
COOKIEVERKLARING CATAWIKI 
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Catawiki maakt gebruik van Cookies op zijn website, advertentiediensten en mobiele apps. Daarom vinden wij het belangrijk u uit te leggen 
wat Cookies zijn, welke Cookies Catawiki gebruikt en waarom dit gedaan wordt. Deze Cookieverklaring en uw toestemming zijn van 
toepassing op ieder gebruik van de website en de Dienst. Lees de volgende informatie grondig door, zodat u begrijpt hoe Catawiki Cookies 
gebruikt en wat uw opties zijn.  
 

Wij behandelen persoonsgegevens die verzameld worden altijd in overeenstemming met het Privacybeleid van Catawiki. Alle termen met 
een hoofdletter worden gedefinieerd in de Voorwaarden.  
 
A. Wat zijn Cookies? 
Cookies gebruiken verschillende technieken om data te plaatsen op of data te lezen van apparatuur van gebruikers, bijvoorbeeld uw 
computer, laptop, tablet of smartphone. De bekendste Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die op apparatuur geplaatst worden en later 
weer herkend kunnen worden. Andere soorten Cookies zijn javascripts, webbeacons (tags) of device fingerprinting. Aan het eind van deze 
Cookieverklaring vindt u een lijst van alle Cookies die Catawiki gebruikt.  
 

B. Hoe lang blijven de Cookies van Catawiki actief?  
De levensduur van de Cookies die wij gebruiken verschilt. Zie de tabel aan het eind van deze Cookieverklaring voor specifieke 
bewaartermijnen. U kunt op ieder moment alle Cookies uit uw browser verwijderen via de Cookie-instellingen van uw browser. Waar deze 
instellingen zich bevinden, hangt af van de browser die u gebruikt. Gebruik de zoekfunctie op de pagina instellingen of gebruik de 
helpfunctie in uw browser om uw instellingen te vinden.  
 
C. Moet ik toestemming geven voor het plaatsen van Cookies?  
Catawiki heeft uw toestemming nodig om bepaalde Cookies te plaatsen. De Strikt noodzakelijke cookies zijn de enige Cookies die Catawiki 
zonder uw toestemming kan plaatsen. Zie de specifieke informatie hieronder. Als u de website van Catawiki voor het eerst bezoekt, ziet u 
een melding waarin u geïnformeerd wordt over Cookies en u om uw toestemming gevraagd wordt (de Cookiemelding). Als u doorgaat met 
het gebruik van de website nadat de Cookiemelding verschenen is, stemt u in met het gebruik van Cookies.  
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http://www.catawiki.nl/conditions/privacy-policy-nl.pdf
http://www.catawiki.nl/conditions/terms-and-conditions-nl.pdf?1472043185


D. Kan ik mijn toestemming intrekken?  
U kunt in uw Cookie-instellingen aangeven dat u niet langer Cookies wenst te ontvangen. Dit geldt niet voor de Strikt noodzakelijke 
cookies. U kunt de Cookies van Catawiki terugvinden in uw browserinstellingen. Hier kunt u ook aangeven welke Cookies u wilt 
aanvaarden en welke u wilt weigeren. Ga naar http://www.networkadvertising.org/ of http://www.youronlinechoices.com/ om Cookies van 
derden te beheren. Met deze websites kunt u Cookies van bepaalde derden blokkeren.  
 
E. Wat zijn de gevolgen van het weigeren van Cookies? 

Indien u bepaalde Cookies weigert, zullen bepaalde functies van het Online platform van Catawiki niet werken.  

 

F. Worden mijn data buiten de EER overgedragen?  
Sommige betrokken derden hebben vestigingen in de Verenigde Staten of elders buiten de Europese Economische Ruimte. Zij kunnen de 
data die ze met hun Cookies verzamelen overdragen aan deze buitenlandse vestigingen. Indien u toestemming geeft voor de 
desbetreffende Cookies, wordt dit beschouwd als toestemming voor een dergelijke overdracht.  
 

G. Kan deze Cookieverklaring gewijzigd worden?  
Catawiki kan deze Cookieverklaring wijzigen of aanvullen. De meest recente Cookieverklaring staat op het Online platform of wordt onder 
uw aandacht gebracht als u het Online platform bezoekt. Catawiki streeft ernaar zijn Cookie-informatie actueel te houden, maar benadrukt 
dat overzichten van Cookie altijd momentopnamen zijn. Vanwege de voortdurende innovatie van het Online platform en het feit dat het 
internet en de verschillende betrokken partijen voortdurend veranderen, is het mogelijk dat actuele Cookies en Cookie-informatie niet altijd 
beschikbaar zijn in deze Cookieverklaring.  
 
