
Cookieverklaring laatst bijgewerkt op 22/05/2018 – Shoeby Nederland  

Functioneel 

Functionele 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 Vervaldatum Type 

__cfduid [x2] photoslurp.com 

shoeby.nl 

Gebruikt door het inhoudsnetwerk, Cloudflare, om vertrouwd 

webverkeer te identificeren. 

1 jaar HTTP 

Cookie 

AWSELB tremorhub.com Gebruikt om verkeer naar de website te distribueren op verschillende 

servers om de responstijden te optimaliseren. 

Session HTTP 

Cookie 

CookieConsent shoeby.nl Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein 1 jaar HTTP 

Cookie 

f5_cspm pubmatic.com Slaat het adres en het poortnummer op van de webserver die de sessie 

beheert. Gebruikt om de prestaties van de website te verbeteren. 

Session HTTP 

Cookie 

JSESSIONID nr-data.net Houdt gebruikersstatussen over paginabezoeken bij. Session HTTP 

Cookie 

SESS# [x2] stickyadstv.com 

upravel.com 

Houdt gebruikersstatussen over paginabezoeken bij. Session HTTP 

Cookie 

TS# embracetocontext.com Niet geclassificeerd 30 jaar HTTP 

Cookie 

 

Voorkeuren  

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 jouw voorkeur of de regio waar jij woont. 

Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type 

uid [x4] ad-stir.com 

adform.net 

criteo.com 

turn.com 

Uniek gebruikers-ID dat de gebruiker bij terugkerende bezoeken herkent 2 jaar HTTP Cookie 

UID stickyadstv.com Uniek gebruikers-ID dat de gebruiker bij terugkerende bezoeken herkent 29 dagen HTTP Cookie 

 



Analyse  

Analytische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, 

door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren. 

Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type 

@@History/@@scroll|# shoeby.nl Niet geclassificeerd Session HTML 

Local 

Storage 

_dc_gtm_UA-# shoeby.nl Gebruikt door Google Tag Manager om het laden van een 

Google Analytics-scripttag te regelen. 

Session HTTP 

Cookie 

_ga shoeby.nl Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische 

gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website 

gebruikt. 

2 jaar HTTP 

Cookie 

_gat shoeby.nl Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te 

vertragen 

Session HTTP 

Cookie 

_gid shoeby.nl Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische 

gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website 

gebruikt. 

Session HTTP 

Cookie 

_pk_id# shoeby.nl Verzamelt statistieken over de bezoeken van de gebruiker 

aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde 

tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina's 

zijn gelezen. 

1 jaar HTTP 

Cookie 

_pk_ses# shoeby.nl Gebruikt door Piwik Analytics Platform om pagina-

aanvragen van de bezoeker tijdens de sessie te volgen. 

Session HTTP 

Cookie 

_vis_opt_exp_#_combi shoeby.nl Gebruikt door Visual Website Optimizer om ervoor te 

zorgen dat dezelfde gebruikersinterfacevariant wordt 

weergegeven voor elk bezoek, als de gebruiker deelneemt 

aan een ontwerpexperiment. 

99 dagen HTTP 

Cookie 

_vis_opt_s shoeby.nl Gebruikt door Visual Website Optimizer om te bepalen of 

de bezoeker deelneemt aan een ontwerpexperiment. 

99 dagen HTTP 

Cookie 

_vis_opt_test_cookie shoeby.nl Gebruikt om te controleren of de browser van de 

gebruiker cookies ondersteunt. 

Session HTTP 

Cookie 

_vwo_uuid shoeby.nl Gebruikt door Visual Website Optimizer om ervoor te 

zorgen dat dezelfde gebruikersinterfacevariant wordt 

weergegeven voor elk bezoek, als de gebruiker deelneemt 

aan een ontwerpexperiment. 

10 jaar HTTP 

Cookie 



Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type 

ai_user shoeby.nl Wordt gebruikt door de Microsoft Application Insights-

software om statistisch gebruik en telemetrie-informatie te 

verzamelen. De cookie slaat een unieke ID op om 

gebruikers te herkennen bij terugkerende bezoeken in de 

loop van de tijd. 

1 jaar HTTP 

Cookie 

e.gif visualwebsiteoptimizer.com Niet geclassificeerd Session Pixel 

Tracker 

l.gif visualwebsiteoptimizer.com Niet geclassificeerd Session Pixel 

Tracker 

v.gif visualwebsiteoptimizer.com Niet geclassificeerd 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  

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites 

bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de 

individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe 

adverteerders. 

Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type 

_kuid_ krxd.net Registreert een uniek ID die het apparaat van een terugkerende 

gebruiker identificeert. De ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties. 

179 dagen HTTP 

Cookie 

ads/ga-audiences google.com Used by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert 

to customers based on the visitor's online behaviour across websites. 

Session Pixel 

Tracker 

ai_session shoeby.nl Houdt gebruikersstatussen over paginabezoeken bij. Session HTTP 

Cookie 

anj adnxs.com Registreert een unieke ID die het apparaat van een terugkerende 

gebruiker identificeert. De ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties. 

3 maanden HTTP 

Cookie 

APID advertising.com Niet geclassificeerd 1 jaar HTTP 

Cookie 

ayl_visitor omnitagjs.com Niet geclassificeerd 29 dagen HTTP 

Cookie 



Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type 

B yahoo.com Verzamelt gegevens met betrekking tot de websitebezoeken van de 

gebruiker, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de 

website is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen. De 

geregistreerde gegevens worden gebruikt om de interesse- en 

demografische profielen van de gebruikers te categoriseren met het 

doel de inhoud van de website aan te passen afhankelijk van de 

bezoeker. 

1 jaar HTTP 

Cookie 

bsw_sync adhigh.net Niet geclassificeerd 1 jaar HTTP 

Cookie 

c [x2] bidswitch.net 

rubiconproject.com 

Regelt de synchronisatie van gebruikersidentificatie en de uitwisseling 

van gebruikersgegevens tussen verschillende advertentieservices. 

1 jaar HTTP 

Cookie 

ck1 rlcdn.com Verzamelt gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker 

aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de 

website is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen, met het doel 

om gerichte advertenties weer te geven. 

179 dagen HTTP 

Cookie 

CMDD casalemedia.com Verzamelt gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker 

aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de 

website is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen, met het doel 

om gerichte advertenties weer te geven. 

Session HTTP 

Cookie 

CMID casalemedia.com Verzamelt gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker 

aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de 

website is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen, met het doel 

om gerichte advertenties weer te geven. 

1 jaar HTTP 

Cookie 

CMPRO casalemedia.com Niet geclassificeerd 3 maanden HTTP 

Cookie 

CMPS casalemedia.com Verzamelt gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker 

aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de 

website is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen, met het doel 

om gerichte advertenties weer te geven. 

3 maanden HTTP 

Cookie 

CMRUM3 casalemedia.com Verzamelt gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker 

aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de 

website is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen, met het doel 

om gerichte advertenties weer te geven. 

1 jaar HTTP 

Cookie 

CMSC casalemedia.com Verzamelt gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker 

aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de 

website is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen, met het doel 

om gerichte advertenties weer te geven. 

Session HTTP 

Cookie 

CMST casalemedia.com Verzamelt gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker 

aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de 

Session HTTP 



Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type 

website is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen, met het doel 

om gerichte advertenties weer te geven. 

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 

criteo [x2] gssprt.jp 

outbrain.com 

Niet geclassificeerd 29 dagen HTTP 

Cookie 

csync smartadserver.com Optimaliseert de weergave van advertenties op basis van de beweging 

van de gebruiker samengevoegd en verschillende biedingen van 

adverteerders voor het weergeven van gebruikersadvertenties. 

13 maanden HTTP 

Cookie 

d10 ad-stir.com Niet geclassificeerd 13 dagen HTTP 

Cookie 

deuxesse_uxid twiago.com Niet geclassificeerd 29 dagen HTTP 

Cookie 

drtn# rlcdn.com Verzamelt gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker 

aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de 

website is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen, met het doel 

om gerichte advertenties weer te geven. 

179 dagen HTTP 

Cookie 

dspuuid [x2] angsrvr.com 

smartclip.net 

Verzamelt gegevens over de bezoeken van de gebruiker aan de website, 

zoals welke pagina's zijn geladen. De geregistreerde gegevens worden 

gebruikt voor gerichte advertenties. 

29 dagen HTTP 

Cookie 

eid criteo.com Verzamelt gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker 

aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de 

website is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen, met het doel 

om gerichte advertenties weer te geven. 

