
COOKIE POLICY

VICE maakt gebruik van verschillende technologieën om de gebruiksvriendelijkheid van haar website te 

verbeteren en de website voor elke bezoeker zo soepel mogelijk te laten werken. Voorbeelden van deze 

technologieën zijn cookies, (pixel) tags/beacons en scripts (hierna: "cookies"). Cookies worden gebruikt 

door VICE en door derde partijen, zoals adverteerders en partijen die webstatistieken bijhouden, via de 

website die je bezoekt.

Het is voor ons belangrijk dat je weet welke cookies onze website gebruikt en waarom we ze gebruiken. 

We willen namelijk graag én jouw privacy én de gebruiksvriendelijkheid én de financiering van onze 

website zoveel mogelijk waarborgen. Hieronder lees je meer over de cookies die we gebruiken en lees je 

waarom we ze gebruiken. 

Deze cookie policy is alleen van toepassing op de VICE website. De overzichten hieronder zijn een 

momentopname van de geplaatste cookies. VICE streeft ernaar deze lijst zo up-to-date mogelijk te 

houden. Vanwege het dynamische karakter van internet en de vele betrokken (externe) partijen kan het 

echter zijn dat niet alle actuele cookies per direct in de overzichten te vinden zijn.

1. Functionele cookies

Cookies die ervoor zorgen dat de website naar behoren functioneert

VICE maakt gebruik van cookies die ervoor zorgen dat de website goed werkt. We verwijzen naar deze 

cookies als 'functionele cookies’ en we gebruiken ze voor:

Naam Geplaatst door Waarvoor Hoe lang

POPUPCHECK vice.com Browser pop-up compatibiliteit 1 dag

NID .google.com Bewaren van 

gebruikersvoorkeuren
6 maanden

MUID .bing.com Zoekfunctie 2 jaar

ANONCHK .c.bing.com Zoekfunctie 4 uur

MR .c.bing.com Zoekfunctie 6 maanden

MR .dps.bing.com Zoekfunctie 6 maanden

tv_UIAN .tremorhub.com Zoekfunctie 2 jaar

B .yahoo.com Zoekfunctie 2 jaar



2. Webstatistieken

Cookies waarmee we het gebruik van de website kunnen meten. 

Om te bepalen in welke delen van de website bezoekers het meest geïnteresseerd zijn, meten en testen 

we de website met behulp van software van derde partijen. We gebruiken daarvoor cookies om de 

browser te kunnen herkennen. We meten op die manier het aantal bezoekers van onze website. Van de 

informatie die wij zo verzamelen worden statistieken gemaakt. Deze statistieken geven ons inzicht in hoe 

vaak onze webpagina's bezocht worden en waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen. We noemen dit 

webstatistiekdoeleinden. Hierdoor zijn wij in staat structuur, navigatie en inhoud van de website zo 

gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. 

Er wordt op de website van VICE gebruik gemaakt van de onderstaande analytics-systemen. Klik op de 

betreffende naam om de privacy-verklaring van dat systeem te bekijken of, waar mogelijk, voor een opt-

out om je af te melden voor hun dienstverlening.

Chartbeat – privacy policy

Google Analytics – privacy policy – opt-out  

ScorecardResearch – privacy policy – opt-out

VisualDNA – privacy policy – opt-out 

Concreet gebruiken de volgende cookies voor webstatistiekdoeleinden:

Naam Geplaatst door Waarvoor Hoe lang

UID .scorecardresearch.com Webstatistiekdoeleinden 2 jaar

UIDR .scorecardresearch.com Webstatistiekdoeleinden 2 jaar

__asc .vice.com Webstatistiekdoeleinden 30 minuten

__auc .vice.com Webstatistiekdoeleinden 1 jaar

__gads .vice.com Webstatistiekdoeleinden 2 jaar

__qca .vice.com Webstatistiekdoeleinden 1,5 jaar

_dc_gtm_UA-50672512-1 .vice.com Webstatistiekdoeleinden 10 minuten

_ga .vice.com Webstatistiekdoeleinden 2 jaar

_gat_tracker_1 .vice.com Webstatistiekdoeleinden 10 minuten

_gat_tracker_2 .vice.com Webstatistiekdoeleinden 11 minuten
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https://chartbeat.com/privacy/
http://www.visualdna.com/cookie-settings/
http://www.visualdna.com/privacy-policy/
http://www.scorecardresearch.com/Preferences.aspx
http://www.scorecardresearch.com/privacy.aspx
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl
https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/


