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1. Omschrijving CookieInfo – Cookie consent management platform 

(CookieInfo) 

 

1.1. Wat is de Cookieinfo Cookie scanner, banner en verklaring in één? 

Cookieinfo biedt een (Cookie) Consent Management Platform (CMP) aan waarin 

gebruikers hun toestemming en voorkeuren voor reclame en marketing cookies kunnen 

beheren.  

 

Cookieinfo levert een zeer complete consent management platform. Een aanpasbare 

cookiebanner ondersteund door een krachtige cookie scanner en automatisch 

opgestelde cookieverklaring. De gebruiker ontvangt tevens maandelijks een cookie 

rapport en op verzoek een toestemmingslog. Uiteraard worden maandelijks de banner 

en verklaring aangepast als er wijzigingen zijn in de cookies. De werking is 100% 

geautomatiseerd én conform AVG én de komende ePrivacy regelgeving. Ondersteuning 

bij implementatie en configuratie is mogelijk, verder is er uitgebreide Nederlandstalige 

documentatie beschikbaar.  

1.1.1. Cookie scanner 

Een belangrijk punt in de GDPR-wetgeving is dat je volledig op de hoogte bent van alle 

tracking technologieën op jouw website en dat je weet welke gebruikersgegevens je deelt 

met derden en waar deze gegevens naartoe worden verzonden. Het is daarom van 

essentieel belang dat je alle tracking technologieën op jouw website vindt en verklaart. 

 

CookieInfo maakt dit gemakkelijk voor je. Ze scannen jouw website voor de 10 meest 

bekende volgtechnologieën, inclusief die achter je inlogsysteem: 

  

HTTP cookies Silverlight Isolated Storage 

Javascript cookies Flash Local Shared Object 

HTML5 Local Storage 1st party cookies Web beacons 

HTML5 Local Storage 3rd party cookies Ultrasound beacons 

IndexedDB Pixel tags 

 

Maandelijkse cookie scan en rapportage 

De wereld is niet statisch en hetzelfde geldt voor tracking technologieën. Nieuwe 

technologie komt op en het oude verdwijnt. Gemiddeld verandert meer dan 30% van alle 

cookies en tracking technologieën elke maand. Daarom is één van de belangrijkste 

vereisten van de EU-regelgeving dat je volledig op de hoogte bent van alle cookies en 

trackers op jouw website. 
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Het uitgebreide maandelijkse rapport van CookieInfo informeert je over het volgende: 

 

• hoeveel nieuwe cookies zijn er op jouw website 

• hoeveel cookies zijn verdwenen of verwijderd 

• waar op jouw website nieuwe cookies zijn geplaatst 

• waar in jouw websitecode nieuwe cookies zijn geplaatst 

• de bron van cookies en trackers op je website 

• de informatie die je website deelt met derden en waar deze naartoe wordt 

verzonden 

 

Als eigenaar van een website stelt deze informatie jou in staat om te bepalen of de 

cookies en trackers een noodzakelijke vereiste zijn voor het runnen van jouw bedrijf 

en/of website, of dat ze kunnen worden verwijderd. Hiermee kan je vervolgens ook 

bepalen of een DPIA (Data Protection Impact Assessment) vereist is en, zo ja, essentiële 

informatie verstrekken om op te laten nemen in jouw DPIA. 

 

De scanner scant de gehele website inclusief alle sub pagina’s waar cookies en tracking 

technologie in gebruik kan zijn. Dit is inclusief dynamische pagina's en pagina's met 

iframes, video's, pop-ups, etc.  Deze deep scan is er om er zeker van te zijn dat alle 

cookies en trackers gevonden worden (en zo compliant te zijn) om zo accurate informatie 

weer te geven wanneer een website bezoeker gevraagd wordt om consent te geven. 

