor het functioneren van de opt-in.

1 jaar

Deze cookies zorgen voor een technisch goede werking van de 

website. Als u ingelogd bent op Mijn a.s.r. slaat deze cookie uw

naam- en adresgegevens op, zodat die vooringevuld

worden wanneer u een formulier op onze site wilt invullen.

Deze cookies zijn noodzakelijk om de bezoeker via onze 

geautomatiseerde chatoplossing te kunnen helpen.

Noodzakelijke 

Website cookies 

door a.s.r. zelf 

geplaatst


