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Verzameling van gegevens 
    

 

Functionee
l 

Script/cookie/webbak
en 

Domein Beschrijving 

 
 

Cookie toyota-forklifts.be 
shop.toyota-
forklifts.be 
(subdomeinen) 

 
Functionele cookie om de 
interactie en het 
gebruiksgemak op site.com 
te vergemakkelijken. Het 
gaat hierbij bijvoorbeeld om 
de aanmelding van de 
gebruiker, het onthouden 
van land-taalcombinaties, en 
of de online vragenlijst al 
dan niet is ingevuld.  

 

 Javascript 
 

Livechatinc.com Dit script wordt gebruikt om 
de webchat te activeren, 
waarmee het mogelijk is om 
via de chatfunctie 
ondersteuning te vragen aan 
een medewerker.  
 

 
Analytics  

 

   

 JavaScript Hotjar  
Analytics & tag 
management & cookiebar 
manager. Dit script wordt 
gebruikt voor metingen 
met betrekking tot de 
website om inzicht te 
krijgen in de effectiviteit 
en kwaliteit.  
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Google 
Analytics  
 

JavaScript google-
analytics.com  
 

Analytics. Dit script maakt 
gebruik van één cookie om 
de bezoeker een unieke ID 
toe te wijzen. Deze ID is een 
willekeurig gegenereerd 
getal. Zodra de ID is 
gegenereerd en in het 
cookie is opgeslagen, wordt 
de ID met elke 'hit' naar 
Google Analytics verzonden. 
Deze ID wordt gebruikt op 
de servers van Google 
Analytics om geaggregeerde 
statistieken te berekenen, 
zoals het aantal gebruikers, 
sessies en 
campagnegegevens. Deze 
informatie wordt niet met 
derden gedeeld en er 
worden geen IP-adressen 
gebruikt.  
 

Google 
Adwords 
Conversion  
 

JavaScript googleadservices.co
m  
 

Dit script wordt gebruikt 
voor tracking op de website 
en om inzicht te krijgen in 
de effectiviteit en resultaten 
van Google Adwords-
campagnes.  
 

Marketing    

Google 
Dynamic 
Remarketin
g 

JavaScript doubleclick.net Tracking & remarketing. Dit 
cookie (geplaatst door 
middel van een script) wordt 
gebruikt om informatie te 
verzamelen voor 
reclamedoeleinden, in het 
bijzonder voor het anoniem 
volgen van 'display 
advertising'-campagnes en 
het anoniem verzamelen 
van gegevens. Dit 
verzamelen van gegevens 
heeft betrekking op de land-
taalcombinatie in 
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combinatie met het 
gezochte product om op een 
externe website een 
advertentie met de juiste 
inhoud en in de juiste taal te 
tonen, met name voor 
tekstadvertenties via het 
Google Display Network 
(GDN). 
 

Facebook 
Custom 
Audience 

JavaScript Facebook.com Tracking & remarketing. Dit 
cookie (geplaatst door 
middel van een script) wordt 
gebruikt om informatie te 
verzamelen voor 
reclamedoeleinden, in het 
bijzonder voor het anoniem 
volgen van 
reclamecampagnes op 
sociale media en het 
anoniem verzamelen van 
gegevens. Daarnaast zorgt 
dit cookie er ook voor dat de 
'sociale media'-widget op de 
homepage goed 
functioneert.  
 

Hubspot  Hubspot.com Tracking & remarketing. Dit 
cookie (geplaatst door 
middel van een script) wordt 
gebruikt om informatie te 
verzamelen voor 
reclamedoeleinden, in het 
bijzonder voor het anoniem 
volgen van 'display 
advertising'-campagnes en 
het anoniem verzamelen 
van gegevens. Dit 
verzamelen van gegevens 
heeft betrekking op de land-
taalcombinatie in 
combinatie met het 
gezochte product om op een 
externe website een 
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advertentie met de juiste 
inhoud en in de juiste taal te 
tonen.  
 

Webpower Javscript Webpower.com Tracking & remarketing. Dit 
cookie (geplaatst door 
middel van een script) wordt 
gebruikt om informatie te 
verzamelen voor 
reclamedoeleinden, in het 
bijzonder voor het anoniem 
volgen van 'display 
advertising'-campagnes en 
het anoniem verzamelen 
van gegevens. Dit 
verzamelen van gegevens 
heeft betrekking op de land-
taalcombinatie in 
combinatie met het 
gezochte product om op een 
externe website een 
advertentie met de juiste 
inhoud en in de juiste taal te 
tonen.  
 

 


