
Functionele Cookies

Cookienaam Domein  Functie Dagen
widm2017_ns wieisdemol.avrotros.

nl
Onthoud of je het splashscreen van 
Wie is de Mol niet meer wilt zien

180 dagen

show_radar_live_promo radar.avrotros.nl Onthoud of je een promotie banner 
voor radar gezien hebt, zodat je 
deze niet nog eens te zien krijgt

2 dagen

show_opgelicht_live_teaser opgelicht.avrotros.nl Onthoud of je een promotie banner 
voor opgelicht gezien hebt, zodat 
je deze niet nog eens te zien krijgt

2 dagen

webshopcookie *.avrotros.nl Onthoud hoeveel producten er in je 
winkelwagen zit. Dit wordt gebruikt 
om dit te tonen in de winkel van 
AVROTROS

Einde sessie

frontend *.avrotros.nl Sessie cookie voor de web winkel 1 dag

JSESSIONID *.nr-data.net Sessie cookie voor de web winkel Einde sessie

external_no_cache *.avrotros.nl Sessie cookie voor de web winkel 1 uur

<SITENAAM>_u Bezochte website Het user id van het forum, dit kan 
ook een gastaccount id zijn als je 
niet ingelogd bent

60 dagen

<SITENAAM>_k Bezochte website De sessie key van het forum. Dit 
onthoud of je automatisch ingelogd 
wilt zijn op het forum.

60 dagen

<SITENAAM>_sid Bezochte website Het sessie id van het forum. Dit 
zorgt er voor dat het forum weet 
wat je wel en niet mag op het 
forum

60 dagen

GED_PLAYLIST_ACTIVITY Bezochte website Nodig voor een werkende NPO 
player

Einde sessie

PHPSESSID Bezochte website Sessie cookie Einde sessie

balancer://ddu4cluster Bezochte website Loadbalancing Einde sessie

npo_cc_ Bezochte website Cookie-instellingen vastleggen 1 jaar

npo_cc_version cookiesv2.publiekeo
mroep.nl

Bijhouden welke versie van de 
cookiemodule actief is

1 jaar

npo_cookie_test cookiesv2.publiekeo
mroep.nl

Houd bij of de browser third party 
cookies accepteert

1 jaar

__cfduid *.avrotros.nl, 
*.feedrapp.info

Gebruikt door Cloudflare om de 
laad snelheid te versnellen.

2 jaar

ASP.NET_SessionId www.radartestpanel.
nl, mijnopiniepanel, 
eenvandaag.nl, 
jijvandaag.eenvanda
ag.nl

Sessie ID voor de testpanels van 
AVROTROS. Hierin staan geen 
persoonsgegevens.

Einde sessie

isloaded www.radartestpanel.
nl

Nodig voor een werkende 
testpanel site.

Einde sessie

�1
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