H. Contact 
Voor vragen in verband met deze Cookieverklaring en het gebruik van Cookies op uw Online platform kunt u altijd contact met Catawiki 
opnemen met gebruik van de volgende contactgegevens:  
                   Catawiki B.V. 

Noordersingel 33 

9401 JW Assen 

Nederland 
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http://www.youronlinechoices.com/


 

E - info@catawiki.nl 
T - +31 85 2080 260 

F - +49 (0)30 220 125 57 

U kunt ons ook een e-mail sturen met het volgende contactformulier. 
 

I. Welke Cookies gebruikt Catawiki?  
Hieronder leggen wij uit welke Cookies er gebruikt worden en waarom en voor welke doeleinden wij deze gebruiken. In de tabel aan het 
eind van deze Cookieverklaring ziet u de specifieke Cookies die Catawiki gebruikt.  
 

Catawiki gebruikt zogenaamde First party cookies en Third party cookies. First party cookies worden door Catawiki zelf geplaatst en 
gelezen. Third party cookies worden door derden geplaatst en/of gelezen.  
 

Catawiki maakt ook gebruik van zogenaamde Tracking cookies. Onze eigen First party tracking cookies worden uitsluitend gebruikt om de 
gebruiksgewoonten in uw eigen Online platform te volgen. Third party tracking cookies kunnen ook gebruikt worden om uw 
gebruiksgewoonten op meerdere (andere) websites te volgen, niet alleen op ons Online platform. Wij kunnen dit niet controleren en 
verwijzen u daarom naar het privacybeleid van de desbetreffende derden. In de tabel aan het eind van deze Cookieverklaring ziet u precies 
welke derden er Third party cookies op Catawiki plaatsen.  
 

1. Functionele cookies 

Functionele cookies zijn nodig om het gebruik van het Online platform of bepaalde functies mogelijk te maken. Er is bijvoorbeeld een 
Cookie dat ervoor zorgt dat u ingelogd blijft en niet steeds in hoeft te loggen als u op een link op het Online platform klikt. Catawiki heeft 
geen toestemming nodig van u om Strikt noodzakelijke cookies te plaatsen. Deze worden zonder toestemming geplaatst als u het Online 
platform bezoekt of relevante functies gebruikt. Catawiki gebruikt de volgende categorieën Functionele cookies:  
 
 

1.1 Controleert welk type account de gebruiker heeft. 

1.2 Bekijkt of de gebruiker ingelogd is. 

1.3 Slaat het type apparaat op dat gebruikt is om de website van Catawiki te bezoeken. 
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http://www.catawiki.nl/help#faq_cat:contact


1.4 Slaat de gebruikersnaam op voor communicatiedoeleinden. 

1.5 Bekijkt of het Cookiebeleid aanvaard is. 

1.6 Controleert of de galerijweergave of de lijstweergave gebruikt wordt. 

1.7 Controleert of de gebruiker op de startpagina van de veiling of op het Verzamelaarsplatform is. 

1.8 Slaat de ID op van de veiling die de gebruiker gekozen heeft om gesloten kavels te zien. 

 

2. Analytische cookies 

Analytische cookies leggen vast hoe bezoekers het Online platform gebruiken. Catawiki kan deze informatie gebruiken om het gebruik van 
het Online platform te analyseren, webstatistieken te genereren en vast te stellen wat de oorzaak van fouten op het Online platform is. Wij 
gebruiken deze informatie om de doelgroep en de markt te analyseren, de navigatie van het Online platform te verbeteren en fouten op te 
lossen.  
 

2.1 Houdt het aantal gebruikers van de websites van Catawiki bij. 

2.2 Houdt de tijd bij die iedere gebruiker op de webpagina's van Catawiki besteedt. 

2.3 Houdt de volgorde bij waarin een gebruiker verschillende webpagina's bekijkt. 

2.4 Besluit welke delen van de websites van Catawiki er verbeterd dienen te worden. 

2.5 Optimaliseert de websites. 

2.6 Laat gebruikers feedbackonderzoeken zien. 

2.7 Helpt bij het vaststellen van de leeftijd, het geslacht en de interesses van gebruikers. 

 

3. Marketing 

Sommige Cookies worden gebruikt om u relevante advertenties te laten zien en te voorkomen dat u steeds dezelfde advertenties ziet:  
 

3.1 
Houdt bij welke advertenties de gebruiker al gezien heeft en voorkomt dat gebruikers steeds dezelfde 
advertenties zien. 

