
 

 

Cookieverklaring Eezie.nl 
 
 
Cookieverklaring 
Provincie Zeeland plaatst op de website https://eezie.nl/ specifieke cookies om het 
gebruiksgemak voor bezoekers te vergroten. Ze helpen in functionaliteit en zijn bedoeld om 
inzicht te krijgen in de werking en effectiviteit van de websites. 
 
De 'cookies' worden gebruikt voor de juiste werking van de website. Alleen met uw 
toestemming worden eventuele analytische en marketing/tracking cookies gebruikt. De 
analytische cookies verzamelen statistische gegevens over het bezoekgedrag van de website 
om hiermee de kwaliteit van de website te verbeteren. De marketing/tracking cookies zorgen 
ervoor dat externe diensten de website kunnen verrijken met relevante informatie toegepast 
op u, bijvoorbeeld om op deze manier voor u relevante advertenties te tonen. 
 
Deze cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 1 maart 2022. U kunt de laatste versie 
altijd vinden op onze website.   
 
Wat zijn cookies? 
Websites hanteren handige en nuttige technieken die het gebruiksgemak verhogen en die de 
site zo interessant mogelijk maken voor elke bezoeker. De bekendste voorbeelden van dit 
soort technieken zijn cookies en cookie plaatsende javascript (hierna samen te noemen 
“cookies”).  
 
Provincie Zeeland vindt het belangrijk dat u weet welke cookies onze website 
https://eezie.nl/ inzet en voor welke doeleinden ze gebruikt worden. We willen namelijk 
graag zowel uw privacy als de gebruiksvriendelijkheid van onze website zoveel mogelijk 
waarborgen. Hieronder leest u meer over de cookies die gebruikt worden door en via onze 
website en voor welke doeleinden.  
 
Voor welke website geldt deze cookieverklaring? 
De cookieverklaring geldt voor de websites https://eezie.nl/.  
 
Welke cookies worden er gebruikt op de website?  
Functionele cookies: Functionele cookies zorgen ervoor dat de website goed kan 
functioneren en daarmee basisfuncties, zoals paginanavigatie en toegang tot de website, 
mogelijk gemaakt wordt. Het doel van functionele cookies is de prestatie van de website 
verbeteren. Functionele cookies kunnen de naam van de browser opslaan, evenals het type 
computer en technische informatie over de wijze waarop u met het platform bent verbonden; 
zoals het besturingssysteem, gebruikte internetprovider of andere vergelijkbare informatie. 
Zonder deze cookies werkt de website niet naar behoren.  
 
Analytische cookies: dit zijn cookies die we gebruiken om statistieken over het gebruik van 
onze website bij te houden en te analyseren. Deze informatie wordt gebruikt om statistische 
informatie te achterhalen over het gebruik van onze website en wordt ook gebruikt om de 
inhoud van onze website te verbeteren om zo de gebruikerservaring te verrijken. De 
statistieken zijn anoniem. U dient er echter op bedacht te zijn dat wanneer u 
marketing/tracking cookies accepteert, uw surfgedrag in kaart wordt gebracht op een manier 
die tot u te herleiden is.   
 



 

 

Marketing/tracking cookies: dit zijn cookies die we gebruiken om ervoor te zorgen dat 
externe diensten de website kunnen verrijken met relevante informatie toegepast op u, om u 
te identificeren op één of meerdere websites. Bijvoorbeeld om op deze manier voor u 
relevante advertenties te tonen. De aanbieders van deze cookies kunnen ook gegevens van u 
gebruiken voor marketingdoeleinden (van de aanbieders zelf of derden). Deze cookies 
verwerken wij alleen met uw toestemming. 
 
Functionele cookies 
De functionele cookies op onze website worden gebruikt voor: 
• Het onthouden van informatie die u invult op de verschillende pagina’s, zodat u niet 

steeds al uw gegevens opnieuw hoeft in te vullen. 
• Het opslaan van instellingen voor een optimale videoweergave, zoals de gewenste 

buffergrootte en de resolutiegegevens van uw scherm. 
• Het uitlezen van uw browserinstellingen om onze website optimaal op uw beeldscherm te 

kunnen weergeven.   
• Het gelijkmatig belasten van de website, waardoor de site bereikbaar blijft. 