6 maanden HTTP 

Cookie 

everest_g_v2 everesttech.net Gebruikt voor gerichte advertenties en om de effectiviteit van elke 

afzonderlijke advertentie te documenteren. 

1 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 

gi_u adhigh.net Gebruikt voor gerichte advertenties en om de effectiviteit van elke 

afzonderlijke advertentie te documenteren. 

1 jaar HTTP 

Cookie 

gid gssprt.jp Niet geclassificeerd 3 jaar HTTP 

Cookie 

GPS youtube.com Registreert een uniek ID op mobiele apparaten om tracking mogelijk te Session HTTP 



Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type 

maken op basis van geografische GPS-locatie. Cookie 

has_data postrelease.com Niet geclassificeerd 1 jaar HTTP 

Cookie 

i openx.net Registreert gebruikersgegevens, zoals IP-adres, geografische locatie, 

bezochte websites en op welke advertenties de gebruiker heeft geklikt, 

met als doel het optimaliseren van de weergave van advertenties op 

basis van de verplaatsing van de gebruiker op websites die hetzelfde 

advertentienetwerk gebruiken. 

1 jaar HTTP 

Cookie 

id yieldlab.net Registreert een uniek ID die het apparaat van een terugkerende 

gebruiker identificeert. De ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties. 

1 jaar HTTP 

Cookie 

IDE doubleclick.net Gebruikt door Google DoubleClick om de acties van de 

websitegebruiker te registreren en te rapporteren na het bekijken of 

klikken op een van de advertenties van de adverteerder met het doel de 

effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties 

aan de gebruiker te presenteren. 

1 jaar HTTP 

Cookie 

khaos rubiconproject.com Registreert gebruikersgegevens, zoals IP-adres, geografische locatie, 

bezochte websites en op welke advertenties de gebruiker heeft geklikt, 

met als doel het optimaliseren van de weergave van advertenties op 

basis van de verplaatsing van de gebruiker op websites die hetzelfde 

advertentienetwerk gebruiken. 

1 jaar HTTP 

Cookie 

KRTBCOOKIE_# pubmatic.com Registreert een uniek ID die het apparaat van de gebruiker identificeert 

tijdens terugkerende bezoeken op websites die hetzelfde 

advertentienetwerk gebruiken. De ID wordt gebruikt om gerichte 

advertenties toe te staan. 

29 dagen HTTP 

Cookie 

lidid liadm.com Niet geclassificeerd 2 jaar HTTP 

Cookie 

LIG_# ligadx.com Niet geclassificeerd 1 jaar HTTP 

Cookie 

ljt_reader lijit.com Verzamelt gegevens met betrekking tot lezerbelangen, context, 

demografische gegevens en andere informatie namens het Lijit-

platform met als doel geïnteresseerde gebruikers te vinden op websites 

met gerelateerde inhoud. 

1 jaar HTTP 

Cookie 

pb_rtb_ev contextweb.com Registreert gebruikersgegevens, zoals IP-adres, geografische locatie, 

bezochte websites en op welke advertenties de gebruiker heeft geklikt, 

met als doel het optimaliseren van de weergave van advertenties op 

basis van de verplaatsing van de gebruiker op websites die hetzelfde 

advertentienetwerk gebruiken. 

1 jaar HTTP 

Cookie 



Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type 

pid smartadserver.com Registreert een uniek ID die het apparaat van een terugkerende 

gebruiker identificeert. De ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties. 

13 maanden HTTP 

Cookie 

Pookie plista.com Niet geclassificeerd 1 jaar HTTP 

Cookie 

PREF youtube.com Registreert een unieke ID die door Google wordt gebruikt om 

statistieken bij te houden over hoe de bezoeker YouTube-video's op 

verschillende websites gebruikt. 

8 maanden HTTP 

Cookie 

psyn smartclip.net Niet geclassificeerd 29 dagen HTTP 

Cookie 

PUBMDCID pubmatic.com Registreert een uniek ID die het apparaat van de gebruiker identificeert 

tijdens terugkerende bezoeken op websites die hetzelfde 

advertentienetwerk gebruiken. De ID wordt gebruikt om gerichte 

advertenties toe te staan. 

3 maanden HTTP 

Cookie 

PugT pubmatic.com Niet geclassificeerd 29 dagen HTTP 

Cookie 

put_# rubiconproject.com Registreert gebruikersgegevens, zoals IP-adres, geografische locatie, 

bezochte websites en op welke advertenties de gebruiker heeft geklikt, 

met als doel het optimaliseren van de weergave van advertenties op 

basis van de verplaatsing van de gebruiker op websites die hetzelfde 

advertentienetwerk gebruiken. 