1.1.2. Cookie banner 

Het verkrijgen van toestemming van de gebruiker vóórdat volgtechnologieën zijn 

ingeschakeld, is een belangrijke vereiste voor GDPR. CookieInfo ondersteunt de vereiste 

van 'voorafgaande toestemming' door alle soorten cookies en trackers te weigeren, 

totdat de websitebezoeker heeft ingestemd met het gebruik ervan (door eenvoudig op 

de pop-up-cookie toestemmingbanner van CookieInfo te klikken). 

 

Je kunt er ook voor kiezen om 'multi-level consent' aan te bieden, waarbij de gebruiker 

kan kiezen welke soorten cookies zij willen blokkeren, waardoor de ultieme controle in 

handen van de gebruiker komt en het vertrouwen in jouw bedrijf of merk wordt 

gestimuleerd. 

 

Registratie van toestemming 

Onder GDPR moet je kunnen aantonen dat alle gebruikers die worden gevolgd en 

geprofileerd hiermee hebben ingestemd. CookieInfo registreert en houdt alle 

toestemmingen bij, zodat je toegang hebt tot een bewijs van toestemming in het geval 

van een audit. 
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Veiligheid en beveiliging staan hoog op  de agenda van CookieInfo, dus alle 

toestemmingen worden doorgegeven via een beveiligde SSL-verbinding en versleuteld 

voor opslag. 

1.1.3. Automatische cookie verklaring 

De CookieInfo software genereert automatisch elke maand een up-to-date cookie 

beleidspagina op basis van de specifieke trackingtechnologieën die op jouw site zijn 

ingeschakeld. Dit kan op een nieuwe cookieverklaring pagina worden gepubliceerd, of 

bijvoorbeeld opgenomen worden op jouw pagina met privacybeleid. Bekijk de cookie 

verklaring. 

 

Omdat het een 'dynamische' pagina is, toont het ook automatisch de huidige 

toestemmingspositie van de gebruiker en biedt het de gebruiker de mogelijkheid om een 

toestemming te wijzigen of in te trekken. Tevens wordt de cookieverklaring maandelijks 

aangepast als de website weer gescand is, zodat je cookieverklaring weer up to date is. 

 

1.2. Overzicht van de verschillende opties van CookieInfo 

Nr onderwerp Premium 

small 

Premium 

medium 

Premium 

Large 

1.  Wat is de prijs? 15 per 

maand 

37 per 

maand 

69 per 

maand 

2.  Aantal subpagina’s per 

website 

Website < 

500 

subpagina's 

Website < 

5.000 

subpagina's  

Website > 

5.000 

subpagina's 

3.  cookiescanner ja Ja Ja 

4.  cookieverklaring ja ja Ja 

5.  implementatie Support 

mogelijk 

Support 

mogelijk 

Support 

mogelijk 

6.  configuratie Support 

mogelijk 

Support 

mogelijk 

Support 

mogelijk 

 

 

1.3. Hoe ziet de Cookieinfo banner eruit? 

Cookieinfo biedt de cookie banner standaard in een donker of licht kleurenschema aan.  

 

Als je al een banner hebt die je wilt blijven gebruiken, kunnen ze dat ontwerp kopiëren en 

samenvoegen met hun technologie. Er zijn verschillende individuele aanpassingen die 

gemaakt kunnen worden: 

 

• Ontwerp en lay-out 

• De achtergrondkleur kan worden gewijzigd 

https://www.cookieinfo.net/cookie-verklaring/
https://www.cookieinfo.net/cookie-verklaring/
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• De banner kan boven of onder worden geplaatst 

• De tekst in de banner kan worden gewijzigd (woorden, lettertype en kleur) 

• De link in de banner kan worden gewijzigd (woorden, lettertype en kleur) 

• Knop 'OK' kan worden gewijzigd (woord, lettertype en kleur) 

• Randen kunnen veranderen 

• De banner kan na een aantal seconden automatisch verdwijnen 

• Logo's kunnen worden toegevoegd 

 
*Bovenstaande aanpassingen zijn niet mogelijk bij de “gratis” variant.  

 

 

Wil je een banner die aangepast is aan de huisstijl van jouw website? Of je huidige 

banner samenvoegen met die van CookieInfo?  Dat kan tegen een meerprijs. 

