
COOKIE POLICY 
 

Deze Privacy Verklaring is van toepassing op alle vennootschappen behorende tot de groep De Wit (hierna “Groep De Wit”), met name:  
Charles De Wit Holding NV  

De Wit Bunkering NV  
Belgian Trading and Bunkering B.V. 

Nassau Scheepsbenodigdheden B.V. 
De Wit Transport B.V. 
Nassau Technics NV 

 
 

Cookie Policy 
 

1. Wie zijn wij? 
 
Wij zijn Groep De Wit, bestaande uit de volgende vennootschappen :  
 

- Charles De Wit Holding NV, een naamloze vennootschap onder Belgisch recht, gevestigd te  Steenhouwersvest 20/2, 2000 Antwerpen 
(België) en geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen met als ondernemingsnummer 0897.192.986; 

- De Wit Bunkering NV, een naamloze vennootschap onder Belgisch recht, gevestigd te  Asiadok-Oostkaai 28D, 2030 Antwerpen (België) 
en geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen met als ondernemingsnummer 0412.697.584; 

- Belgian Trading and Bunkering B.V., een besloten vennootschap onder Belgisch recht, gevestigd te  Asiadok-Oostkaai 28D, 2030 
Antwerpen (België) en geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen met als ondernemingsnummer 0458.116.944; 

- Nassau Scheepsbenodigdheden B.V., een besloten vennootschap onder Belgisch recht, gevestigd te  Asiadok-Oostkaai 28D, 2030 
Antwerpen (België) en geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen met als ondernemingsnummer 0552.681.848; 

- De Wit Transport B.V., een besloten vennootschap onder Belgisch recht, gevestigd te  Asiadok-Oostkaai 28D, 2030 Antwerpen (België) 
en geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen met als ondernemingsnummer 0458.769.814. 



- Nassau Technics NV, een naamloze vennootschap onder Belgisch recht, gevestigd te Asiadok-Oostkaai 28D, 2030 Antwerpen (België) en 
geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen met als ondernemingsnummer 0864.473.995. 

 
Groep De Wit brengt duurzaamheid, innovatie en efficiëntie naar iedereen in de scheep- en pleziervaart. Zo beantwoorden wij aan de 
specifieke noden van onze klanten qua beleving en productiviteit op de meest deskundige en flexibele wijze. 
 

• https://dewit-bunkering.com – Publieke website De Wit Bunkering 
• https://my.dewit-bunkering.com – Klantenzone De Wit Bunkering  
• https://nassau.be – Publieke website Nassau 
• https://shop.nassau.be – Webshop en Klantenzone Nassau 
• https://btb-bunkering.com – Publieke website BTB 
• https://my.btb-bunkering.com – Klantenzone BTB 
• https://groepdewit.com – Publieke website CDWH 
• https://antwerpnauticalcenter.com – Publieke website Antwerp Nautical Center 
• https://antwerpnauticalevent.be - Publieke website Antwerp Nautical Event  
• https://antwerpnauticalcenter.com/nassau-technics/ - Publieke website Nassau Technics 

 
 
Wij waarderen uw recht op privacy en stellen alles in het werk om uw persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de 
toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbeschrming (EU) 2016/679 (“AVG”) en 
nationale wetgeving.  
 
Deze Cookie Policy (de “Cookie Policy”) beschrijft wat cookies precies zijn, hun doeleinden en welke cookies we gebruiken. Meer informatie over 
uw privacy en gegevensbeschermingsrechten vindt u terug in de Privacy Verklaring van Groep De Wit. 
 