_cb_ls www.vice.com Webstatistiekdoeleinden 30 minuten

_chartbeat2 www.vice.com Webstatistiekdoeleinden 2 jaar

_chartbeat5 www.vice.com Webstatistiekdoeleinden 3 minuten

_p__chartbeat4 www.vice.com Webstatistiekdoeleinden 1 uur

vdnaWidgetMC .visualdna.com Webstatistiekdoeleinden 3 maanden

_gat .vice.com Webstatistiekdoeleinden 10 minuten

3. Social media cookies

Cookies om de inhoud van onze website te delen via social media

De artikelen en video’s die je op onze website bekijkt kun je delen via social media. Voor het functioneren 

van de koppeling met social media worden gebruik gemaakt van social media cookies van social media 

partijen, zodat deze jou herkennen op het moment dat jij een artikel of video wilt delen. Deze cookies 

maken het mogelijk dat ingelogde gebruikers van geselecteerde social media bepaalde inhoud van onze 

website direct kunnen delen.

Voor de cookies die de social media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, 

verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover geven; zie de links 

hieronder. Let op dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. VICE heeft daar geen invloed op.

 Facebook en Social Plugin – privacy policy

 Google+ en Youtube – privacy policy

 Twitter – privacy policy

 Tumblr – privacy policy

Naam Geplaatst door Waarvoor Hoe lang

__utma .tumblr.com Integratie met social media 2 jaar

__utmb .tumblr.com Integratie met social media 30 minuten

__utmc .tumblr.com Integratie met social media sessie

__utmt .tumblr.com Integratie met social media 10 minuten
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https://www.tumblr.com/policy/en/privacy
https://twitter.com/privacy?lang=nl
https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/
https://nl-nl.facebook.com/about/privacy/


__utmz .tumblr.com Integratie met social media 6 maanden

_ga .tumblr.com Integratie met social media 2 jaar

lang cdn.syndication.twimg.com Integratie met social media sessie

4. Advertentie cookies

Cookies om advertenties voor jou te kunnen tonen

Sommige van de advertenties (of video’s) op VICE maken gebruik van cookies. Deze advertenties worden

door ons en door derden op onze website geplaatst. Als dergelijke cookies niet worden gebruikt krijg je 

overigens nog steeds advertenties te zien. Er worden namelijk ook advertenties getoond die géén gebruik

maken van cookies. 

We maken gebruik van de onderstaande advertentienetwerken en ad-serving-systemen. Klik op het 

betreffende naam om de privacyverklaring van dat netwerk of systeem te bekijken of, waar mogelijk, om 

een opt-out aan te vragen om je af te melden voor hun dienstverlening.

 Accuen – privacy policy – opt-out

 AdAdvisor – privacy policy – opt-out

 AdSafe – privacy policy

 Adobe AudienceManager – privacy policy – opt-out 

 Advertising.com – privacy policy 

 Aggregate Knowledge – privacy policy – opt-out 

 Alexa Direct Measurement – privacy policy – opt-out – 

 AppNexus – privacy policy – opt-out 

 AudienceScience – privacy policy – opt-out

 BuzzFeed – privacy policy 

 Chartbeat – privacy policy

 Datalogix – privacy policy – opt-out 

 DoubleClick – privacy policy – opt-out 
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http://www.google.com/settings/ads/anonymous?hl=nl&sig=ACi0TCgZnAI0FZ9XMpZL5myBk9vcu8bQC9xTOyM3g6DT-gkChJ7wIeEgiTgfh6ZtYduTs003Q0RkmAFJQAud__PiwespAgew6mlja0OTRTPkOlqBUphvUXU
https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/
https://www.datalogix.com/privacy/#opt-out-landing
https://www.datalogix.com/privacy/
https://chartbeat.com/privacy/
http://www.buzzfeed.com/about/privacy
http://www.audiencescience.com/privacy/
http://www.audiencescience.com/privacy/
http://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy#choices
http://www.appnexus.com/en/company/platform-privacy-policy
http://www.alexa.com/settings/optout
http://www.alexa.com/help/privacy
http://www.aggregateknowledge.com/privacy/ak-optout/
https://www.neustar.biz/privacy/ak-privacy-policy#.U3J9zvldVqs
http://privacy.aol.com/
http://www.adobe.com/sea/privacy/opt-out.html
http://www.adobe.com/sea/privacy/policy.html
http://integralads.com/privacy-policy/
http://www.adadvisor.net/optout.html
http://www.adadvisor.net/privacy.html
http://www.accuenmedia.com/opt-out/
http://www.accuenmedia.com/privacy-policy/
http://cdn.syndication.twimg.com/