 
Dit zijn de functionele cookies die wij plaatsen: 

Naam 
Cookie 

Aanbieder Doel Verloopt 
na 

Type 

PHPSESSID .eezie.nl Onthouden van de 
inloggegevens 

7 dagen https 

_cc_cookie .eezie.nl Het bijhouden van uw 
voorkeuren voor het plaatsen 
van Cookies. 

180 dagen  https 

 
Analytische cookies 
Wij gebruiken analytische cookies voor:  
• Het bijhouden van het aantal bezoekers op onze website en onderliggende pagina’s. 
• Het bijhouden op welke manier bezoekers naar onze website komen.  
• Het bijhouden van de tijdsduur die elke bezoeker doorbrengt op de webpagina’s.   
• Het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van onze 

website bezoekt.  
• Het beoordelen welke delen van onze site verbeterd moeten worden.  
• Het optimaliseren van de website. 
 
Dit zijn de analytische cookies die wij plaatsen: 

Naam 
Cookie 

Aanbieder Doel Verloopt 
na 

Type 

_ga Google Het gedrag van het surfgedrag 
van de bezoekers bijhouden en 
het aantal pagina weergaves. 

2 jaar http 

  



 

 

_ga_* Google Het anoniem bijhouden van de 
sessie van de gebruiker. IP-
adres wordt aangepast zodat 
deze niet is te herleiden naar 
een specifieke locatie. Op deze 
manier kunnen terugkerende 
bezoekers herkend worden. 

2 jaar http 

 
Marketing/tracking cookies 
Marketing/tracking cookies worden alleen geplaatst na toestemming van de bezoeker. Wij 
gebruiken marketing cookies voor:  
• Het vastleggen van het surfgedrag van bezoekers op https://eezie.nl/ en op basis 

daarvan gepersonaliseerde advertenties te tonen op externe websites. 
Derde partijen kunnen uw gegevens o.a. ook voor eigen marketingdoeleinden gebruiken (zie 
hieronder). 
 
De volgende producten worden gebruikt: 

• Facebook: verzekeren dat de advertenties aan de juiste mensen worden weergegeven, 
de conversies stimuleren en de advertentieresultaten meten; 

• Hotjar: voor het visueel bijhouden van het gebruikersgedrag en om feedback te 
verzamelen van de bezoeker om de website te kunnen verbeteren; 

• Spotify: voor het afspelen van de audio content; 
• Elfsight Apps: voor het tonen van Instagram posts.  

 
Dit zijn de marketing/tracking cookies die wij plaatsen: 

Naam 
Cookie 

Aanbieder Doel Verloopt 
na 

Type 

_fbp .eezie.nl Het gedrag van het 
surfgedrag van de bezoekers 
bijhouden en het aantal 
pagina weergaves. Dit is niet 
anoniem en indien je ingelogd 
bent in Facebook gekoppeld 
aan het USER ID van 
Facebook, waarmee 
Facebook de gegevens ook 
voor eigen doeleinden kan 
gebruiken. Wilt u dat liever 
niet, dan adviseren wij u om 
niet in te loggen via 
Facebook. 

3 maanden http 

  



 

 

tr Facebook.com Gebruikt door Facebook om 
een reeks 
advertentieproducten te 
leveren, o.a. door het realtime 
bieden op advertentieruimte 
door externe adverteerders 
(waarbij uw gegevens kunnen 
worden gedeeld met derden). 

3 maanden http 

_hjFirstSeen .eezie.nl Hotjar stelt deze cookie in om 
de eerste sessie van een 
nieuwe gebruiker te 
identificeren. Het slaat een 
waar/onwaar waarde op, die 
aangeeft of het de eerste keer 
was dat Hotjar deze gebruiker 
zag. 

30 minutes http 

_hjIncludedI
nSessionSam
ple 

.eezie.nl Hotjar stelt deze cookie in om 
te weten of een gebruiker is 
opgenomen in de 
gegevenssteekproef die is 
gedefinieerd door de 
dagelijkse sessielimiet van de 
site. 

2 minuten http 

_hjIncludedI
nPageviewSa
mple 

.eezie.nl Hotjar stelt deze cookie in om 
te weten of een gebruiker is 
opgenomen in de 
gegevenssteekproef 
gedefinieerd door de 
paginaweergavelimiet van de 
site. 