 

2. Wat zijn cookies? 
 
Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die vanaf een website worden verzonden en op uw lokale computer worden opgeslagen. 
Cookies kunnen voor verschillende doeleinden worden opgeslagen; sommige cookies zijn van technische aard (bijvoorbeeld om 

https://dewit-bunkering.com/
https://nassau.be/
https://btb-bunkering.com/
https://groepdewit.com/
https://antwerpnauticalcenter.com/
https://antwerpnauticalevent.be/
https://antwerpnauticalcenter.com/nassau-technics/


taalvoorkeuren op te slaan), session cookies (tijdelijke cookies) en tracking cookies (cookies die uw gedrag op de website of het platform volgen 
en opslaan om de gebruiker de best mogelijke gebruikerservaring te bieden). 
 
De Belgische Wet op de Elektronische Communicatie (implementatie van de Telecommunicatiewet) bevat enkele bepalingen met betrekking tot 
cookies en het gebruik ervan op websites. De Belgische implementatie is afgeleid van de Europese e-Privacyrichtlijn. Deze richtlijn houdt in dat 
elke EU-lidstaat een zekere beoordelingsvrijheid heeft met betrekking tot de cookiewetgeving. 
 

3. Wat zijn de doeleinden van cookies? 
 
Groep De Wit  wil de gebruiker zo goed mogelijk informeren over deze nieuwe wetgeving en over de cookies die zij gebruiken. Cookies zijn voor 
ons essentieel om elk bezoek aan de website(s) en de platformen te optimaliseren. Cookies onthouden bijvoorbeeld elke technische keuze die 
de gebruiker heeft gemaakt (vb. taalkeuze, nieuwsbrief, etc.) en helpen de gebruiker alle relevante diensten en suggesties aan te bieden. De 
cookies met hun verschillende doeleinden worden meer in detail beschreven onder artikel 4 van deze Cookie Policy. 
 
Als je onze website(s) wilt bezoeken of gebruik wilt maken van onze platformen, is het aan te raden om cookies in te schakelen. Als u dat liever 
niet wilt, kunt u cookies uitschakelen door de browserinstellingen te wijzigen. 
 

4. Welke cookies gebruikt Groep De Wit voor haar platformen? 
 
Om onze platformen te gebruiken, is het aan te raden om cookies op uw computer, tablet of mobiele telefoon in te schakelen. Zonder 
ingeschakelde cookies kan Groep De WIt het gebruik van de platformen niet garanderen. 
 
Groep De Wit gebruikt noodzakelijke session cookies, performance cookies, targeting cookies en unclassified cookies op haar websites. 
Noodzakelijke session cookies worden gebruikt om de website te laten werken. Performance en targeting cookies worden gebruikt om 
gegevens te verzamelen over hoe bezoekers de website gebruiken om de gebruiker de best mogelijke gebruikerservaring te bieden en om de 
prestaties van de website te meten.  
 
 
 
 
 



4.1. My De Wit Bunkering 
 

Cookie key Beschrijving Inhoud Eerste/
Derde 
Partij 

Type Vervalperiode Bewaring Path Domain 

_ga Deze cookienaam 
wordt geassocieerd 
met Google 
Universal Analytics 
— een significante 
update ten opzichte 
van Googles 
frequent gebruikte 
analytische 
dienstverlening. 
Deze cookie wordt 
gebruikt om 
individuele 
gebruikers van 
elkaar te 
onderscheiden met 
een willekeurig 
gegenereerd 
nummer dat dient 
als identificator. 
Deze identificator 
wordt met elk 
paginaverzoek 
meeverzonden om 
bezoekersgegevens, 
sessiedata en 

 Eerste 
partij 

Perform
ance 

2 jaar Cookie / dewit-
bunkering.co
m 



campagnedata te 
berekenen in 
analytische 
rapporten for 
websites. 

_gid Deze cookie wordt 
geplaatst door 
Google Analytics. 
Het slaat een unieke 
waarde op en werkt 
deze bij voor elke 
bezochte pagina en 
wordt gebruikt om 
paginaweergaven te 
tellen en bij te 
houden. 