 Drawbridge – privacy policy – opt-out 

 Effective Measure – privacy policy 

 Google AdSense – privacy policy

 Google Adwords Remarketing – privacy policy – opt-out

 IXI Digital – privacy policy 

 Krux – privacy policy – opt-out 

 Legolas Media / Upfront 

 Moat – privacy policy 

 Nielsen Online – privacy policy – opt-out 

 Outbrain – privacy policy – opt-out 

 PubMatic – privacy policy – opt-out 

 Quantcast – privacy policy – opt-out 

 Rocket Fuel – privacy policy – opt-out 

 Rubicon Project – privacy policy – opt-out 

 Skimlinks – privacy policy – opt-out 

 TellApart – privacy policy – opt-out 

 The Trade Desk – privacy policy – opt-out 

 VINDICO – privacy policy – opt-out 

 VisualDNA – privacy policy – opt-out 

 Videology – privacy policy – opt-out 

 Yahoo Advertising Solutions – privacy policy – opt-out 

De advertentie cookies maken het mogelijk dat:

 er kan worden bijgehouden welke advertenties je al hebt gezien om zo te voorkomen dat je steeds 

dezelfde advertentie te zien krijgt
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https://aim.yahoo.com/aim/us/en/optout/index.htm
https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/privacy/
http://www.videologygroup.com/en/learn-about-interest-based-ads-opt-out
http://www.videologygroup.com/en/privacy-policy
http://www.visualdna.com/cookie-settings/
http://www.visualdna.com/privacy-policy
http://vindico.com/opt-out.php
http://vindico.com/privacy-policy.php
http://www.adsrvr.org/
http://www.thetradedesk.com/general/privacy-policy
http://a.tellapart.com/btexclude
https://www.tellapart.com/privacy/
http://optout.skimlinks.com/?tested=1
http://skimlinks.com/privacy-policy
http://rubiconproject.com/privacy/consumer-online-profile-and-opt-out/
http://rubiconproject.com/privacy/
http://rocketfuel.com/privacy/#optout_ren
http://rocketfuel.com/privacy/
https://www.quantcast.com/opt-out/
https://www.quantcast.com/privacy/
http://www.pubmatic.com/opt-out.php
http://www.pubmatic.com/privacy-policy.php
http://www.outbrain.com/legal/privacy#opt-out
http://www.outbrain.com/legal/privacy
http://www.nielsen-online.com/privacy.jsp?section=leg_scs#Optoutchoices
http://www.nielsen.com/us/en/privacy-policy.html
http://www.moat.com/pages/privacy
http://www.thinkupfront.com/
http://www.krux.com/privacy/consumer-choice/
http://www.krux.com/privacy/
http://www.ixicorp.com/privacy-commitment/
http://www.google.com/settings/ads/anonymous?hl=nl&sig=ACi0TCilK2HL_YqPBwf3H2Zwv9woLJJbUZ7SlP6HO5DDP5wCGWKD0ZfvJNMwW9_EYlsJO70aJ6BRdrfmX98a-6s-gER4I9aG5gsqoY90-JeHVTfVsEQoPMw
https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/
http://www.effectivemeasure.com/privacy-policy
http://drawbridge.com/optoutstart
http://drawbridge.com/privacy


 er kan worden bijgehouden hoeveel unieke bezoekers op de advertentie klikken

 er gerichte advertenties getoond kunnen worden

 de websites je bezoek registreren om hiermee een inschatting te maken van je interesses.

 er kan worden nagegaan of je op een advertentie hebt geklikt.

 er informatie over je surfgedrag wordt doorgegeven aan andere websites.

 er gebruik gemaakt wordt van diensten van derde partijen om advertenties aan je te kunnen tonen.

