
 

Pagina 1 van 2 
 

 

TRACKER & COOKIES PROMOCAT B.V. 

 

1.  Deze website gebruikt de volgende cookies 

Functionele cookies 

  Deze cookies zijn nodig voor de werking van de webshop. Deze cookies worden  

  ook gebruikt als de bezoeker nog geen cookies heeft geaccepteerd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tracking cookies 

Google Analytics 

 Google Analytics is via de instellingen van de webshop te activeren door een 

Google Analytics code (UA code) in te voeren. Via de instellingen van de webshop 

is er ook controle voor de klant van PromoCat op wanneer Analytics cookies 

gebruikt mogen worden, en of bepaalde onderdelen van Analytics wel of niet 

mogen tracken als de cookiewaarschuwing niet is geaccepteerd. Google verwerkt 

de cookies volgens haar online te raadplegen privacybeleid. 

  

 

Cookie Omschrijving 

PHPSESSID Bezoekerssessie waarmee bijvoorbeeld de winkelwagen en 

ingevulde formulieren opgeslagen worden.  

SRV_ID Hierin wordt bijgehouden met welke server verbinding is 

gemaakt, zodat de bezoeker op dezelfde server blijft tijdens zijn 

sessie. 

cookieControl Deze cookie wordt alleen gezet als de bezoeker cookies heeft 

geaccepteerd. Zo kan de webshop zien of de cookies 

geaccepteerd zijn. 

Cookie Omschrijving 

_ga,_gat,_gid Google Analytics. Via instellingen is het mogelijk om al dan niet 

anoniem tracken toe te staan zonder cookiewaarschuwing, of 

Google Analytics eCommerce tracking toe te staan zonder 

cookiewaarschuwing. 
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3. Overige cookies 

Het is voor klanten van PromoCat mogelijk om zelf HTML en JavaScript aan hun  

website toe te voegen. Hiermee kunnen dus ook andere cookies geïntroduceerd 

worden. Daarnaast kunnen door het invoegen van video, social media knoppen en 

andere objecten cookies van derde partijen worden toegevoegd. Op deze laatste 

twee soorten cookies heeft PromoCat geen invloed. 

  Daarnaast zijn er een paar optionele functionaliteiten die PromoCat zelf aanbiedt: 

Cookie Omschrijving 

newsletterPopup Als er een nieuwsbrief-inschrijfformulier als pop-up is 

ingericht, dan wordt met deze cookie bijgehouden of de pop-

up al een keer getoond is. 

 

 

4. Mijn PromoCat gebruikt de volgende cookies 

  Functionele cookies 

  Deze cookies zijn nodig voor de werking van Mijn PromoCat. Mijn PromoCat is  

  alleen toegankelijk met inloggegevens. 

Cookie Omschrijving 

PHPSESSID Bezoekerssessie waardoor sessievariabelen voor de 

werking van Mijn PromoCat kunnen worden opgeslagen. 

SRV_ID Hierin wordt bijgehouden met welke server verbinding is 

gemaakt, zodat de bezoeker op dezelfde server blijft 

tijdens zijn sessie. 

promocatUser In deze cookie wordt sessie-informatie specifiek voor de 

ingelogde gebruiker van Mijn PromoCat bijgehouden 

(gebruikersnaam, rechten, e.d.).  

G_ENABLED_IDPS Een cookie van Google die nodig is voor de integratie van 

Google Charts waarmee diagrammen worden getekend. 

 


