
Cookie overzicht DekaMarkt 

Cookies die geplaatst worden zonder toestemming 

Functioneel 

Cookie(s) Wie zet de cookie Omschrijving Duur 

AcceptedCookies Dekamarkt Door middel van deze 
cookie wordt vastgelegd 
dat de gebruiker de 
cookies geaccepteerd 
heeft 

1 jaar 

DeniedCookies Dekamarkt Door middel van deze 
cookie wordt vastgelegd 
dat de gebruiker de 
cookies geweigerd heeft. 
Dit zorgt ervoor dat er 
geen niet-noodzakelijke 
cookies geplaatst zullen 
worden. 

1 jaar  

Zipcode Dekamarkt Deze cookie plaatsen we 
om je te informeren of 
jouw woonplaats in 
aanmerking komt voor 
het thuisbezorgen van 
boodschappen. Ook 
kunnen we hiermee 
bepalen welke 
DekaMarkt winkels in de 
buurt zijn. 

1 maand 

hasDelivery Dekamarkt Deze cookie plaatsen we 
om te kunnen bepalen of 
er thuisbezorging vanuit 
de gekozen winkel 
mogelijk is. 

1 maand 

fullFillmentID Dekamarkt Deze cookie plaatsen we 
om het juiste assortiment 
te tonen in de door jou 
gekozen winkel. 

1 maand 

onlyList Dekamarkt Deze cookie wordt actief 
als je een 
winkelassortiment 
gekozen hebt en je een 
boodschappenlijstje wilt 
maken. 

Sessie 

timeslot Dekamarkt Deze cookie plaatsen we 
om jouw tijdslot te 

Sessie 



onthouden en te 
reserveren tijdens het 
plaatsen van een 
bestelling. 

_ga, _gid, _ga_###, 
cookies-gtm-container, 
utma, utmb, utmc, 
utmv, utmz 

Google Analytics 

(Privacy Statement) 

Door middel van deze 
cookie meten we hoe je 
onze website gebruikt. 
Dit doen we zonder 
persoonsgegevens, 
indien je cookies hebt 
geweigerd. Dit willen we 
weten zodat wij onze 
website kunnen 
verbeteren. 

2 jaar 

AWSALB Amazon Web Services 

(Privacy Statement) 

Amazon Web Services 
(AWS) is de hostingpartij 
die het verzoek van de 
bezoeker doorstuurt naar 
de juiste server. Door 
deze cookie weet de 
browser naar welke 
server de gebruiker toe 
moet gaan.  

7 dagen 

ASP.NET_SessionId IIS server Door middel van deze 
cookie wordt de sessie 
van de gebruiker herkend 
op de IIS server met als 
doel om de juiste 
informatie terug te 
kunnen sturen naar de 
bezoeker 

Sessie  

 

Analytisch 

Cookie(s) Wie zet de cookie Omschrijving Duur 

_hjIncludedInSample, 
_hjSessionUser_{site_i
d}, _hjid, _hjFirstSeen, 
_hjUserAttributesHash, 
_hjCachedUserAttribut
es, _hjViewportId, 
_hjSession_{site_id}, 
_hjSessionTooLarge, 
_hjSessionRejected, 
_hjSessionResumed, 
_hjLocalStorageTest, 
_hjIncludedInPageview
Sample, 

Hotjar 

(Privacy Statement) 

Met hotjar bekijken we 
hoe je DekaMarkt  
gebruikt. Deze kennis 
gebruiken we om de 
website te verbeteren. 
Zodat je daar zo makkelijk 
mogelijk vindt en kunt 
doen waar je voor kwam.  

2 jaar  



_hjIncludedInSessionS
ample_hjAbsoluteSessi
onInProgress, 
_hjTLDTest, 
_hjRecordingEnabled, 
_hjRecordingLastActivi
ty 

_hjClosedSurveyInvites
,  

_hjDonePolls, 
_hjMinimizedPolls, 
_hjShownFeedbackMe
ssage 

 

 

 

 

Hotjar 

(Privacy Statement) 

Met hotjar bekijken we 
hoe je DekaMarkt  
gebruikt. Deze kennis 
gebruiken we om de 
website te verbeteren. 
Dit doen wij door je 
periodiek vragen voor 
te leggen over het 
gebruik van de website. 

2 jaar 

 

Cookies die geplaatst worden wanneer je toestemming geeft  

 

Tracking 

Cookie(s) Wie zet de cookie Omschrijving Duur 

_fbp, fr, lu, xs, s, 
presence, act, c_user, 
csm, p, datr, sb 

Facebook 

(Privacy Statement) 

Deze cookie ziet welke 
producten je bekijkt. Zo 
kunnen we je relevante 
advertenties tonen op 
Facebook. Zonder deze 
cookies loop je 
persoonlijke 
aanbiedingen mis. 

2 jaar 

_gat_UA-XXXX, 
_gcl_au 

Google Analytics 
Remarketing 

(Privacy Statement) 

Met Google Analytics 
meten we hoe je 
dekamarkt.nl gebruikt. 
Deze kennis gebruiken 
we om je te helpen bij 
het kiezen van het 
product dat het beste bij 
jou past. En om je 
aanbiedingen te laten 
zien van producten waar 
je mogelijk 
geïnteresseerd in bent. 
Zonder deze cookie mis 
je persoonlijke 

18 maanden 



aanbevelingen op onze 
website, in onze 
nieuwsbrief en in e-mails 
met persoonlijke tips. 

1p_jar, Consent, AEC, 
SAPISID, NID, _gcl, 
utma, utmb, utmc, 
utmv, utmz 

Google Analytics 
Remarketing 

(Privacy Statement) 

Met Google Analytics 
meten we hoe je 
dekamarkt.nl gebruikt. 
Deze kennis gebruiken 
we om je te helpen bij 
het kiezen van het 
product dat het beste bij 
jou past. En om je 
aanbiedingen te laten 
zien van producten waar 
je mogelijk 
geïnteresseerd in bent. 
Zonder deze cookie mis 
je persoonlijke 
aanbevelingen op onze 
website, in onze 
nieuwsbrief en in e-mails 
met persoonlijke tips. 

2 jaar 

IDE, id, _drt_, __gads, 
NID, __secure_## 

Google DoubleClick 

(Privacy Statement) 

Deze cookie ziet welke 
pagina's je bekijkt. Zo 
kunnen we je relevante 
advertenties tonen op 
onze (partner)sites. We 
kunnen bijhouden hoe 
vaak je een advertentie 
al hebt gezien, of je op 
advertenties klikt en of je 
bestellingen plaatst 
nadat je een advertentie 
hebt gezien of hierop 
hebt geklikt. Zonder 
deze cookie loop je 
persoonlijke 
aanbiedingen mis. 

18 maanden 

 


