
Welke partij plaatst de 

gegevens (cookies)?

Wat is het doel van het plaatsen van de gegevens 

(cookies)?

Tradetracker

Tracken van sales gegevens tbv uitbetalen fees aan 

affiliate netwerk

Daisycon

Tracken van sales gegevens tbv uitbetalen fees aan 

affiliate netwerk

Google Adwords

Tracken van sales gegevens tbv uitbetalen fees aan 

affiliate netwerk

Bing

Tracken van sales gegevens tbv uitbetalen fees aan 

affiliate netwerk

Criteo

Het doen van gerichte aanbiedingen van Tix.nl op sites 

van derden

Google Analytics

Er worden cookies geplaatst om een beter inzicht te 

krijgen in het gedrag van de bezoeker aan Tix.nl. 

Hiermee wordt vervolgens de gebruikservaring op Tix.nl 

en de door Tix.nl gebruikte kanalen verbeterd.

Optimizely

Er worden cookies geplaatst om een beter inzicht te 

krijgen in het gedrag van de bezoeker aan Tix.nl. 

Hiermee wordt vervolgens de gebruikservaring op Tix.nl 

en de door Tix.nl gebruikte kanalen verbeterd.

Facebook, Youtube

Tix.nl gebruikt plugins/content van sociale netwerken. 

Deze websites plaatsen cookies die zij voor eigen 

doeleinden kunnen gebruiken.

Intent Media

Het doen van gerichte aanbiedingen van Tix.nl op sites 

van derden

New Relic

Er worden cookies geplaatst om een beter inzicht te 

krijgen in het gedrag van de bezoeker aan Tix.nl. 

Hiermee wordt vervolgens de gebruikservaring op Tix.nl 

en de door Tix.nl gebruikte kanalen verbeterd.



SiteControl

Er worden cookies geplaatst om een beter inzicht te 

krijgen in het gedrag van de bezoeker aan Tix.nl. 

Hiermee wordt vervolgens de gebruikservaring op Tix.nl 

en de door Tix.nl gebruikte kanalen verbeterd.

HotJar

Er worden cookies geplaatst om een beter inzicht te 

krijgen in het gedrag van de bezoeker aan Tix.nl. 

Hiermee wordt vervolgens de gebruikservaring op Tix.nl 

en de door Tix.nl gebruikte kanalen verbeterd.

Shopping Minds

Er worden cookies geplaatst om een beter inzicht te 

krijgen in het gedrag van de bezoeker aan Tix.nl. 

Tix.nl

Middels het sessie ID cookie wordt de relatie gelegd met 

gegevens in de database welke tijdens de sessie zijn 

vastgelegd. Zoals bijvoorbeeld een geselecteerde vlucht. 

Dit is noodzakelijk om te kunnen bestellen. (einde sessie

Tix.nl Laatste zoekopdracht

Tix.nl

Cookie om de winkelmand-key in op te slaan, dan kan de 

winkelmand bij een volgend bezoek worden opgehaald.

Tix.nl

Tracken van sales gegevens tbv uitbetalen fees aan 

affiliate netwerk

Tix.nl Gekozen taalinstelling wordt vastgelegd.

Tix.nl Gekozen landinstelling wordt vastgelegd.



Hoe lang blijven de gegevens (cookies) 

geplaatst/bewaard?

Wat is het gevolg / zijn de 

gevolgen voor u als de cookie 

niet wordt geaccepteerd?

30 dagen

U ontvangt geen gerichte, voor u 

interessante aanbiedingen van 

Tix.nl op websites van derden.

30 dagen

U ontvangt geen gerichte, voor u 

interessante aanbiedingen van 

Tix.nl op websites van derden.

30 dagen

U ontvangt geen gerichte, voor u 

interessante aanbiedingen van 

Tix.nl op websites van derden.

30 dagen

U ontvangt geen gerichte, voor u 

interessante aanbiedingen van 

Tix.nl op websites van derden.

1 dag - maximaal 6 maanden

U ontvangt geen gerichte, voor u 

interessante aanbiedingen van 

Tix.nl op websites van derden.

6 maanden

Uw data wordt niet meer 

meegenomen bij het verbeteren 

van de gebruikerservaring op 

Tix.nl en de door Tix.nl gebruikte 

kanalen.

10 jaar

Uw data wordt niet meer 

meegenomen bij het verbeteren 

van de gebruikerservaring op 

Tix.nl en de door Tix.nl gebruikte 

kanalen.

onbekend

Het is niet meer mogelijk om 

eenvoudig content te delen op 

sociale netwerken.

10 jaar

U ontvangt geen gerichte, voor u 

interessante aanbiedingen van 

Tix.nl op websites van derden.

10 jaar

Uw data wordt niet meer 

meegenomen bij het verbeteren 

van de gebruikerservaring op 

Tix.nl en de door Tix.nl gebruikte 

kanalen.



10 jaar

Uw data wordt niet meer 

meegenomen bij het verbeteren 

van de gebruikerservaring op 

Tix.nl en de door Tix.nl gebruikte 

kanalen.

10 jaar

Uw data wordt niet meer 

meegenomen bij het verbeteren 

van de gebruikerservaring op 

Tix.nl en de door Tix.nl gebruikte 

kanalen.

10 jaar

U ontvangt geen gerichte, voor u 

interessante aanbiedingen van 

Tix.nl per e-mail.

10 jaar

U kunt geen bestellingen 

plaatsen.

10 jaar

Uw laatste zoekopdracht wordt 

niet onthouden.

10 jaar

De producten die u bij een eerder 

bezoek in uw winkelmand 

plaatste worden niet bij een 

volgend bezoek weergegeven.

10 jaar

U ontvangt geen gerichte, voor u 

interessante aanbiedingen van 

Tix.nl; op websites van derden.

10 jaar

Uw taalinstelling op de website 

wordt niet onthouden.

10 jaar

Uw landinstelling op de website 

wordt niet onthouden