29 dagen HTTP 

Cookie 

rex/match.aspx criteo.com Niet geclassificeerd Session Pixel 

Tracker 

rlas3 rlcdn.com Verzamelt gegevens met betrekking tot de bezoeken van de gebruiker 

aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de 

website is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen, met het doel 

om gerichte advertenties weer te geven. 

179 dagen HTTP 

Cookie 

rpb rubiconproject.com Registreert gebruikersgegevens, zoals IP-adres, geografische locatie, 

bezochte websites en op welke advertenties de gebruiker heeft geklikt, 

met als doel het optimaliseren van de weergave van advertenties op 

basis van de verplaatsing van de gebruiker op websites die hetzelfde 

advertentienetwerk gebruiken. 

29 dagen HTTP 

Cookie 

rpx rubiconproject.com Niet geclassificeerd 29 dagen HTTP 

Cookie 

rtbData0 advertising.com Registreert een uniek ID die het apparaat van een terugkerende 

gebruiker identificeert. Het ID wordt gebruikt voor gerichte 

advertenties. 

2 jaar HTTP 

Cookie 



Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type 

rtn1-z rlcdn.com Niet geclassificeerd 179 dagen HTTP 

Cookie 

sess adnxs.com Gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies 

ondersteunt. 

Session HTTP 

Cookie 

status postrelease.com Niet geclassificeerd 1 jaar HTTP 

Cookie 

sto-id-20480-bh contextweb.com Registreert gebruikersgegevens, zoals IP-adres, geografische locatie, 

bezochte websites en op welke advertenties de gebruiker heeft geklikt, 

met als doel het optimaliseren van de weergave van advertenties op 

basis van de verplaatsing van de gebruiker op websites die hetzelfde 

advertentienetwerk gebruiken. 

Session HTTP 

Cookie 

stx_user_id sharethrough.com Niet geclassificeerd 1 jaar HTTP 

Cookie 

sync-his tidaltv.com Niet geclassificeerd 1 jaar HTTP 

Cookie 

t_gid taboola.com Niet geclassificeerd 1 jaar HTTP 

Cookie 

taboola_usg taboola.com Niet geclassificeerd 1 jaar HTTP 

Cookie 

taboola_vmp taboola.com Niet geclassificeerd 1 jaar HTTP 

Cookie 

TapAd_DID tapad.com Gebruikt om te bepalen welk type apparaten (smartphones, tablets, 

computers, tv's enz.) Door een gebruiker wordt gebruikt. 

2 maanden HTTP 

Cookie 

TapAd_TS tapad.com Gebruikt om te bepalen welk type apparaten (smartphones, tablets, 

computers, tv's enz.) Door een gebruiker wordt gebruikt. 

2 maanden HTTP 

Cookie 

TapAd_TTD_SYNC tapad.com Niet geclassificeerd 2 maanden HTTP 

Cookie 

TDCPM adsrvr.org Registreert een uniek ID die het apparaat van een terugkerende 

gebruiker identificeert. De ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties. 

1 jaar HTTP 

Cookie 

TDID adsrvr.org Registreert een uniek ID die het apparaat van een terugkerende 

gebruiker identificeert. De ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties. 

1 jaar HTTP 

Cookie 

test_cookie doubleclick.net Gebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies Session HTTP 



Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type 

ondersteunt. Cookie 

TestIfCookieP smartadserver.com Identificeert nieuwe gebruikers en genereert een uniek ID voor elke 

gebruiker. 

13 maanden HTTP 

Cookie 

tidal_ttid tidaltv.com Registreert de advertenties van Videology die de gebruiker heeft gezien 

en / of waarop hij heeft geklikt. Gebruikt om een demografisch profiel 

van de gebruiker te genereren. 

1 jaar HTTP 

Cookie 

tluid 3lift.com Niet geclassificeerd 3 maanden HTTP 

Cookie 

tr facebook.com Niet geclassificeerd Session Pixel 

Tracker 

tt_viewer teads.tv Niet geclassificeerd 1 jaar HTTP 

Cookie 

tu adscale.de Gebruikt om advertenties te targeten door de bewegingen van de 

gebruiker op verschillende websites te registreren. 

