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Voor ultiem wooncomfort 

Cookies 

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een eenvoudig 

bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op 

de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of uitgelezen. Ook via derden die door 

ons zijn ingeschakeld worden cookies gebruikt. Wanneer u onze website voor het eerst 

bezoekt, wordt er een pop-up getoond waarin wordt aangegeven dat indien u verder klikt 

op onze website u de cookies accepteert. Op het moment dat u verder klikt op onze 

website, geeft u ons toestemming om alle cookies en plugins te gebruiken zoals 

omschreven in de pop-up en deze privacy- en cookieverklaring. Het staat u vrij om cookies 

uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat 

onze website dan niet meer optimaal werkt. 

Als je ons toestemming geeft via de cookie-instellingen, maken wij gebruik van de 

volgende partijen: 

• VWO 

• Hotjar 

• Usabilla 

• Marketo 

• Facebook 

• Google (Analytics, Adwords, Dynamic Remarketing, Google Tag Manager). 

Cookies 

Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: www.EnerGe.nl 

 

 

Cookieverklaring laatst bijgewerkt op 13-03-2020 door Cookiebot: 

Noodzakelijk (6) 

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als 

paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. 

Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken. 

Naam Aanbieder Doel 

Verval 

termijn Type 

__cf_bm EnerGe.nl Deze cookie wordt gebruikt om 

onderscheid te maken tussen mensen 

en bots. Dit is gunstig voor de website 

om juiste rapporten over het gebruik 

van de website te maken. 

1 dag HTTP 

Cookie 

BIGipServer# 958-yvg-

495.mktoresp.com 

Gebruikt om verkeer naar de website 

te distribueren op verschillende 

servers om de responstijden te 

optimaliseren. 

Session HTTP 

Cookie 

http://www.energe.nl/
mailto:info@energe.nl
https://www.cookiebot.com/
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Voor ultiem wooncomfort 

Naam Aanbieder Doel 

Verval 

termijn Type 

CookieConsent EnerGe.nl Slaat de cookiestatus van de 

gebruiker op voor het huidige domein 

1 jaar HTTP 

Cookie 

CRAFT_CSRF_TOKEN EnerGe.nl Zorgt voor browsingveiligheid, door 

vervalsing van cross-site verzoeken 

te voorkomen. Deze cookie is 

essentieel voor de veiligheid van de 

website en bezoeker. 

Session HTTP 

Cookie 

CraftSessionId EnerGe.nl Stelt een unieke ID in voor de sessie. 

Hierdoor kan de website voor 

statistische doeleinden gegevens over 

bezoekersgedrag verkrijgen. 

Session HTTP 

Cookie 

SESS# all-in-view.com Houdt gebruikersstatussen over 

paginabezoeken bij. 

1 dag HTTP 

Cookie 

Voorkeuren (8) 

Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van 

invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur 

of de regio waar u woont. 

Naam Aanbieder Doel 

Verval 

termijn Type 

cookieconsent_level EnerGe.nl Slaat de cookiestatus van de 

gebruiker op voor het huidige 

domein. 

1 jaar HTTP 

Cookie 

cookieconsent_seen EnerGe.nl In afwachting 1 jaar HTTP 

Cookie 

cookieconsent_system EnerGe.nl In afwachting 1 jaar HTTP 

Cookie 

cookieconsent_variant EnerGe.nl In afwachting 1 jaar HTTP 

Cookie 

CookieConsentResponseEvent EnerGe.nl In afwachting 1 jaar HTTP 

Cookie 

http://www.energe.nl/
mailto:info@energe.nl
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Naam Aanbieder Doel 

Verval 

termijn Type 

lang [x2] EnerGe.nl Onthoudt de door de 

gebruiker geselecteerde 

taalversie van een website 

Session HTTP 

Cookie 

usbl.#.c.# EnerGe.nl In afwachting Persistent HTML 

Local 

Storage 

Analyserende cookies (9) 

We willen de wereld elke dag een stukje beter maken, maar ook onze website. Dit kunnen 

we echter niet doen zonder jouw hulp. Met de analyserende cookies doen we kennis op om 

onze website te verbeteren. 

