
Naam Techniek Domein Beschrijving

Session ID cookie ns.nl Functionele cookies om interactie en gebruiksgemak op ns.nl te faciliteren. Dit betreft onder andere het inloggen van 
de gebruiker, het onthouden van het gekozen traject voor een reisadvies en het invullen van een webcontactformulier

Google Analytics javascript google-
analytics.com

Analytics. Het script gebruikt een enkele cookie om een unieke identificatie toe te kennen aan een bezoeker. Dit is een 
willekeurig gegenereerd nummer. Als het ID is aangemaakt wordt deze in de cookie opgeslagen en verzonden met 
iedere hit en verzonden aan Google Analytics. Dit ID wordt op de servers van Google Analytics gebruikt om 
statistieken te berekenen, zoals het aantal unieke bezoekers, sessies en campagne-data. Deze informatie wordt niet 
gedeeld met derden en het ip-adres is geanonimiseerd.*) zie nadere toelichting op de toepassing van Google analytics

Google Maps javascript maps.googleapis.co
m Dit javascript gebruiken wij om op een kaart de locatie van een activiteit te kunnen aanduiden.

Relay42 javascript svtrd.com
Analytics & tag management & cookiebar manager. Dit script wordt gebruikt voor het doormeten van de website om 
inzicht te krijgen in de effectiviteit en kwaliteit. Daarnaast zorgt dit script voor het management van alle analytics en 
tracking cookies, en daarmee ook voor compliancy aan de wetgeving.

Relay42 javascript t.svtrd.com
Data management platform. Dit script wordt gebruikt voor het doormeten van de website om inzicht te krijgen in de 
effectiviteit en kwaliteit. Daarnaast zorgt dit script voor het management van alle analytics en tracking cookies, en 
daarmee ook voor compliancy aan de wetgeving.

Relay42 cookie ns.nl Zie vorige
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BlueConic javascript nshispeed.blueconi
c.net

Tracking & remarketing. Deze cookie (gezet door een script) wordt gebruikt voor het verzamelen voor advertentie-
doeleinden, namelijk het geanonimiseerd doormeten van advertentie campagnes en het geanonimiseerd verzamelen 
van data.

Doubleclick javasript doubleclick.net
Tracking & remarketing. Deze cookie (gezet door een script) wordt gebruikt voor het verzamelen voor advertentie-
doeleinden, namelijk het geanonimiseerd doormeten van advertentie campagnes en het geanonimiseerd verzamelen 
van data.

Doubleclick cookie doubleclick.net Zie vorige

comScore javascript nl.sitestat.com Web Analytics. Dit script is enkel nog actief in het bestelproces van de winkelwagen van de Spoordeelwinkel. Er 
worden geen actieve metingen verricht noch wordt er informatie mee verzameld.

Criteo javascript static.criteo.net Retargetting. Dit script gebruiken wij om op basis van gedrag gerichter aanbiedingen te kunnen doen.

Crobox javascript api.crobox.com Marketing. Dit script gebruiken wij om op basis van gedrag gerichter aanbiedingen te kunnen doen.

Sagent javascript cdn.sagent.io Marketing. Dit script gebruiken wij om op basis van gedrag gerichter aanbiedingen te kunnen doen.

Sizmek web beacon bs.serving-sys.com Dit is een pixel wat gebruikt wordt om het rendement van online advertenties geanonimiseerd door te meten.

Turn web beacon r.turn.com Dit is een pixel wat gebruikt wordt om het rendement van online advertenties geanonimiseerd door te meten.

Visual Website 
Optimizer javascript dev.visualwebsiteo

ptimizer.com Dit javascript gebruiken wij om het uiterlijk van de website te kunnen testen.

Usabilla javascript w.usabilla.com Klantfeedback. Dit script gebruiken wij om klantfeedback te verzamelen om zodoende de website continu te blijven 
verbeteren.

Google Adwords 
Conversion javascript googleadservices.c

om
Analytics. Dit script wordt gebruikt voor het doormeten van de website om inzicht te krijgen in de effectiviteit en 
kwaliteit van google Adwords campagnes.

Functionele en Analytische cookies & vergelijkbare technieken

(Tracking) Cookies en vergelijkbare technieken van derden
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