Naam Geplaatst door Waarvoor Hoe lang

TDCPM .adsrvr.org Advertentiedoeleinden 1 jaar

TDID .adsrvr.org Advertentiedoeleinden 1 jaar

id .doubleclick.net Advertentiedoeleinden 2 jaar

IDE .doubleclick.net Advertentiedoeleinden 2 jaar

__uuc2 .flite.com Advertentiedoeleinden 34 jaar

IMRID .imrworldwide.com Advertentiedoeleinden 2 jaar

i00 .ioam.de Advertentiedoeleinden 10 maanden

_kuid_ .krxd.net Advertentiedoeleinden 6 maanden

ServedBy .krxd.net Advertentiedoeleinden 6 maanden

pi .ml314.com Advertentiedoeleinden 10 jaar

COKENBLD .ads.pubmatic.com Advertentiedoeleinden 1 dag

PUBUIDSYNCUPFQ .ads.pubmatic.com Advertentiedoeleinden 3 maanden

KADUSERCOOKIE .pubmatic.com Advertentiedoeleinden 3 maanden

KTPCACOOKIE .pubmatic.com Advertentiedoeleinden 3 maanden

mc .quantserve.com Advertentiedoeleinden 1 jaar

A6 .serving-sys.com Advertentiedoeleinden 3 maanden

u2 .serving-sys.com Advertentiedoeleinden 3 maanden
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S_15671561 bs.serving-sys.com Advertentiedoeleinden 1 dag