29 dagen HTTP 

Cookie 

tuuid [x3] 360yield.com 

bidswitch.net 

s.sspqns.com 

Niet geclassificeerd 3 maanden HTTP 

Cookie 

tuuid_last_update 

[x2] 

360yield.com 

s.sspqns.com 

Niet geclassificeerd 3 maanden HTTP 

Cookie 

tuuid_lu bidswitch.net Niet geclassificeerd 1 jaar HTTP 

Cookie 

uid-bp-# stickyadstv.com Niet geclassificeerd 29 dagen HTTP 

Cookie 

um [x2] 360yield.com 

plista.com 

Niet geclassificeerd 3 maanden HTTP 

Cookie 

umeh 360yield.com Niet geclassificeerd 3 maanden HTTP 

Cookie 

uu adscale.de Gebruikt om advertenties te targeten door de bewegingen van de 

gebruiker op verschillende websites te registreren. 

1 jaar HTTP 

Cookie 

uuid [x3] angsrvr.com 

mathtag.com 

smartclip.net 

Verzamelt gegevens over de bezoeken van de gebruiker aan de website, 

zoals welke pagina's zijn geladen. De geregistreerde gegevens worden 

gebruikt voor gerichte advertenties. 

29 dagen HTTP 

Cookie 



Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type 

uuid2 adnxs.com Registreert een unieke ID die het apparaat van een terugkerende 

gebruiker identificeert. De ID wordt gebruikt voor gerichte advertenties. 

3 maanden HTTP 

Cookie 

uuidc mathtag.com Verzamelt gegevens over de bezoeken van de gebruiker aan de website, 

zoals welke pagina's zijn geladen. De geregistreerde gegevens worden 

gebruikt voor gerichte advertenties. 

1 jaar HTTP 

Cookie 

V contextweb.com Registreert gebruikersgegevens, zoals IP-adres, geografische locatie, 

bezochte websites en op welke advertenties de gebruiker heeft geklikt, 

met als doel het optimaliseren van de weergave van advertenties op 

basis van de verplaatsing van de gebruiker op websites die hetzelfde 

advertentienetwerk gebruiken. 

1 jaar HTTP 

Cookie 

visitor postrelease.com Niet geclassificeerd 1 jaar HTTP 

Cookie 

VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com Probeert de bandbreedte van gebruikers te schatten op pagina's met 

geïntegreerde YouTube-video's. 

179 dagen HTTP 

Cookie 

YSC youtube.com Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke 

video's van YouTube de gebruiker heeft gezien. 

Session HTTP 

Cookie 

 

Niet geclassificeerd  

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

van afzonderlijke cookies. 

Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type 

_pxb shoeby.nl Niet geclassificeerd Session HTTP Cookie 

_vwo_uuid_v2 shoeby.nl Niet geclassificeerd 1 jaar HTTP Cookie 

criteo_write_test shoeby.nl Niet geclassificeerd Session HTTP Cookie 

cto_lwid shoeby.nl Niet geclassificeerd 13 maanden HTTP Cookie 

cto_tld_test shoeby.nl Niet geclassificeerd Session HTTP Cookie 

external_no_cache shoeby.nl Niet geclassificeerd Session HTTP Cookie 

frontend shoeby.nl Niet geclassificeerd 1 jaar HTTP Cookie 



Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type 

laravel_session saldochecker.123tcs.com Niet geclassificeerd Session HTTP Cookie 

piwik.php sltags.m-point.eu Niet geclassificeerd Session Pixel Tracker 

ps_analytics shoeby.nl Niet geclassificeerd 29 dagen HTTP Cookie 

shoebyPrefNav shoeby.nl Niet geclassificeerd Session HTTP Cookie 

SOC socdm.com Niet geclassificeerd 2 jaar HTTP Cookie 

splitrun shoeby.nl Niet geclassificeerd Session HTTP Cookie 

tw-personal shoeby.nl Niet geclassificeerd 1 jaar HTTP Cookie 

um2 s.sspqns.com Niet geclassificeerd 3 maanden HTTP Cookie 

user_id upravel.com Niet geclassificeerd 10 jaar HTTP Cookie 

wishlist_guest_key shoeby.nl Niet geclassificeerd 1 jaar HTTP Cookie 

XSRF-TOKEN saldochecker.123tcs.com Niet geclassificeerd Session HTTP Cookie 

 