 Eerste 
partij 

Perform
ance 

1 dag Cookie / .dewit-
bunkering.co
m 

_gat_gtag_UA_
106874349_14 

Dit is een 
patroontype cookie 
ingesteld door 
Google Analytics, 
waarbij het 
patroonelement op 
de naam het unieke 
identiteitsnummer 
bevat van het 
account of de 
website waarop het 
betrekking heeft. 
Het is een variant 
van de _gat-cookie 
die wordt gebruikt 

 Eerste 
partij 

Targetin
g 

1 minuut Cookie / .dewit-
bunkering.co
m 



om de hoeveelheid 
gegevens te 
beperken die door 
Google wordt 
geregistreerd op 
websites met veel 
verkeer. 

 
4.2. Nassau Nareto Webshop 

 
Cookie key Beschrijving Inhoud Eerste/

Derde 
Partij 

Type Vervalperiode Bewaring Path Domain 

XSRF-TOKEN Deze cookie wordt 
gebruikt om “Cross-
Site Request 
Fogery”-aanvallen te 
voorkomen. 

 Eerste 
partij 

Noodzak
elijk 

2 uur Cookie / shop.nassau.
be 

_gid Deze cookie wordt 
geplaatst door 
Google Analytics. 
Het slaat een unieke 
waarde op en werkt 
deze bij voor elke 
bezochte pagina en 
wordt gebruikt om 
paginaweergaven te 
tellen en bij te 
houden. 

 Eerste 
partij 

Perform
ance 

1 dag Cookie / .nassau.be 

_ga Deze cookienaam 
wordt geassocieerd 

 Eerste 
partij 

Perform
ance 

2 jaar Cookie / .nassau.be 



met Google 
Universal Analytics 
— een significante 
update ten opzichte 
van Googles 
frequent gebruikte 
analytische 
dienstverlening. 
Deze cookie wordt 
gebruikt om 
individuele 
gebruikers van 
elkaar te 
onderscheiden met 
een willekeurig 
gegenereerd 
nummer dat dient 
als identificator. 
Deze identificator 
wordt met elk 
paginaverzoek 
meeverzonden om 
bezoekersgegevens, 
sessiedata en 
campagnedata te 
berekenen in 
analytische 
rapporten for 
websites. 

_gat_gtag_UA_
166258714_1 

Dit is een 
patroontype cookie 

 Eerste 
partij 

Targetin
g 

1 minuut Cookie / .nassau.be 



ingesteld door 
Google Analytics, 
waarbij het 
patroonelement op 
de naam het unieke 
identiteitsnummer 
bevat van het 
account of de 
website waarop het 
betrekking heeft. 
Het is een variant 
van de _gat-cookie 
die wordt gebruikt 
om de hoeveelheid 
gegevens te 
beperken die door 
Google wordt 
geregistreerd op 
websites met veel 
verkeer. 

YSC Deze cookie wordt 
door YouTube 
gebruikt om 
weergaven van 
YouTubevideo’s 
geraadpleegd op 
andere websites bij 
te houden. 

 Derde 
partij 

Targetin
g 

Duur van 
sessie 

Cookie / .youtube.co
m 

VISITOR_INFO1
_LIVE 

Deze cookie wordt 
door YouTube 
gebruikt om de 

 Derde 
partij 

Targetin
g 

6 maanden Cookie / .youtube.co
m 



gebruikersvoorkeure
n bij te houden voor 
YouTubevideo’s 
geraadpleegd op 
een andere website; 
deze cookie kan ook 
bepalen of de 
websitebezoeker de 
nieuwe of oude 
versie van de 
YouTube-interface 
gebruikt. 

nassau_sessio
n 

  Eerste 
partij 

Unclassif
ied 

2 uur Cookie / shop.nassau.
be 

_lr_uf_-
muokvw 

  Eerste 
partij 

Unclassif
ied 

Sessie Cookie / shop.nassau.
be 

_lr_tabs_-
muokvw%2Fw
ebshop 

  Eerste 
partij 

Unclassif
ied 

1 dag Cookie / shop.nassau.
be 

_lr_hb_-
muokvw%2Fw
ebshop 

  Eerste 
partij 

Unclassif
ied 

1 dag Cookie / shop.nassau.
be 

 
4.3. BTB Klantenzone 

 
Cookie key Beschrijving Inhoud Eerste/

Derde 
Partij 

Type Vervalperiode Bewaring Path Domain 

         
         