Naam Aanbieder Doel 

Verval 

termijn Type 

_ga EnerGe.nl Dit cookie van Google Analytics 

wordt geplaatst om inzicht te 

verkrijgen in het bezoekersgedrag 

en om aan de hand hiervan de 

gebruikerservaring te verbeteren. 

Door middel van dit cookie wordt 

een uniek ID geplaatst en pseudo-

anonieme persoonsgegevens van 

bezoekers verwerkt. Pseudo-

anonieme persoonsgegevens zijn:, 

besturingssysteem, browser, soort 

apparaat (tablet, mobiel of 

desktop), pagina’s die bekeken 

worden, hoe de bezoeker binnen is 

gekomen op de website en de 

tijdsduur van het verblijf op de 

website. Wij hebben een 

verwerkersovereenkomst met 

Google gesloten. De pseudonieme 

Google Analyics data koppelen wij 

met ons CRMsysteem om in kaart 

te brengen via welke kanalen onze 

leads zijn binnengekomen teneinde 

onze conversie te meten. 

2 jaar HTTP 

Cookie 

_gat EnerGe.nl Gebruikt door Google Analytics om 

verzoeksnelheid te vertragen 

1 dag HTTP 

Cookie 

http://www.energe.nl/
mailto:info@energe.nl
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Naam Aanbieder Doel 

Verval 

termijn Type 

_gid EnerGe.nl Dit cookie van Google Analytics 

wordt geplaatst om inzicht te 

verkrijgen in het bezoekersgedrag 

en om aan de hand hiervan de 

gebruikerservaring te verbeteren. 

Door middel van dit cookie wordt 

een uniek ID geplaatst en pseudo-

anonieme persoonsgegevens van 

bezoekers verwerkt. Pseudo-

anonieme persoonsgegevens zijn:, 

besturingssysteem, browser, soort 

apparaat (tablet, mobiel of 

desktop), pagina’s die bekeken 

worden, hoe de bezoeker binnen is 

gekomen op de website en de 

tijdsduur van het verblijf op de 

website. Wij hebben een 

verwerkersovereenkomst met 

Google gesloten. De pseudonieme 

Google Analyics data koppelen wij 

met ons CRMsysteem om in kaart 

te brengen via welke kanalen onze 

leads zijn binnengekomen teneinde 

onze conversie te meten. 

1 dag HTTP 

Cookie 

_hjid EnerGe.nl Stelt een unieke ID in voor de 

sessie. Hierdoor kan de website 

voor statistische doeleinden 

gegevens over bezoekersgedrag 

verkrijgen. 

1 jaar HTML 

Local 

Storage 

_vwo_uuid_v2 EnerGe.nl Deze cookie is ingesteld om split-

testen op de website uit te voeren. 

Deze optimaliseren de relevantie 

van de website voor de bezoeker – 

de cookie kan ook worden ingesteld 

om de ervaring van de bezoeker op 

een website te verbeteren. 

1 jaar HTTP 

Cookie 

collect google-analytics.com 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 Pixel 

Tracker 

http://www.energe.nl/
mailto:info@energe.nl
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Naam Aanbieder Doel 

Verval 

termijn Type 

referral EnerGe.nl In afwachting 1 jaar HTTP 

Cookie 

v.gif visualwebsiteoptimizer.com Deze cookie is ingesteld om split-

testen op de website uit te voeren. 

Deze optimaliseren de relevantie 

van de website voor de bezoeker – 

de cookie kan ook worden ingesteld 

om de ervaring van de bezoeker op 

een website te verbeteren. 

Session Pixel 

Tracker 

vuid vimeo.com Verzamelt gegevens over de 

bezoeken van de gebruiker aan de 

website, zoals welke pagina's zijn 

gelezen. 

2 jaar HTTP 

Cookie 

Marketing cookies (9) 

We gebruiken deze cookies voor marketingdoeleinden. Zo kunnen we je de juiste content 

over zonnepanelen sturen, iets wat jou gaat helpen de beste keuze te maken. Denk hierbij 

aan onze gepersonaliseerde nieuwsbrief of content via partnersites en op social media. 