 

Figuur 1. Cookiebanner aan de onderkant van website 
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Figuur 2. Details van de cookies na klikken op "Details tonen". 

1.4. Waarom een cookie consent management platform onder de GDPR-AVG? 

 

Om persoonsgegevens zoals sitebezoek te kunnen verwerken, vereist de privacywet 

GDPR (General Data Protection Regulation) of in het Nederlands AVG (Algemene 

Verordening Gegevensbescherming ) een grondslag. Eén van de zes wettelijke 

grondslagen is toestemming. Onder persoonsgegevens vallen onder meer cookies en 

elektronische identificatie elementen zoals, IP addressen, IDFA, AAID, etc. 

 

Een ander verschil van de GDPR-AVG in vergelijking met de vorige privacywetgeving is dat 

de verwerking van de persoonsgegevens op basis van toestemming pas mag 

plaatsvinden als de toestemming is verleend. Verder zijn de regels rond toestemming 

veel strenger. Toestemming onder de GDPR moet vrij kunnen worden gegeven, en deze 

moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 

• specifiek,  

• expliciet,  

• goed geïnformeerd en  

• ondubbelzinnig.  

 

Voor diverse details moet toestemming worden gevraagd, zoals het doel van de 

gegevensverwerking, type gegevens en de diverse gegevensverantwoordelijken en 

verwerkers. Dit betekent dat u consumenten niet alleen 'OK' op een cookie banner kan 

serveren, maar dat u hun toestemming veel explicieter moet verkrijgen. Toestemming 

moet net zo gemakkelijk kunnen worden ingetrokken als worden gegeven.  
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2. FAQ 

 

Nr Onderwerp Omschrijving 

1.  Wat is de prijs? CookieInfo rekent voor de betaalde premium variant een 

prijs per maand, vanaf €15 per maand. 

2.  Wat is de minimale 

contractduur? 

Bij een jaarabonnement is dat een jaar, indien er 

maandelijks wordt afgerekend dan is de contractduur  

minimaal een maand. 

3.  Kan ik maandelijks betalen 

ipv jaarlijks? 

Ja, dat is mogelijk. De tarieven hiervoor liggen wel hoger. 

De tarieven zijn dan als volgt: 

 

Premium Small € 19 per maand 

Premium Medium € 45 per maand 

Premium Large € 83 per maand 

4.  Wat is de opzegtermijn? Wil je maandelijks afrekenen? Dan is de opzegtermijn 

één maand. Opzegging dient te geschieden voor de 

eerste dag van de nieuwe maand van jouw abonnement. 

Een huidige maand wordt altijd volledig gerekend.   

 

Rekenen wij jaarlijks met je af? Dan is de minimale 

opzegtermijn één maand voor het verstrijken van de 

abonnementsperiode. CookieInfo restitueert geen geld 

tijdens de looptijd van een jaarcontract. 

5.  Hoe wordt de prijs 

bepaald? 

De grootte van jouw abonnement wordt bepaald aan de 

hand van het totaal aantal pagina's (inclusief 

subpagina's)  dat wordt gevonden op jouw website. De 

scanner scant de gehele website inclusief alle sub 

pagina’s waar cookies en tracking technologie in gebruik 

kan zijn. Dit is inclusief dynamische pagina's en pagina's 

met iframes, video's, afbeeldingen, pop-ups, etc.  Deze 

deep scan is er om er zeker van te zijn dat alle cookies 

en trackers gevonden worden (en zo compliant te zijn) 

om zo accurate informatie weer te geven wanneer een 

website bezoeker gevraagd wordt om consent te geven. 

 

Heb je geen idee hoeveel pagina's je hebt? Lees in de 

CookieInfo Knowledge Base een aantal tips om een 

inschatting te maken. 

https://www.cookieinfo.net/knowledge-base/
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Nr Onderwerp Omschrijving 

6.  Wordt een sub-domein 

gezien als een apart 

domein? 

Ja, domeinen en sub-domeinen worden separaat gezien. 