         



         
         
         

 
5. Welke cookies gebruikt Groep De Wit voor haar websites? 

 
Om onze websites te bezoeken, is het aan te raden om cookies op uw computer, tablet of mobiele telefoon in te schakelen. Zonder 
ingeschakelde cookies kan Groep De Wit geen optimaal gebruik van de website garanderen. 
 
Groep De Wit gebruikt noodzakelijke session cookies, performance cookies, targeting cookies en unclassified cookies op haar websites. 
Noodzakelijke session cookies worden gebruikt om de website te laten werken. Performance en targeting cookies worden gebruikt om 
gegevens te verzamelen over hoe bezoekers de website gebruiken om de gebruiker de best mogelijke gebruikerservaring te bieden en om de 
prestaties van de website te meten.  
 
 

5.1. Antwerp Nautical Center – www.antwerpnauticalcenter.com  
 

Cookie key Beschrijving Inhoud Eerste/
Derde 
Partij 

Type Vervalperiode Bewaring Path Domain 

_hjAbsoluteSes
sionInProgress 

De cookie is ingesteld 
zodat Hotjar het begin 
van de reis van de 
gebruiker kan volgen 
voor een totaal aantal 
sessies. Het bevat 
geen identificeerbare 
informatie. 

 Eerste 
Partij 

Noodzak
elijk 

30 minuten Cookie / .antwerpnaut
icalcenter.co
m 

_GRECAPTCHA Google reCAPTCHA 
gebruikt deze strikt 
noodzakelijke cookie 

 Derde 
Partij 

Noodzak
elijk 

6 maanden Cookie /recaptcha www.google.
com 

http://www.antwerpnauticalcenter.com/


om de risicoanalyse 
van Google 
ReCAPTCHA uit te 
kunnen voeren. 

_hjFirstSeen De cookie is ingesteld 
zodat Hotjar het begin 
van de reis van de 
gebruiker kan volgen 
voor een totaal aantal 
sessies. Het bevat 
geen identificeerbare 
informatie. 

 Eerste 
Partij 

Noodzak
elijk 

30 minuten Cookie / .antwerpnaut
icalcenter.co
m 

_hjIncludedInS
essionSample 

Deze cookie wordt 
geplaatst om Hotjar te 
laten weten of die 
bezoeker is 
opgenomen in de 
gegevensverzameling 
die wordt 
gedefinieerd door de 
dagelijkse sessielimiet 
van uw site. 

 Eerste 
Partij 

Noodzak
elijk 

2 minuten Cookie / antwerpnauti
calcenter.co
m 

_hjIncludedInP
ageviewSampl
e 

Deze cookie is 
ingesteld om Hotjar te 
laten weten of die 
bezoeker is 
opgenomen in de 
gegevenssteekproef 
die is gedefinieerd 
door de 

 Eerste 
Partij 

Noodzak
elijk 

2 minuten Cookie / antwerpnauti
calcenter.co
m 



paginaweergavelimiet 
van uw site. 

_gat_UA-
166258714-2 

Dit is een patroontype 
cookie ingesteld door 
Google Analytics, 
waarbij het 
patroonelement op 
de naam het unieke 
identiteitsnummer 
bevat van het account 
of de website waarop 
het betrekking heeft. 
Het is een variant van 
de _gat-cookie die 
wordt gebruikt om de 
hoeveelheid gegevens 
te beperken die door 
Google wordt 
geregistreerd op 
websites met veel 
verkeer. 