Naam Aanbieder Doel 

Verval 

termijn Type 

_fbp EnerGe.nl Gebruikt door Facebook om een reeks 

advertentieproducten te leveren, zoals 

realtime bieden van externe 

adverteerders. 

3 

maanden 

HTTP 

Cookie 

_hjIncludedInSample EnerGe.nl Bepaalt of de navigatie van de gebruiker 

moet worden geregistreerd in een 

bepaalde tijdelijke statistische 

aanduiding. 

Session HTTP 

Cookie 

_mkto_trk EnerGe.nl Bevat gegevens over bezoekersgedrag en 

website-interactie. Dit wordt gebruikt in 

combinatie met de e-

mailmarketingservice Marketo.com, 

waarmee de website bezoekers via e-mail 

wordt benaderd. 

2 jaar HTTP 

Cookie 

bcookie linkedin.com Gebruikt door de sociale netwerkdienst, 

LinkedIn, voor het volgen van het gebruik 

van embedded services. 

2 jaar HTTP 

Cookie 

http://www.energe.nl/
mailto:info@energe.nl
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Naam Aanbieder Doel 

Verval 

termijn Type 

bscookie linkedin.com Gebruikt door de sociale netwerkdienst, 

LinkedIn, voor het volgen van het gebruik 

van embedded services. 

2 jaar HTTP 

Cookie 

fr facebook.com Gebruikt door Facebook om een reeks 

advertentieproducten te leveren, zoals 

realtime bieden van externe 

adverteerders. 

3 

maanden 

HTTP 

Cookie 

lidc linkedin.com Gebruikt door de sociale netwerkdienst, 

LinkedIn, voor het volgen van het gebruik 

van embedded services. 

1 dag HTTP 

Cookie 

MUID bing.com 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 HTTP 

Cookie 

UserMatchHistory linkedin.com Gebruikt om bezoekers op meerdere 

websites te volgen, om relevante 

advertenties te presenteren op basis van 

de voorkeuren van de bezoeker. 

29 dagen HTTP 

Cookie 

Niet geclassificeerd (4) 

Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die we nog aan het classificeren zijn, samen met 

de aanbieders van afzonderlijke cookies. 

Naam Aanbieder Doel Verval termijn Type 

_hjTLDTest EnerGe.nl In afwachting Session HTTP Cookie 

lissc EnerGe.nl In afwachting 1 jaar HTTP Cookie 

persist:_mgmco EnerGe.nl In afwachting Persistent HTML Local Storage 

RSMKTO1 EnerGe.nl In afwachting Session HTTP Cookie 

Wij kunnen bovenstaande cookies voor de volgende doeleinden gebruiken: 

• het genereren van algemene statistieken en het verkrijgen van inzage in hoe onze 

website wordt gebruikt door onze bezoekers; 

• het optimaliseren van onze diensten; 

http://www.energe.nl/
mailto:info@energe.nl
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• het afstemmen van advertenties van websites van derden en social media aan de 

hand van je click- en surfgedrag; 

• het afstemmen van content in onze nieuwsbrieven, op basis van jouw interesses 

en aan de hand van je click- en surfgedrag; 

• het afstemmen van content op onze website op basis van je interesses en aan de 

hand van je click- en surfgedrag; 

• Wij hebben geen controle op wat bovenstaande partijen zelf met de cookies doen. 

Voor meer informatie over deze partijen en hoe zij met cookies omgaan, verwijzen 

wij naar de privacyverklaring van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig 

wijzigen). 

Behavioural targeting 

Wij doen aan behavioural targeting: wij koppelen pseudonieme Google Analytics data met 

ons CRM-systeem om in kaart te brengen via welke kanalen onze leads zijn 

binnengekomen om zo onze conversie te meten. Natuurlijk zijn wij voorzichtig met jouw 

gegevens. Je kunt altijd bezwaar maken tegen deze vorm van profilering. Wanneer je de 

cookies verwijdert, en vervolgens bij het opnieuw bezoeken van onze website ervoor kiest 

om enkel de basis cookies te laten plaatsen, dan is er geen sprake meer van behavioural 

targeting. 

Deze cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 1 april 2022. 

 

 

http://www.energe.nl/
mailto:info@energe.nl