2 minuten http 

_hjAbsoluteS
essionInProg
ress 

.eezie.nl Hotjar stelt deze cookie in om 
de eerste 
paginaweergavesessie van 
een gebruiker te detecteren. 
Dit is een True/False-vlag die 
is ingesteld door de cookie. 

30 minutes http 

  



 

 

_hjRecording
LastActivity 

Eezie.nl Dit moet worden gevonden in 
Sessieopslag (in tegenstelling 
tot cookies). Dit wordt 
bijgewerkt wanneer een 
gebruikersopname start en 
wanneer gegevens via de 
WebSocket worden 
verzonden (de gebruiker 
voert een actie uit die Hotjar 
opneemt). 

Sessie http 

_hjSessionUs
er_# 

.eezie.nl Hotjar-cookie die wordt 
ingesteld wanneer een 
gebruiker voor het eerst op 
een pagina met het Hotjar-
script terechtkomt. Het wordt 
gebruikt om de Hotjar-
gebruikers-ID te behouden, 
die uniek is voor die site in de 
browser. Dit zorgt ervoor dat 
gedrag bij volgende bezoeken 
aan dezelfde site wordt 
toegeschreven aan hetzelfde 
gebruikers-ID. 

1 jaar http 

_hjSession_# .eezie.nl Een cookie die de huidige 
sessiegegevens bevat. Dit 
zorgt ervoor dat volgende 
verzoeken binnen het 
sessievenster worden 
toegeschreven aan dezelfde 
Hotjar-sessie. 

30 
minuten 

http 

_hjRecording
Enabled 

.eezie.nl Dit wordt toegevoegd 
wanneer een opname start en 
wordt gelezen wanneer de 
opnamemodule wordt 
geïnitialiseerd om te zien of 
de gebruiker al bezig is met 
een opname in een bepaalde 
sessie. 

Sessie http 

_hjDonePolls .eezie.nl Zorgt ervoor dat dezelfde 
enquête niet opnieuw 
verschijnt als deze al is 
ingevuld. 

1 jaar http 



 

 

_hjKB .eezie.nl Zorgt voor het functioneren 
van de vragenlijst en dat deze 
maar één keer wordt 
getoond. 

1 jaar http 

_hjTLDTest .eezie.nl Wanneer het Hotjar-script 
wordt uitgevoerd, proberen 
we het meest algemene 
cookiepad te bepalen dat we 
moeten gebruiken, in plaats 
van de hostnaam van de 
pagina. Dit wordt gedaan 
zodat cookies kunnen worden 
gedeeld tussen subdomeinen 
(indien van toepassing). Om 
dit te bepalen, proberen we 
de _hjTLDTest-cookie voor 
verschillende URL-
substringalternatieven op te 
slaan totdat het mislukt. Na 
deze controle wordt de 
cookie verwijderd. 

Sessie http 

_hjViewportI
d 

.eezie.nl Hierin wordt informatie over 
de gebruikersviewport 
opgeslagen, zoals grootte en 
afmetingen. 

Sessie http 

sp_t .spotify.com De sp_t-cookie wordt door 
Spotify ingesteld om audio-
inhoud van Spotify op de 
website te implementeren en 
registreert ook informatie 
over gebruikersinteractie met 
betrekking tot de audio-
inhoud. 

1 jaar http 

sp_landing .spotify.com De sp_landing is ingesteld 
door Spotify om audio-inhoud 
van Spotify op de website te 
implementeren en registreert 
ook informatie over 
gebruikersinteractie met 
betrekking tot de audio-
inhoud. 

1 dag http 



 

 

_p_hfp_client
_id 

.eezie.nl Cookie die hyped up views 
voorkomt. 

1 dag http 

EappsInstagr
amFeedCach
e#Items 

.eezie.nl Gebruikt door het bedrijf 
Instagram om informatie te 
verzamelen over welke 
producten/evenementen de 
bezoeker mogelijk interessant 
vindt, om de relevantie van 
advertenties te optimaliseren. 

Persisent http 

eapps-
instagram-
feed-red-
like-time 

.eezie.nl Noodzakelijk voor de 
implementatie van Instagram-
fotogalerij op de website. 

