
Cookies Total Care 

 

Wat is een cookie? 
Total Care maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein 
bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd 
en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin 
opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd 
worden. 

Gebruik van sessie cookies 
Met behulp van een sessie cookie kan Total Care zien welke onderdelen van de website u 
met dit bezoek hebt bekeken. Total Care kan haar dienst daardoor zoveel mogelijk 
aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch 
verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. 

Cookies van derden 
 
YouTube 
Total Care heeft op de website YouTube video’s ingesloten op bepaalde pagina’s in de 
webshop. Deze video’s zijn direct gelinkt naar YouTube.com en zijn rechtstreeks vanaf de 
website te bekijken.  
De YouTube video’s zijn ingesloten met een geavanceerde beveiligingsmodus, bij het gebruik 
van deze modus worden er geen cookies op uw computer geplaatst.  
Ook wordt er door YouTube geen data over u opgeslagen zolang u de video niet bekijkt.  
Alleen bij het afspelen van de YouTube video plaatst YouTube cookies op uw computer en 
ontvangt YouTube informatie over de bijbehorende pagina van onze website, ongeacht of u 
wel of geen account heeft bij YouTube.  

Mocht u meer informatie willen hebben omtrent de privacy verklaring van YouTube dan 
verwijzen wij u graag door naar:  https://policies.google.com/privacy?hl=nl. 

Google Analytics 
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt 
aangeboden door Google Inc. ("Google"). De door de cookie gegenereerde informatie over 
het gebruik van de website door bezoekers (zoals tijd, plaats en frequentie van zijn 
bezoeken, inclusief zijn / haar IP-adres) wordt doorgestuurd naar en opgeslagen door Google 
op servers in de Verenigde Staten. Bij het gebruik van Google Analytics maakt de EU-LAC 
Foundation gebruik van de zogenaamde IP-anonimisering door gebruik te maken van de 
extensie "_anonymise Ip ()". Daarbij zal Google het laatste octet van het IP-adres afkappen / 
anonimiseren alvorens het te verzenden naar een server buiten de EU. 

Mocht u meer informatie willen hebben omtrent de privacy verklaring van Google Analytics 
dan verwijzen wij u graag door naar: https://policies.google.com/privacy?hl=nl. 

 

https://policies.google.com/privacy?hl=nl
https://policies.google.com/privacy?hl=nl


Hoe kunt u cookies verwijderen? 

Wilt u de cookies verwijderen, toestaan of blokkeren en eventueel voorkeuren voor 
bepaalde websites instellen? Dan vind u hieronder links naar de uitleg van de verschillende 
browsers.  

Chrome:   https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl 
Internet Explorer (IE):  https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/ 
Microsoft Edge:  https://privacy.microsoft.com/nl-nl/microsoft-edge-and-privacy 
Mozilla Firefox:  https://support.mozilla.org/nl/protect-your-privacy/cookies 
Apple Safari:   https://apple.co/2k9VsIY 
 

Overzicht van de cookies van Total Care 

Naam Functionaliteit Domein Bewaartermijn 

ASP.NET_SessionId Voor het onthouden van 
uw keuzes tijdens uw 
sessie op onze website. 
Denk hierbij aan uw 
spullen in de 
winkelwagen. 

Totalcaregroep.nl Wordt 
verwijderd na 
afsluiten sessie / 
browser 

_RequestVerificationToken Verificatie van de juiste 
gebruiker. Na het 
inloggen zorgt de cookie 
voor een extra controle 
of u daadwerkelijk de 
persoon bent die 
gebruik mag maken van 
de informatie. 

Totalcaregroep.nl Wordt 
verwijderd na 
afsluiten sessie / 
browser 

__zlcmid Wordt gebruikt voor het 
chatprogramma Zopim. 
Voor het identificeren 
van uw apparaat met 
een Zopim Live Chat ID. 

Totalcaregroep.nl 1 jaar 

_ga Voor het onderscheiden 
van gebruikers. 

Totalcaregroep.nl 2 jaar 

_gid Voor het onderscheiden 
van gebruikers. 

Totalcaregroep.nl 24 uur 

Culture Voor het bepalen van 
de CMS cultuur van de 
gebruiker. 

Totalcaregroep.nl 24 uur 
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