3.2 
Houdt bij hoeveel gebruikers op een advertentie geklikt hebben, zodat Catawiki de onderneming waarvan 
de advertentieruimte gekocht is kan betalen. 
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3.3 
Houdt bij welk accounttype er geregistreerd is na het klikken op een advertentie, zodat Catawiki de 
onderneming waarvan de advertentieruimte gekocht is kan betalen. 

 

4. Interesses 

Catawiki gebruikt Cookies om uw gedrag en interesses te analyseren en bij te houden. Op basis hiervan kunnen wij u advertenties en 
content laten zien die zo goed mogelijk overeenstemmen met uw interesses.  

4.1 
Houdt het gedrag van gebruikers bij om een idee van hun interesses te 
krijgen. 

4.2 Controleert of er op een advertentie geklikt is.  

4.3 
Geeft data over het gedrag van de gebruiker door aan andere 
websites. 

4.4 
Staat diensten van derden toe om gebruikers advertenties te laten 
zien. 

4.5 
Laat relevantere en interessantere advertenties zien op basis van het 
gebruik van sociale media.  

 

5. Sociale media 

Catawiki wil zijn gebruikers de mogelijkheid bieden om hun ervaringen met de Website en Dienst van het Online platform via sociale media 
te delen. Daarom hebben wij enkele knoppen en opties voor sociale media op het Online platform geplaatst. Met deze knoppen en opties 
kunnen de respectieve sociale media Cookies plaatsen die zij vervolgens kunnen lezen (Third party cookies). 
 

5.
1 

Staat ingelogde gebruikers van geselecteerde sociale-mediaplatformen toe om direct content van 
de websites van Catawiki te delen. 

5.
2 

Staat gebruikers toe om embedded filmpjes van ons officiële YouTube-kanaal te bekijken met 
gebruik van de privacymodus van YouTube. 

 

  

5 G.1201232149.269266282 
 



 

 Naam Cookie Welke 
onderneming heeft 
het cookie 
geplaatst 

Doel Cookie Wat doet het Cookie 
(verwijzing naar paragraaf 
op andere tabbladen) 

Duur van het 
Cookie 

Catawiki cw_ab catawiki Analysis 2.5 20 years 
Catawiki ab_first_visit catawiki Analysis 2.5 session 
Catawiki _catawiki_session_id1 catawiki Functional 1.2 session 
Catawiki auction_view_mode catawiki Functional 1.6 1 year 
Catawiki authorization_token catawiki Functional 1.2 10 years 
Catawiki device_type catawiki Functional 1.3 session 
Catawiki _catawiki_view catawiki Functional 1.7 session 
Catawiki logged_in catawiki Functional 1.2 10 years 
Catawiki show_closed_lots_auction_i

d 
catawiki Functional 1.8 session 

Catawiki user_name catawiki Functional 1.4 10 years 
Catawiki disable_cookiebar catawiki Functional 1.5 10 years 
Catawiki twitter_visitor_type catawiki Marketing, 