Persisent http 

 

Bij het gebruik van bovenstaande cookies is het mogelijk dat uw gegevens worden verwerkt 
door partijen in landen met een minder hoog beschermingsniveau. Hiervoor verwijzen wij 
naar de informatie in onze privacyverklaring. 

Privacybeschermende maatregelen 
Om uw privacy te beschermen hebben we privacybeschermende maatregelen genomen. Wij 
hebben bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen: In onze Google Analytics 4-
property's is IP-anonimisering standaard ingeschakeld.  
 
Omdat de impact van onze analytische cookies op onze website op uw privacy zeer beperkt 
is, hoeft u hiervoor geen toestemming te geven.  
 
Marketing/tracking cookies worden alleen geplaatst na uw toestemming. Houd er rekening 
mee dat uw IP-adres dan wel zichtbaar wordt. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken.  
 
Op webpagina's kan ook informatie staan die op andere sites wordt gehost maar wel op dit 
platform wordt getoond. Denk hierbij aan Facebook. Hierbij kan door deze derde partijen ook 
gebruik gemaakt worden van (andere) marketing/tracking cookies. Bijvoorbeeld om het 
surfgedrag van bezoekers vast te leggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties 
te tonen. Wat er door die partijen met de cookies en persoonsgegevens wordt gedaan, kun je 
vinden in het privacy beleid van de desbetreffende dienst. Wanneer je doorklikt naar andere 
websites, kan het zijn dat die websites ook cookies gebruiken of op een andere manier 
persoonsgegevens verwerken. Wij hebben hier in principe geen invloed op en adviseren u het 
privacy beleid van die andere websites goed door te nemen. 
 
Browserinstellingen 
Als u helemaal niet wilt dat websites op uw computer cookies plaatsen, dan kunt u uw 
browserinstellingen aanpassen zodat u een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden 
geplaatst. Ook kunt u de instellingen dusdanig aanpassen dat uw browser alle cookies of 
alleen de cookies van derde partijen weigert. Ook kunt u uw cookies die al zijn geplaatst 
verwijderen. Let erop dat u de instellingen apart voor elke browser en computer die u 
gebruikt moet aanpassen. 
 



 

 

Wees u ervan bewust dat als u helemaal geen cookies wilt, wij niet meer kunnen garanderen 
dat onze website helemaal goed werkt. Het kan zijn dat enkele functies van de site verloren 
gaan of zelfs dat u bepaalde websites helemaal niet meer kunt zien. Daarnaast betekent het 
weigeren van cookies of onthouden van uw toestemming voor marketing cookies ook niet dat 
u geen advertenties meer te zien krijgt. De advertenties zijn dan alleen niet meer toegesneden 
op uw interesses en worden vaker herhaald. 
 
Hoe u uw instellingen kunt aanpassen, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de 
helpfunctie van uw browser, of klik op één van de onderstaande iconen om direct naar de 
handleiding van uw browser te gaan. 
 
Cookies verwijderen: 
Cookies verwijderen in Internet Explorer  
https://support.microsoft.com/nl-nl/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-
explorer  
 
Cookies verwijderen in Firefox  
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-verwijderen-gegevens-wissen-websites-
opgeslagen 
 
Cookies verwijderen in Chrome 
https://support.google.com/accounts/answer/32050?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=n
l 
 
Cookies verwijderen in Safari  
https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-
sfri11471/mac 
 
Cookies verwijderen in Opera  
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies 
 
Wijziging cookie verklaring 
Deze cookieverklaring kan door Provincie Zeeland te allen tijde gewijzigd worden. Wijzigingen 
treden in werking vanaf het moment dat ze gepubliceerd zijn op https://eezie.nl/. Wij raden u 
aan deze cookieverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van wijzigingen op de hoogte bent. 
 
Onze contactgegevens 
De Functionaris Gegevensbescherming houdt toezicht om de wijze waarop binnen de 
Provincie Zeeland wordt omgegaan met privacy en het verwerken van persoonsgegevens. 
 
Heeft u een algemene vraag over privacy of wilt u gebruik maken van één van uw privacy 
rechten, dan kunt u per brief of per e-mail contact opnemen met de Functionaris 
Gegevensbescherming via onderstaande contactgegevens:   
 
Provincie Zeeland 
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming 
Postbus 6001 
4330 LA Middelburg 
E-mail: avg@zeeland.nl 