Dit is omdat we elk domein/sub-domein scannen. 

Daarom heb je een abonnement nodig voor elk van je 

domeinen en sub-domeinen. 

 

- example.com, it.example.com en uk.example.com 

wordt gezien als 3 verschillende domeinen. 

 

- example.com/en, example.com/it and example.com/da 

wordt gezien als 1 domein. 

 

- Let op example.com en www.example.com (www alias) 

wordt gezien als 1 domein. 

 

Met meerdere subdomeinen kijkt Cookieinfo e naar 

mogelijkheden voor korting. 

7.  Kan onze website ook 

dagelijks gescand worden? 

Dat is zeker mogelijk. Jouw website wordt dan dagelijks 

gescand op cookies en alle wijzigingen, toevoegingen en 

verwijderingen in de cookies en trackers worden direct 

verwerkt in de cookiebanner en de cookieverklaring. Het 

tarief voor dagelijks scannen is € 95 per maand. Deze 

kosten komen bovenop de maandelijkse 

abonnementskosten. 

8.  Is er een proefperiode en 

is die gratis? 

De proefperiode is altijd gratis? 

Ja! Tijdens de proefperiode heb je de cookie banner en 

verklaring 30 dagen kosteloos op je website staan. Na de 

proefperiode kies je het pakket (Premium Small, Medium 

of Large) dat bij de grootte van jouw website past. Wil je 

de CookieInfo oplossing toch niet gebruiken? Verwijder 

dan de scripts van jouw website en CookieInfo verwijdert 

jouw gegevens uit het systeem. Dan werken uiteraard de 

cookie banner en verklaring niet meer. 

9.  Is CookieInfo geschikt voor 

elke website? 

CookieInfo is waardevol voor alle zzp-ers, bedrijven en 

organisaties met een website. Je website hoeft niet 

perfect te zijn, zolang er maar traffic op je website 

gegenereerd wordt en persoonsgegevens verzameld 

wordt van de website-bezoekers. Met onze oplossing 

krijg je inzicht in de cookies en andere trackers op je 

website. Op basis van deze inzichten (na ontvangst van 

de maandelijkse rapportages) kun je aanpassen welke 
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Nr Onderwerp Omschrijving 

cookies je wel of niet wilt blijven gebruiken. Eventueel 

kan je nog afspraken maken met Third Parties die 

informatie ontvangen van bezoekers op jouw website. 

10.  Wat zijn de belangrijkste 

voordelen van Cookieinfo 

oplossing voor de eigenaar 

van een site? 

• CookieInfo is een totaal oplossing. Niet alleen 

een scanner, maar ook een cookie banner, 

cookieverklaring, cookie rapportage en consent 

log. 

 

• Cookieinfo vindt meer trackingtechnologieën dan 

anderen. Ongeveer 33% meer dan veel van onze 

concurrenten. 

 

• CookieInfo registreert alle gebruikers 

toestemmingen en bewaart ze veilig en beveiligd 

in een gecodeerde omgeving. 

 

• Jouw hele website wordt maandelijks gescand en 

Cookieinfo houdt je volledig op de hoogte van 

wijzigingen in trackingstechnologieën. Gemiddeld 

verandert ten minste 30% van de 

trackingstechnologieën elke maand, dus hun 

maandelijkse rapporten zijn zeer waardevol. 

 

• In overeenstemming met de AVG zorgt 

CookieInfo ervoor dat er geen 

trackingtechnologieën worden geactiveerd 

zonder voorafgaande toestemming. De meeste 

andere compliance-software doet dit niet. 

 

• Maandelijkse scans van jouw website inclusief 

het scannen van al jouw subpagina's en de 

pagina's die je alleen ziet na inloggen. 

 

• Met CookieInfo is het intrekken van de 

toestemming net zo eenvoudig als het geven van 

toestemming. Dit is volledig in overeenstemming 

met de AVG-vereisten 

 

 



   
 

  
 

26 February 2019   

Page 9 of 10 

  

 

 

Nr Onderwerp Omschrijving 

11.  Hoe komt CookieInfo op 

het aantal pagina’s van een 

website? 