 Eerste 
Partij 

Perform
ance 

1 minuut Cookie / .antwerpnaut
icalcenter.co
m 

_ga Deze cookienaam 
wordt geassocieerd 
met Google Universal 
Analytics — een 
significante update 
ten opzichte van 
Googles frequent 
gebruikte analytische 
dienstverlening. Deze 
cookie wordt gebruikt 

 Eerste 
Partij 

Perform
ance 

2 jaar Cookie / .antwerpnaut
icalcenter.co
m 



om individuele 
gebruikers van elkaar 
te onderscheiden met 
een willekeurig 
gegenereerd nummer 
dat dient als 
identificator. Deze 
identificator wordt 
met elk 
paginaverzoek 
meeverzonden om 
bezoekersgegevens, 
sessiedata en 
campagnedata te 
berekenen in 
analytische rapporten 
for websites. 

_gid Deze cookie wordt 
geplaatst door Google 
Analytics. Het slaat 
een unieke waarde op 
en werkt deze bij voor 
elke bezochte pagina 
en wordt gebruikt om 
paginaweergaven te 
tellen en bij te 
houden. 

 Eerste 
Partij 

Perform
ance 

1 dag Cookie / .antwerpnaut
icalcenter.co
m 

_ga_Y2KJXD47
RV 

Deze cookie wordt 
door Google Analytics 
gebruikt om de 

 Eerste 
Partij 

Perform
ance 

2 jaar Cookie / .antwerpnaut
icalcenter.co
m 



sessiestatus te 
behouden. 

_gat_gtag_UA_
166258714_2 

Dit is een patroontype 
cookie ingesteld door 
Google Analytics, 
waarbij het 
patroonelement op 
de naam het unieke 
identiteitsnummer 
bevat van het account 
of de website waarop 
het betrekking heeft. 
Het is een variant van 
de _gat-cookie die 
wordt gebruikt om de 
hoeveelheid gegevens 
te beperken die door 
Google wordt 
geregistreerd op 
websites met veel 
verkeer. 

 Eerste 
Partij 

Targetin
g 

1 minuut Cookie / .antwerpnaut
icalcenter.co
m 

_hjSessionUser
_2648995 

  Eerste 
Partij 

Unclassif
ied 

1 jaar Cookie / .antwerpnaut
icalcenter.co
m 

_hjSession_264
8995 

  Eerste 
Partij 

Unclassif
ied 

30 minuten Cookie / .antwerpnaut
icalcenter.co
m 

 
 
  



 
5.2. Antwerp Nautical Event – www.antwerpnauticalevent.be  

 
Cookie key Beschrijving Inhoud Eerste/

Derde 
Partij 

Type Vervalperiode Bewaring Path Domain 

_GRECAPTCHA Google reCAPTCHA 
gebruikt deze strikt 
noodzakelijke cookie 
om de risicoanalyse 
van Google 
ReCAPTCHA uit te 
kunnen voeren. 

 Derde 
partij 

Noodzak
elijk 

6 maanden Cookie /recaptcha www.google.
com 

VISITOR_INFO1
_LIVE 

Deze cookie wordt 
door YouTube 
gebruikt om de 
gebruikersvoorkeure
n bij te houden voor 
YouTubevideo’s 
geraadpleegd op 
een andere website; 
deze cookie kan ook 
bepalen of de 
websitebezoeker de 
nieuwe of oude 
versie van de 
YouTube-interface 
gebruikt. 

 Derde 
partij 

Targetin
g 

6 maanden Cookie / .youtube.co
m 

YSC Deze cookie wordt 
door YouTube 
gebruikt om 

 Derde 
partij 

Targetin
g 

Duur van 
sessie 

Cookie / .youtube.co
m 

http://www.antwerpnauticalevent.be/
http://www.google.com/
http://www.google.com/


weergaven van 
YouTubevideo’s 
geraadpleegd op 
andere websites bij 
te houden. 

