
Vetchef plaatst kleine bestanden (beter gekend als "cookies") op uw computer om uw gebruik van de site beter te 
begrijpen. 
Cookies worden gebruikt om : 

• uw gebruik op de site te beoordelen zodat we deze kunnen aanpassen en verbeteren volgens uw behoeften. 

• de meldingen die u hebt gezien te onthouden, zodat deze niet telkens opnieuw worden weergegeven. Normaal gesproken 
ziet u een bericht op de site verschijnen voordat we een cookie op uw computer installeren. 
 

Authentificatie 
 
Naam 

Functionaliteit Verloopt 

session_data Dit bevat de authentificatie om de site te gebruiken Van zodra u uw 
zoekmachine sluit, of 
30 dagen indien u 
vraagt te worden 
opgeslagen 

api_auth Dit bevat de authentificatie voor het gebruik van de API Van zodra u uw 
zoekmachine sluit 

Ondersteuning 
 
Naam Functionaliteit Verloopt 

_orderweb_session Hiermee wordt tijdelijke informatie bewaard om de inhoud van de site 
aan te passen aan uw gebruik. 

Van zodra u uw 
zoekmachine sluit 

user_data Hierin wordt basisinformatie opgeslagen, zoals uw naam en e-
mailadres. 

1 maand 

location_data Dit registreert informatie uit uw zoekgeschiedenis op basis van uw 
geolocatie om uw ervaring bij uw volgende bezoek te verbeteren. 

1 jaar 

Een bestelling plaatsen 
 
Naam Functionaliteit Verloopt 

browse_data Dit stelt ons in staat om u relevante elementen aan te bieden op basis 
van uw zoekopdracht 

1 jaar 

basket Dit slaat de artikelen op die u tijdens een individuele bestelling aan uw 
winkelwagen hebt toegevoegd. 

1 maand 

group_basket Dit zorgt ervoor dat de artikelen worden opgeslagen die u bij een 
groepsbestelling aan uw winkelwagen hebt toegevoegd. 

1 maand 

Ons inleidend bericht 
 
Naam Functionaliteit Verloopt 

seen_cookie_message Dit bevestigt ons dat u de melding van de cookies heeft gezien 1 jaar 

 
Analytics (Google Analytics) 
 
Naam Functionaliteit Verloopt 

_ga" Door te controleren of u reeds op Vetchef bent geweest, kunnen we 
het aantal bezoekers van onze website tellen. 

2 jaar 

__utma Net zoals bij _ga kunnen we op deze manier verifiëren of u hier al eens 
bent geweest, zodat we het aantal nieuwe bezoekers op Vetchef of op 
een specifieke pagina kunnen tellen. 

2 jaar 

__utmb Dit werkt met _utmc om de gemiddelde tijd die op Vetchef wordt 
besteed te berekenen 

1 uur 



__utmc Dit werkt met _umtb om te weten wanneer u uw zoekmachine sluit Van zodra u uw 
zoekmachine sluit 

__utmz Zo weten we hoe u bij Vetchef terecht bent gekomen (bijvoorbeeld via 
een andere website of zoekmachine) 

6 maanden 

Analytics (Segment) 
 
Naam Functionaliteit Verloopt 

ajs_anonymous_id Door te controleren of u reeds op Vetchef bent geweest, kunnen we 
het aantal bezoekers van onze site tellen 

1 jaar 

ajs_group_id Dit houdt op dit moment geen gegevens bij 1 jaar 

ajs_user_id Hierdoor kan segment.io informatie verzamelen over uw gebruik van 
Vetchef. 

1 jaar 

roo_guid Hierdoor kan segment.io informatie verzamelen over uw gebruik van 
Vetchef. 

1 jaar 

roo_session_guid Hierdoor kan segment.io informatie verzamelen over uw gebruik van 
Vetchef. 

Van zodra u uw 
zoekmachine sluit 

roo_super_properties Zo blijft de basisinformatie zoals uw IP-adres of het gebruikte type 
apparaat bewaard om onze service beter af te stemmen op uw gebruik. 

30 minuten 

Analytics (radiaal effect) 
 
Naam Functionaliteit Verloopt 

IRMS_{id} Zo weten we vanaf welke partnersite u komt. Van zodra u uw 
zoekmachine sluit 

Analytics (CityAds) 
 
Naam Functionaliteit Verloopt 

cityads__click_id Zo weten we vanaf welke partnersite u komt 1 maand 

Meervoudige variabele test 

 
 

 
Naam 

Functionaliteit Verloopt 

split Dit vertelt ons aan welke multifunctionele test u heeft deelgenomen, 
zodat u de werkzaamheid van de veranderingen op de site kunt 
evalueren. 

1 jaar 
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