De scanner scant de gehele website inclusief alle sub 

pagina’s waar cookies en tracking technologie in gebruik 

kan zijn. Dit is inclusief dynamische pagina’s en pagina’s 

met iframes, video’s, pop-ups, etc. 

Deze deep scan is er om er zeker van te zijn dat alle 

cookies en trackers gevonden worden (en zo compliant 

te zijn) om zo accurate informatie weer te geven 

wanneer een website bezoeker gevraagd wordt om 

consent te geven. 

12.  Hoe kan ik zelf bekijken 

hoeveel pagina’s mijn site 

heeft? 

Er zijn een aantal manieren om een (redelijk) beeld te 

krijgen van de hoeveelheid pagina’s op je website. 

 

Een site search in Google. 

Je kan in google een site search doen, bijvoorbeeld  

site:cookieinfo.net .Bedenk wel dat een site search in 

Google géén dymanische pagina’s etc. meetelt, alleen de 

door Google geïndexeerde pagina’s tellen mee in het 

resultaat. 

 

 

XML Sitemaps 

Een XML Sitemap is een vrij precieze manier om het 

aantal pagina’s te tellen. Voer één van de volgende URL’s 

in de browser in: 

http://sitenaam.com/sitemap.xml – Voor een website 

met een enkele sitemap. 

http://sitenaam.com/sitemap_index.xml – Voor een site 

met meerdere sitemaps (Tel het aantal pagina’s van 

iedere sitemap bij elkaar op). 

 

Overige tools 

Je kan ook een online “sitemap generator” of “broken link 

checker” gebruiken als je website niet al te groot is. 

Gebruik XML Sitemap Generator om de lijst met URL’s te 

krijgen van een site, de gratis versie werkt tot 500 

pagina’s. 

Gebruik de online broken link checker tool om het 

aantal pagina’s te tellen. Hier geldt een limiet van 3000 

pagina’s. 
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Nr Onderwerp Omschrijving 

13.  Welke cookies vinden jullie 

allemaal? 

CookieInfo scant jouw website voor de 10 meest 

bekende volgtechnologieën, inclusief die achter je 

inlogsysteem. Ze vinden veel meer trackers dan andere 

partijen. Denk aan: HTTP cookies, Javascript cookies, 

HTML5 Local Storage 1st party cookies, HTML5 Local 

Storage 3rd party cookies, IndexedDB, Silverlight 

Isolated Storage, Flash Local Shared Object, Web 

beacons, Ultrasound beacons en Pixel tags. 

14.  Biedt CookieInfo 

toestemming voor 

meerdere domeinen? 

Als je meer dan één website hebt of als jouw website 

meerdere subdomeinen heeft, biedt CookieInfo een 

'one consent'-optie, waarbij website-gebruikers één 

toestemming kunnen geven die voor alle domeinen 

geldt. Met deze optie kan je websitegebruikers bij hun 

eerste bezoek aan één van jouw websites de 

toestemming laten geven. 

15.  Mijn site is meertalig, hoe 

gaat CookieInfo daarmee 

om? 

De software van CookieInfo detecteert automatisch de 

taal van de gebruiker op basis van hun 

browservoorkeuren en geeft tekst weer in de 

toestemmingsbanner in de voorkeurstaal van de 

gebruiker. CookieInfo biedt op dit moment aanpasbare 

tekstsjablonen in 43 talen. 

16.  Werkt CookieInfo goed 

samen met de 

verschillende 

webbrowsers? 

Het verzamelsysteem van CookieInfo werkt met alle 

belangrijke webbrowsers (Chrome, Firefox, Safari, 

Internet Explorer, Edge en Opera) die compatibel zijn 

met HTML4 en HTML5 en ondersteunt JavaScript en 

Secure Socket Layer (SSL). 

17.  Waar vind ik meer 

documentatie? 

CookieInfo heeft een uitgbreide knowledge base. 

 

https://www.cookieinfo.net/knowledge-base/