 
5.3. Belgian Trading and Bunkering – www.btb-bunkering.com 

 
Cookie key Beschrijving Inhoud Eerste/

Derde 
Partij 

Type Vervalperiode Bewaring Path Domain 

_GRECAPTCHA Google reCAPTCHA 
gebruikt deze strikt 
noodzakelijke cookie 
om de risicoanalyse 
van Google 
ReCAPTCHA uit te 
kunnen voeren. 

 Derde 
partij 

Noodzak
elijk 

6 maanden Cookie /recaptcha www.google.
com 

_ga Deze cookienaam 
wordt geassocieerd 
met Google 
Universal Analytics 
— een significante 
update ten opzichte 
van Googles 
frequent gebruikte 
analytische 
dienstverlening. 
Deze cookie wordt 
gebruikt om 
individuele 

 Eerste 
Partij 

Perform
ance 

2 jaar Cookie / .btb-
bunkering.co
m 

http://www.google.com/
http://www.google.com/


gebruikers van 
elkaar te 
onderscheiden met 
een willekeurig 
gegenereerd 
nummer dat dient 
als identificator. 
Deze identificator 
wordt met elk 
paginaverzoek 
meeverzonden om 
bezoekersgegevens, 
sessiedata en 
campagnedata te 
berekenen in 
analytische 
rapporten for 
websites. 

_gid Deze cookie wordt 
geplaatst door 
Google Analytics. 
Het slaat een unieke 
waarde op en werkt 
deze bij voor elke 
bezochte pagina en 
wordt gebruikt om 
paginaweergaven te 
tellen en bij te 
houden. 

 Eerste 
partij 

Perform
ance 

1 dag Cookie / .btb-
bunkering.co
m 



_gat_gtag_UA_
106874349_14 

Dit is een 
patroontype cookie 
ingesteld door 
Google Analytics, 
waarbij het 
patroonelement op 
de naam het unieke 
identiteitsnummer 
bevat van het 
account of de 
website waarop het 
betrekking heeft. 
Het is een variant 
van de _gat-cookie 
die wordt gebruikt 
om de hoeveelheid 
gegevens te 
beperken die door 
Google wordt 
geregistreerd op 
websites met veel 
verkeer. 

 Eerste 
partij 

Targetin
g 

1 minuut Cookie / .btb-
bunkering.co
m 

 
5.4. De Wit Bunkering – www.dewit-bunkering.com 

 
Cookie key Beschrijving Inhoud Eerste/

Derde 
Partij 

Type Vervalperiode Bewaring Path Domain 

_ga Deze cookienaam 
wordt geassocieerd 
met Google 

 Eerste 
Partij 

Perform
ance 

2 jaar Cookie / .dewit-
bunkering.co
m 



Universal Analytics 
— een significante 
update ten opzichte 
van Googles 
frequent gebruikte 
analytische 
dienstverlening. 
Deze cookie wordt 
gebruikt om 
individuele 
gebruikers van 
elkaar te 
onderscheiden met 
een willekeurig 
gegenereerd 
nummer dat dient 
als identificator. 
Deze identificator 
wordt met elk 
paginaverzoek 
meeverzonden om 
bezoekersgegevens, 
sessiedata en 
campagnedata te 
berekenen in 
analytische 
rapporten for 
websites. 

_gid Deze cookie wordt 
geplaatst door 
Google Analytics. 

 Eerste 
partij 

Perform
ance 

1 dag Cookie / .dewit-
bunkering.co
m 



Het slaat een unieke 
waarde op en werkt 
deze bij voor elke 
bezochte pagina en 
wordt gebruikt om 
paginaweergaven te 
tellen en bij te 
houden. 

_gat_gtag_UA_
106874349_14 

Dit is een 
patroontype cookie 
ingesteld door 
Google Analytics, 
waarbij het 
patroonelement op 
de naam het unieke 
identiteitsnummer 
bevat van het 
account of de 
website waarop het 
betrekking heeft. 
Het is een variant 
van de _gat-cookie 
die wordt gebruikt 
om de hoeveelheid 
gegevens te 
beperken die door 
Google wordt 
geregistreerd op 
websites met veel 
verkeer.). 

