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FUNCTIONELE COOKIES
Deze cookies zorgen ervoor dat onze website naar behoren en verwachting functioneert.
Naam

Duur

Doel

_catawiki_session_id1
authorization_token;
user_name; logged_in
auction_view_mode
device_type;
_catawiki_view;
show_closed_lots_aucti
on_id

Sessie
10 jaar

Deze cookies worden o.a. gebruikt om te controleren
of u bent ingelogd, om uw accountinstellingen
(bijvoorbeeld taal) te onthouden en om de grootte van
uw scherm (bijvoorbeeld mobiel, internet) te
herkennen.

disable_cookiebar
dont_show_cookie_bar
_again

10 jaar
1 jaar

Deze cookies zorgen ervoor dat onze cookie banner
getoond en uitgeschakeld kan worden en ze zorgen
ervoor dat onze cookie banner niet tijdens elk bezoek
als pop-up verschijnt.

_dc_gtm_UA-*

Sessie

Deze cookie is gekoppeld aan Google Tag Manager,
dat we gebruiken om scripts te laden op onze
webpagina's.

1 jaar
Sessie

ANALYTISCHE & ONDERZOEKSCOOKIES
Deze cookies helpen ons inzicht te krijgen in het gebruik van ons verkoopplatform en hoe we deze
kunnen blijven verbeteren.
Naam

Duur

Doel

cw_ab
ab_first_visit

20 jaar
Sessie

Wij gebruiken deze cookies om (onderdelen van) ons
online verkoopplatform te optimaliseren

_ga
_gid
__gat
_gac_UA-52891611-1
AMP_TOKEN

2 jaar
24 uur
1 minuut
90 dagen
30 seconden tot 1
jaar

Dit zijn Google Analytics 360-cookies die door ons
worden geplaatst om ons online verkoopplatform
(bijvoorbeeld de lay-out en functies) te verbeteren
door te volgen en te meten hoeveel gebruikers ons
online verkoopplatform bezoeken en hoe zij zich op
het platform gedragen.

sp
sp-set

1 jaar
9 maanden

Snowplow cookies verzamelen productgerelateerde
gebruikersgegevens om ons online verkoopplatform
te verbeteren.

_hjClosedSurveyInvites;
_hjIncludedInSample;
_hjDonePolls;
_hjMinimizedPolls;

1 jaar

We gebruiken Hotjar cookies om ervoor te zorgen
dat ons ontwerp gebruiksvriendelijk is en goed werkt,
en om de gebruikerservaring waar mogelijk te
verbeteren.

1

_hjDoneTestersWidgets
;
_hjMinimizedTestersWi
dgets; _hjDoneSurveys
NREUM; NRAGENT;
JSESSIONID

Sessie

We gebruiken deze cookies om de prestaties van de
website en gebruikerssessies op onze website bij te
houden.

usbls

Sessie

Usabilla cookies helpen ons om onze website
gebruiksvriendelijker en efficiënter te maken. Ze
zorgen er ook voor dat u niet meer dan één keer
hetzelfde feedbackverzoek ontvangt.

MARKETING COOKIES
Met marketing cookies tonen we u relevante veilingen op ons verkoopplatform en op maat gemaakte
advertenties op websites van derden.
Naam

Duur

Doel

__atuvc;__atuvs; loc;
uvc

Onbekend

AddThis biedt sociale plug-ins waarmee u de inhoud
van ons verkoopplatform kunt delen. AddThis biedt
ook functionaliteiten voor gerichte
marketingdoeleinden op sociale media.

Cw_recently_viewed_c
ategories;
cw_recently_viewed_lo
ts

3 maanden

Deze cookies tonen u kavel- of veilingaanbevelingen
op basis van uw surfgedrag.

twitter_visitor_type;
criteo_visitor_type

Sessie

Deze cookies zorgen ervoor dat u niet steeds
opnieuw dezelfde advertenties ziet en dat de
advertenties die u ziet, zijn afgestemd op uw
interesses.

cwmu

1 jaar

Deze cookies zorgen ervoor dat u niet steeds
opnieuw dezelfde advertenties ziet en dat de
advertenties die u ziet, zijn afgestemd op uw
interesses.

acdc
eid; evt; sess; udc; uic;
zdi
tk
uei
uid

2 jaar
6 maanden
Sessie
14 dagen
1 jaar

Criteo-cookies zorgen ervoor dat u niet steeds
opnieuw dezelfde advertenties ziet en dat de
advertenties die u ziet, zijn afgestemd op uw
interesses.

DSID
IDE; id
cto_lwid

7 dagen
2 jaar
1 jaar

DoubleClick-cookies zorgen ervoor dat u niet steeds
opnieuw dezelfde advertenties ziet en dat de
advertenties die u ziet, zijn afgestemd op uw
interesses.
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locale; c_user; datr; pl;
s; sb; xs
csm; fr; lu

15 maanden

_pinterest.cm

1 jaar

Deze cookie helpt uw ervaring op Pinterest te
personaliseren.

SID; HSID;
LOGIN_INFO; PREF;
SAPISID; SID; SSID
GEUP;
VISOTOR_INFO1_LIVE
YSC

2 jaar

Deze cookies helpen ons bij het verzamelen van
gegevens over het gebruik van onze video's die
gepost zijn op YouTube.

1 jaar

1 jaar

Deze cookies stellen ons in staat om op maat
gemaakte advertenties te tonen aan
Facebook-bezoekers.

Sessie

PRIVACYBELEID VAN DERDEN
We hebben geen controle over cookies van derden. Cookies van derden houden zich aan het privacyen cookiebeleid van de betreffende derde partij. Hieronder vindt u een link naar dit beleid. We raden u
aan om dit beleid regelmatig te raadplegen, aangezien ze waarschijnlijk regelmatig zullen worden
bijgewerkt. Als u uw cookie-instellingen voor verschillende derde partijen afzonderlijk wilt beheren,
kunt u dit ook doen op de website van de relevante derde partij:
AddThis
Criteo
Facebook
Google
Pinterest
Youtube
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