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1. Inleiding: 
 

Dit is het cookiebeleid van BootToGo. Hierin treft u informatie welke betrekking heeft op de cookies die 

BootToGo (eventueel) plaatst op uw apparaten. Dit kunnen apparaten zijn als computers, smartphones, tablets 

en laptops. BootToGo maakt gebruik van cookies om u als bezoeker een optimale dienstverlening en 

gebruikservaring te bieden. BootToGo zal voor het gebruik van bepaalde cookies toestemming vragen middels 

een banner.   

 

Wat zijn cookies?  
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door een internetpagina op een pc, mobiele telefoon of tablet worden 

geplaatst. Deze tekstbestandjes verzamelen bepaalde gegevens. Welke gegevens een cookie verzameld verschilt 

per type cookie. Dit kunnen gegevens zijn over de werking van een website of om een digitaal profiel op te stellen 

van de bezoekers van de website van BootToGo.  

 

Er zijn drie verschillende soorten cookies die allemaal hun eigen functie hebben. Het gaat hier om analytische 

cookies, functionele cookies en marketing cookies.  

 

Hieronder bieden we u een overzicht van de cookies die door BootToGo geplaatst worden. Alle cookies zijn 

gecategoriseerd op basis van hun functie. Deze cookies worden weergegeven met de termijnen die door de 

cookies zelf gebruikt worden.  

 

1.1 Noodzakelijk 

Noodzakelijke cookies worden gebruikt om bepaalde functies van de website goed te laten werken. Denk 

bijvoorbeeld aan de pop-up voor de cookiebanner. Hieronder vindt u een overzicht van de noodzakelijke cookies 

die BootToGo gebruikt. Ook wordt de opslagperiode weergegeven.   

 

Cookie Doel Opslagperiode 

CONSENT Controleert of de websitebezoeker akkoord gegaan is met de 

cookiebanner, deze cookie is noodzakelijk om aan de AVG te voldoen. 

2 jaar 

JSESSIONID Onthoudt de websitebezoeker en gemaakte verzoeken over 

verschillende webpagina’s. 
Sessie 

Laravel_session Deze cookie wordt gebruikt door de website eigenaar voor het 

uploaden en vernieuwen van de website. 

1 dag 

Lang Onthoudt de door de websitebezoeker ingestelde taal. 30 dagen 

 

1.2 Analytische cookies  

 

Analytische cookies houden het bezoekersgebruik bij op de website. Deze gegevens zijn uitsluitend bedoeld om 

in kaart te brengen hoe de website van BootToGo functioneert. Door het gebruik van analytische cookies kan er 

bijvoorbeeld worden bijgehouden of een pagina van de website op een correcte wijze laadt. Voor het gebruik 

van analytische cookies hoeft BootToGo geen toestemming te vragen aan de gebruiker.  

 

Hieronder vindt u een overzicht van de analytische cookies op de site van BootToGo en wat de functies zijn van 

deze cookies. Ook wordt de opslagperiode weergegeven.   

 

Cookie Doel Opslagperiode 

_ga Geeft de websitebezoeker een unieke ID om statistische gegevens op 

te slaan. 

2 jaar 

_gat Wordt gebruikt door Google Analytics om het aantal verzoeken te 

laten stijgen. 

1 dag 
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_gid Geeft de websitebezoeker een unieke ID om statistische gegevens op 

te slaan. 

1 dag 

Jserrors/1/# Niet classificeert. Sessie 

 

1.3 Marketing cookies 

 

Marketing cookies worden gebruikt om gericht advertenties te tonen aan bezoekers van BootToGo. Wanneer u 

een term opzoekt welke te maken heeft met BootToGo, kunt u een advertentie van BootToGo te zien krijgen. 

Deze advertentie kan ook verschijnen op basis van uw internetgedrag. Daarnaast worden hier ook de cookies 

weergegeven die gebruikt worden door sociale media. De reden is dat deze cookies eveneens gebruikt worden 

voor advertenties.  

 

Hieronder vindt u een overzicht van de marketing cookies waar BootToGo gebruik van maakt en wat de functie 

is van deze cookies zijn. Ook wordt de opslagperiode weergegeven.   

 

Cookie Doel Opslagperiode 

Ads/ga-audiences Wordt gebruikt door Google AdWords om bezoekers te benaderen die 

waarschijnlijk klanten worden baseert op het internetgedrag. 

Sessie 

Events/1/# Presenteert de websitebezoeker met relevante content en 

advertenties. 

Sessie 

VISITOR_INFO1_LIV

E 

Probeert de bandbreedte van de gebruikers op pagina's met 

geïntegreerde YouTube-video's te schatten. 

179 dagen 

YSC Geeft de bezoeker een unieke ID om de bekeken YouTube-video’s te 

onthouden. 

Sessie 

Yt.innertube::nextId Geeft de bezoeker een unieke ID om de bekeken YouTube-video’s te 
onthouden. 

Aanhoudend 

Yt.innertube::reques

ts 

Geeft de bezoeker een unieke ID om de bekeken YouTube-video’s te 
onthouden. 

Aanhoudend 

Yt-remote-cast-

available 

Onthoudt de afspeelvoorkeuren voor de YouTube-video’s. Sessie 

Yt-remote-cast-

installed 

Onthoudt de afspeelvoorkeuren voor de YouTube-video’s. Sessie 

Yt-remote-connect-

devices 

Onthoudt de afspeelvoorkeuren voor de YouTube-video’s. Aanhoudend 

Yt-remote-device-id Onthoudt de afspeelvoorkeuren voor de YouTube-video’s. Aanhoudend 

Yt-remote-fast-

check-period 

Onthoudt de afspeelvoorkeuren voor de YouTube-video’s. Sessie 

Yt-remote-session-

app 

Onthoudt de afspeelvoorkeuren voor de YouTube-video’s. Sessie  

Yt-remote-session-

name 

Onthoudt de afspeelvoorkeuren voor de YouTube-video’s. Sessie 
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1.4 Overige cookies 

 

Cookie Doel Opslagperiode 

Book4boat Niet classificeert. Sessie 

Dk3owqv9j2 Niet classificeert. 3 jaar 

 

 

Heeft u nog vragen over ons cookiebeleid? Neem dan gerust contact op via de onderstaande 

gegevens. 

 

info@boottogo.nl l +31 (0)6 5107 7730 

Dasselaarweg 1 l 3896 LT l Zeewolde 

Onderdeel van Nautix Flevoland B.V. 

Met KvK Nr. 52029506 

 

 

Versie 2022 
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