 Eerste 
partij 

Targetin
g 

1 minuut Cookie / .dewit-
bunkering.co
m 

 



 
5.5. De Wit Transport 

 
Cookie key Beschrijving Inhoud Eerste/

Derde 
Partij 

Type Vervalperiode Bewaring Path Domain 

_ga Deze cookienaam 
wordt geassocieerd 
met Google 
Universal Analytics 
— een significante 
update ten opzichte 
van Googles 
frequent gebruikte 
analytische 
dienstverlening. 
Deze cookie wordt 
gebruikt om 
individuele 
gebruikers van 
elkaar te 
onderscheiden met 
een willekeurig 
gegenereerd 
nummer dat dient 
als identificator. 
Deze identificator 
wordt met elk 
paginaverzoek 
meeverzonden om 
bezoekersgegevens, 

 Eerste 
Partij 

Perform
ance 

2 jaar Cookie / .dewit-
transport.co
m 



sessiedata en 
campagnedata te 
berekenen in 
analytische 
rapporten for 
websites. 

_gid Deze cookie wordt 
geplaatst door 
Google Analytics. 
Het slaat een unieke 
waarde op en werkt 
deze bij voor elke 
bezochte pagina en 
wordt gebruikt om 
paginaweergaven te 
tellen en bij te 
houden. 

 Eerste 
partij 

Perform
ance 

1 dag Cookie / .dewit-
transport.co
m 

_gat_gtag_UA_
106874349_14 

Dit is een 
patroontype cookie 
ingesteld door 
Google Analytics, 
waarbij het 
patroonelement op 
de naam het unieke 
identiteitsnummer 
bevat van het 
account of de 
website waarop het 
betrekking heeft. 
Het is een variant 
van de _gat-cookie 

 Eerste 
partij 

Targetin
g 

1 minuut Cookie / .dewit-
transport.co
m 



die wordt gebruikt 
om de hoeveelheid 
gegevens te 
beperken die door 
Google wordt 
geregistreerd op 
websites met veel 
verkeer. 

 
5.6. Nassau Scheepsbenodigdheden – www.nassau.be 

 
Cookie key Beschrijving Inhoud Eerste/

Derde 
Partij 

Type Vervalperiode Bewaring Path Domain 

XSRF-TOKEN Deze cookie wordt 
gebruikt om “Cross-
Site Request 
Fogery”-aanvallen te 
voorkomen. 

 Eerste 
partij 

Noodzak
elijk 

2 uur Cookie / shop.nassau.
be 

_ga Deze cookienaam 
wordt geassocieerd 
met Google 
Universal Analytics 
— een significante 
update ten opzichte 
van Googles 
frequent gebruikte 
analytische 
dienstverlening. 
Deze cookie wordt 
gebruikt om 

 Eerste 
Partij 

Perform
ance 

2 jaar Cookie / .nassau.be 



individuele 
gebruikers van 
elkaar te 
onderscheiden met 
een willekeurig 
gegenereerd 
nummer dat dient 
als identificator. 
Deze identificator 
wordt met elk 
paginaverzoek 
meeverzonden om 
bezoekersgegevens, 
sessiedata en 
campagnedata te 
berekenen in 
analytische 
rapporten for 
websites. 

_gid Deze cookie wordt 
geplaatst door 
Google Analytics. 
Het slaat een unieke 
waarde op en werkt 
deze bij voor elke 
bezochte pagina en 
wordt gebruikt om 
paginaweergaven te 
tellen en bij te 
houden. 

 Eerste 
partij 

Perform
ance 

1 dag Cookie / .nassau.be 



_gat_gtag_UA_
166258714_1 

Dit is een 
patroontype cookie 
ingesteld door 
Google Analytics, 
waarbij het 
patroonelement op 
de naam het unieke 
identiteitsnummer 
bevat van het 
account of de 
website waarop het 
betrekking heeft. 
Het is een variant 
van de _gat-cookie 
die wordt gebruikt 
om de hoeveelheid 
gegevens te 
beperken die door 
Google wordt 
geregistreerd op 
websites met veel 
verkeer. 