S_15671592 bs.serving-sys.com Advertentiedoeleinden 1 dag

tidal_ttid .tidaltv.com Advertentiedoeleinden 2 jaar

anj .adnxs.com Advertentiedoeleinden 3 maanden

icu .adnxs.com Advertentiedoeleinden 3 maanden

sess .adnxs.com Advertentiedoeleinden 1 dag

uuid2 .adnxs.com Advertentiedoeleinden 3 maanden

flashtalkingad1 .flashtalking.com Advertentiedoeleinden 2 jaar

uuid .mathtag.com Advertentiedoeleinden 13 maanden

uuidc .mathtag.com Advertentiedoeleinden 13 maanden

id .mookie1.com Advertentiedoeleinden 13 maanden

mdata .mookie1.com Advertentiedoeleinden 13 maanden

OAX .mookie1.com Advertentiedoeleinden 13 maanden

i .openx.net Advertentiedoeleinden 1 jaar

KRTBCOOKIE_57 .pubmatic.com Advertentiedoeleinden 3 jaar

PUBMDCID .pubmatic.com Advertentiedoeleinden 3 maanden

d .quantserve.com Advertentiedoeleinden 3 maanden

ck1 .rlcdn.com Advertentiedoeleinden 6 maanden

dids1514579629 .rlcdn.com Advertentiedoeleinden 6 maanden

rlas3 .rlcdn.com Advertentiedoeleinden 6 maanden

rtn1 .rlcdn.com Advertentiedoeleinden 6 maanden

rpx .pixel.rubiconproject.com Advertentiedoeleinden 1 maand

khaos .rubiconproject.com Advertentiedoeleinden 6 maanden

7/10



put_1986 .rubiconproject.com Advertentiedoeleinden 1 maand

rpb .rubiconproject.com Advertentiedoeleinden 1 maand

c pixel.rubiconproject.com Advertentiedoeleinden sessie

uid .turn.com Advertentiedoeleinden 6 maanden

uid .adform.net Advertentiedoeleinden 2 maanden

C track.adform.net Advertentiedoeleinden 1 maand

cid track.adform.net Advertentiedoeleinden 2 maanden

dspuuid .angsrvr.com Advertentiedoeleinden 1 maand

psyn .angsrvr.com Advertentiedoeleinden 1 maand

uuid .angsrvr.com Advertentiedoeleinden 1 maand

CMDD .casalemedia.com Advertentiedoeleinden 1 dag

CMID .casalemedia.com Advertentiedoeleinden 1 jaar

CMPS .casalemedia.com Advertentiedoeleinden 3 maanden

CMRUM3 .casalemedia.com Advertentiedoeleinden 1 jaar

CMSC .casalemedia.com Advertentiedoeleinden sessie

CMST .casalemedia.com Advertentiedoeleinden 1 dag

lr_uds .liverail.com Advertentiedoeleinden 1 maand

lr_uid .liverail.com Advertentiedoeleinden 3 maanden

eud .rfihub.com Advertentiedoeleinden 2,5 jaar

euds .rfihub.com Advertentiedoeleinden sessie

rud .rfihub.com Advertentiedoeleinden 2,5 jaar

ruds .rfihub.com Advertentiedoeleinden sessie

put_3876 .rubiconproject.com Advertentiedoeleinden 1 maand

partner-1450860260_1833-0 .spotxchange.com Advertentiedoeleinden 1 maand
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user-0 .spotxchange.com Advertentiedoeleinden 1 maand

OAID ads.stickyadstv.com Advertentiedoeleinden 1 maand

sessionId ads.stickyadstv.com Advertentiedoeleinden sessie

uid-bp-951 ads.stickyadstv.com Advertentiedoeleinden 1 jaar

5. Overige cookies

In deze categorie staan cookies, die niet in één van de andere categorieën van cookies te plaatsen zijn. 

Het gaat hierbij bijvoorbeeld om cookies die op een specifiek onderdeel van de website worden gebruikt 

om het sitebezoek te vergemakkelijken en de gebruikservaring te verbeteren. 

 Ooyala – privacy policy

 Taboola – privacy policy

 Bitly – privacy policy 

Naam Geplaatst door Waarvoor Hoe lang

t_gid .taboola.com Informatie beschikbaar maken 

voor een groot bereik van 

afnemers (Content Syndication)

1 jaar

taboola_usg .taboola.com Informatie beschikbaar maken 

voor een groot bereik van 

afnemers (Content Syndication)

1 jaar

gi l.ooyala.com Video integratie 20 jaar

GED_PLAYLIST_ACTIVITY embeds.vice.com Video integratie sessie

Ooyala embeds.vice.com Video integratie 1 jaar

Onvoorziene cookies

Het kan zijn dat we niet altijd inzicht hebben in de cookies die derden plaatsen via onze website. Dit geldt 

met name als onze webpagina embedded elementen bevat, zoals teksten, documenten, afbeeldingen of 

video's die geleverd worden door een andere partij, maar die weergegeven worden op, in of via onze 

website.

Mocht je op deze website cookies tegenkomen die in deze categorie vallen en die we hierboven dus niet 

genoemd hebben, laat het ons dan weten. Of neem rechtstreeks contact op met de derde partij en vraag 

9/10

https://bitly.com/pages/privacy
https://www.taboola.com/privacy-policy
http://www.ooyala.com/websiteprivacy


welke cookies ze plaatsten, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke 

manier ze je privacy gewaarborgd hebben.

Browserinstellingen en het verwijderen van cookies

Als je niet wilt dat websites cookies op je computer op slaan kun je je browserinstellingen aanpassen om 

alle cookies of slechts cookies van derden te laten weigeren. 

Houd er rekening mee dat als je alle cookies weigert, wij je geen toegang kunnen geven tot onze website. 

Als je alleen specifieke cookies weigert, kunnen wij niet garanderen dat onze website goed functioneert. 

Het kan zijn dat enkele functies niet beschikbaar of dat je zelfs niet in staat om bepaalde onderdelen van 

de website in te laden.

 Chrome 

 Firefox 

 Internet Explorer 

 Safari 

Je cookie-instellingen wijzigen

Je kunt je toestemming te allen tijde intrekken voor het opslaan van cookies door het verwijderen van de 

cookies op jouw apparaat. 

Beleidswijzigingen

We behouden ons het recht voor om deze cookie policy te wijzigen. Wij raden je aan deze webpagina 

regelmatig te bezoeken om te bepalen of er wijzigingen zijn aangebracht.

De laatste versie van deze cookie policy is van 2 februari 2016

Mocht je nog vragen en/of opmerkingen hebben, neem dan contact op met nlinfo@vice.com.
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mailto:nlinfo@vice.com
https://support.apple.com/kb/PH21411?viewlocale=nl_NL&locale=nl_NL
http://windows.microsoft.com/nl-NL/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-informatie-websites-op-uw-computer-opslaan
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