Interests 
1.1 session 

Catawiki criteo_visitor_type catawiki Marketing, 
Interests 

1.1 session 

Catawiki _dc_gtm_UA-5289161-2 catawiki Marketing, 
Interests 

2.7 session 

Catawiki _dc_gtm_UA-5289161-5 catawiki Marketing, 
Interests 

2.7 session 

Criteo acdc criteo.com Marketing, 
Interests 

3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 2 years 

Criteo eid criteo.com Marketing, 
Interests 

3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 6 months 

6 G.1201232149.269266282 
 



Criteo evt criteo.com Marketing, 
Interests 

3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 6 months 

Criteo sess criteo.com Marketing, 
Interests 

3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 6 months 

Criteo tk criteo.com Marketing, 
Interests 

3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 session 

Criteo udc criteo.com Marketing, 
Interests 

3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 6 months 

Criteo uei criteo.com Marketing, 
Interests 

3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 14 days 

Criteo uic criteo.com Marketing, 
Interests 

3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 6 months 

Criteo uid criteo.com Marketing, 
Interests 

3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 6 months 

Criteo zdi criteo.com Marketing, 
Interests 

3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 6 months 

Doubleclick DSID .doubleclick.net Marketing, 
Interests 

3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 7 days 

Doubleclick IDE .doubleclick.net Marketing, 
Interests 

3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 2 years 

Doubleclick id .doubleclick.net Marketing, 
Interests 

3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 2 years 

Facebook locale .facebook.com Marketing, 
Interests, Social 
Media 

3.1, 3.2, 3.3, 4.1, 4.2, 4.3, 
4.4, 4.5, 5.1 

15 months 

Facebook c_user .facebook.com Social Media 5.1 15 months 
Facebook csm .facebook.com Social Media 5.1 1 year 
Facebook datr .facebook.com Social Media 5.1 15 months 
Facebook fr .facebook.com Social Media 5.1 1 year 
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Facebook lu .facebook.com Social Media 5.1 1 year 
Facebook pl .facebook.com Social Media 5.1 15 months 
Facebook s .facebook.com Social Media 5.1 15 months 
Facebook sb .facebook.com Social Media 5.1 15 months 
Facebook xs .facebook.com Social Media 5.1 15 months 
Google 
Analytics  

_ga catawiki Analysis 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 2 years 

Google 
Analytics  

_gat catawiki Analysis 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 10 minutes 

Google 
Analytics  

__utma catawiki Analysis 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 2 years 

Google 
Analytics  

__utmt catawiki Analysis 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 10 minutes 

Google 
Analytics  

__utmb catawiki Analysis 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 30 minutes 

Google 
Analytics  

__utmc catawiki Analysis 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 session 

Google 
Analytics  

__utmz catawiki Analysis 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 6 months 

Google 
Analytics  

__utmv catawiki Analysis 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 2 years 

Hotjar _hjClosedSurveyInvites hotjar.com Analysis 2.1, 2.2, 2.5, 2.6 1 year 
Hotjar _hjIncludedInSample hotjar.com Analysis 2.1, 2.2, 2.5, 2.6 1 year 
Hotjar _hjDonePolls hotjar.com Analysis 2.1, 2.2, 2.5, 2.6 1 year 
Hotjar _hjMinimizedPolls hotjar.com Analysis 2.1, 2.2, 2.5, 2.6 1 year 
Hotjar _hjDoneTestersWidgets hotjar.com Analysis 2.1, 2.2, 2.5, 2.6 1 year 
Hotjar _hjMinimizedTestersWidget

s 
hotjar.com Analysis 2.1, 2.2, 2.5, 2.6 1 year 

Hotjar _hjDoneSurveys hotjar.com Analysis 2.1, 2.2, 2.5, 2.6 1 year 
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KissMetrics km_ai catawiki Analysis 2.1, 2.2, 2.5, 2.6 5 years 
KissMetrics km_lv catawiki Analysis 2.1, 2.2, 2.5, 2.6 5 years 
KissMetrics km_uq catawiki Analysis 2.1, 2.2, 2.5, 2.6 5 years 
KissMetrics kvcd catawiki Analysis 2.1, 2.2, 2.5, 2.6 5 years 
New Relic NREUM newrelic.com Analysis 2.1, 2.2, 2.5 session 
New Relic NRAGENT newrelic.com Analysis 2.1, 2.2, 2.5 session 
New Relic JSESSIONID newrelic.com Analysis 2.1, 2.2, 2.5 session 
Webtrekk wt3_eid catawiki Analysis 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 1 year 
Webtrekk wt3_sid catawiki Analysis 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 session 
Youtube SID .youtube.com Analysis 5.1, 5.2 2 years 
Youtube GEUP .youtube.com Analysis 5.1, 5.2 1 year 
Youtube HSID .youtube.com Analysis 5.1, 5.2 2 years 
Youtube LOGIN_INFO .youtube.com Analysis 5.1, 5.2 2 years 
Youtube PREF .youtube.com Analysis 5.1, 5.2 2 years 
Youtube SAPISID .youtube.com Analysis 5.1, 5.2 2 years 
Youtube SID .youtube.com Analysis 5.1, 5.2 2 years 
Youtube SSID .youtube.com Analysis 5.1, 5.2 2 years 
Youtube VISITOR_INFO1_LIVE .youtube.com Analysis 5.1, 5.2 1 year 
Youtube YSC .youtube.com Analysis 5.1, 5.2 session 
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