 Eerste 
partij 

Targetin
g 

1 minuut Cookie /  

VISITOR_INFO1
_LIVE 

Deze cookie wordt 
door YouTube 
gebruikt om de 
gebruikersvoorkeure
n bij te houden voor 
YouTubevideo’s 
geraadpleegd op 
een andere website; 
deze cookie kan ook 

 Derde 
partij 

Targetin
g 

6 maanden Cookie / .youtube.co
m 



bepalen of de 
websitebezoeker de 
nieuwe of oude 
versie van de 
YouTube-interface 
gebruikt. 

YSC Deze cookie wordt 
door YouTube 
gebruikt om 
weergaven van 
YouTubevideo’s 
geraadpleegd op 
andere websites bij 
te houden. 

 Derde 
partij 

Targetin
g 

Duur van 
sessie 

Cookie / .youtube.co
m 

 
5.7. Groep De Wit – www.groepdewit.com 

 
Cookie key Beschrijving Inhoud Eerste/

Derde 
Partij 

Type Vervalperiode Bewaring Path Domain 

_gid Deze cookie wordt 
geplaatst door 
Google Analytics. 
Het slaat een unieke 
waarde op en werkt 
deze bij voor elke 
bezochte pagina en 
wordt gebruikt om 
paginaweergaven te 
tellen en bij te 
houden. 

 Eerste 
partij 

Perform
ance 

1 dag Cookie / .groepdewit.c
om 



_ga Deze cookienaam 
wordt geassocieerd 
met Google 
Universal Analytics 
— een significante 
update ten opzichte 
van Googles 
frequent gebruikte 
analytische 
dienstverlening. 
Deze cookie wordt 
gebruikt om 
individuele 
gebruikers van 
elkaar te 
onderscheiden met 
een willekeurig 
gegenereerd 
nummer dat dient 
als identificator. 
Deze identificator 
wordt met elk 
paginaverzoek 
meeverzonden om 
bezoekersgegevens, 
sessiedata en 
campagnedata te 
berekenen in 
analytische 
rapporten for 
websites. 

 Eerste 
partij 

Perform
ance 

2 jaar Cookie / .groepdewit.c
om 



_gat_gtag_UA_
166258714_1 

Dit is een 
patroontype cookie 
ingesteld door 
Google Analytics, 
waarbij het 
patroonelement op 
de naam het unieke 
identiteitsnummer 
bevat van het 
account of de 
website waarop het 
betrekking heeft. 
Het is een variant 
van de _gat-cookie 
die wordt gebruikt 
om de hoeveelheid 
gegevens te 
beperken die door 
Google wordt 
geregistreerd op 
websites met veel 
verkeer. 

 Eerste 
partij 

Targetin
g 

1 minuut Cookie / .groepdewit.c
om 

VISITOR_INFO1
_LIVE 

Deze cookie wordt 
door YouTube 
gebruikt om de 
gebruikersvoorkeure
n bij te houden voor 
YouTubevideo’s 
geraadpleegd op 
een andere website; 
deze cookie kan ook 

 Derde 
partij 

Targetin
g 

6 maanden Cookie / .youtube.co
m 



bepalen of de 
websitebezoeker de 
nieuwe of oude 
versie van de 
YouTube-interface 
gebruikt. 

YSC Deze cookie wordt 
door YouTube 
gebruikt om 
weergaven van 
YouTubevideo’s 
geraadpleegd op 
andere websites bij 
te houden. 

 Derde 
partij 

Targetin
g 

Duur van 
sessie 

Cookie / .youtube.co
m 

 
6. Contact 

 
Als u vragen heeft over onze Cookie Policy, neem dan contact met ons op via ict@dewit-bunkering.com.  
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