
Website (www.argenta.be) 
Categorie Tool Doel van de tool  Naam Domein Geldigheid Eerste/derde partij  
Functionele 
cookies 

Kantoor Je gekozen kantoor 
onthouden. 

BranchId .argenta.be 10 jaar Eerste 

Functionele 
cookies 

Product flow Deze cookies zijn 
noodzakelijk voor 
een correcte 
werking van de 
contactformulieren.  

_product www.argenta.be 10 jaar Eerste 
_produtctContactTitle www.argenta.be 10 jaar Eerste 
_productPage www.argenta.be 10 jaar Eerste 

Functionele 
cookies 

Technisch 
bericht 

Onthouden dat 
bezoeker het 
informatiebericht 
sluit. 

_technicalmessageclosed .argenta.be Duurtijd van de 
sessie 

Derde 

Functionele 
cookies 

Performance Performantie van de 
website verzekeren. 

__cfduid .pingdom.net 1 jaar Derde 

Functionele 
cookies 

Cookiekeuze Je cookiekeuze van 
YouTube-cookies 
onthouden. 

acceptYoutubeCookies .argenta.be 10 jaar Eerste 

Analyse en 
personalisatie 
cookies 

Interesse score Product bij interesse 
score bijhouden. 

_productTag www.argenta.be 10 jaar Eerste 

Analyse en 
personalisatie 
cookies 

Hotjar Deze cookies 
scannen het gebruik 
van de website, wat 
voor analytische 
doeleinden wordt 
gebruikt.  

_hjIncludedInSample www.argenta.be sessie Derde 
_hjid .argenta.be 1 jaar Derde 
_hjMinimizedPolls www.argenta.be  1 jaar  Derde  
_hjClosedSurveyInvites www.argenta.be 1 jaar Derde 
_hjShownFeedbackMessage www.argenta.be 1 jaar Derde 
_hjCachedUserAttributes www.argenta.be sessie Derde 
_hjUserAttributesHash www.argenta.be sessie Derde 
_hjTLDTest www.argenta.be sessie Derde 
_hjRecordingLastActivity www.argenta.be sessie Derde 
_hjSessionResumed www.argenta.be sessie Derde 
_hjSessionRejected www.argenta.be sessie Derde 
_hjSessionTooLarge www.argenta.be sessie Derde 
_hjLocalStorageTest www.argenta.be sessie Derde 
_hjIncludedInPageviewSample www.argenta.be sessie Derde 
_hjIncludedInSessionSample www.argenta.be sessie Derde 
_hjFirstSeen www.argenta.be sessie Derde 
_hjViewportId www.argenta.be sessie Derde 
_hjRecordingEnabled www.argenta.be sessie Derde 
_hjDonePolls www.argenta.be  1 jaar  Derde  
_hjAbsoluteSessionInProgress .argenta.be  sessie  Derde  

Analyse en 
personalisatie 
cookies 

Google Gtag Aan de hand van 
deze cookies 
kunnen we sessies 
en gebruikers van 
elkaar 
onderscheiden. 

_ga  .argenta.be 2 jaar Eerste 
_gat_b09544a258ea40938721
ea9df1defb7d 

.argenta.be 1 minuut Eerste 

_gid .argenta.be 1 dag Eerste 
    



Advertentie- 
en 
socialemedia 
cookies 

Google Ads Aan de hand van 
deze cookies 
kunnen we 
relevante 
advertenties van 
Argenta tonen via 
Google. 

ANID .google.com 1 jaar Derde 
CONSENT .google.com 20 jaar Derde 
NID .google.com 180 dagen Derde 
SSID .google.com 2 jaar Derde 
DSID .google.com 30 dagen Derde 
_gcl_au .argenta.be 90 dagen Eerste 
IDE .google.com 2 jaar Derde 

Advertentie- 
en 
socialemedia 
cookies 

Facebook Aan de hand van 
deze cookies 
kunnen we 
relevante 
advertenties van 
Argenta tonen via 
Facebook. 

fr .facebook.com 90 dagen Eerste 
datr .facebook.com 2 jaar Eerste 
wd .facebook.com 7 dagen Eerste 
sb .facebook.com 2 jaar Eerste 
_fbp .argenta.be 30 dagen Eerste 

Advertentie- 
en 
socialemedia 
cookies 

Flashtalking Deze cookies 
zorgen ervoor dat 
Argenta-
advertenties 
getoond kunnen 
worden op andere 
websites. 

_D9J .flashtalking.com 1 jaar Derde 
_fbp .flashtalking.com 60 dagen Derde 
flashtalkingad1 .flashtalking.com 2 jaar Derde 

Advertentie- 
en 
socialemedia 
cookies 

Tradedesk Deze cookies 
zorgen ervoor dat 
Argenta-
advertenties 
getoond kunnen 
worden op andere 
websites. 

TDCPM .adsrvr.org 1 jaar Derde 
TDID .adsrvr.org 2 jaar Derde 

Advertentie- 
en 
socialemedia 
cookies 

Youtube video Argenta gebruikt 
YouTube om 
advertenties te 
tonen die aangepast 
zijn aan jouw 
voorkeuren. 

GPS .youtube.com 20 jaar Derde 
PREF .youtube.com 20 jaar Derde 
VISITOR_INFO1_LIVE .youtube.com 20 jaar Derde 
YSC .youtube.com 20 jaar Derde 

 

Internetbankieren (homebank.argenta.be) 
Categorie Tool Doel van de tool  Naam Domein Geldigheid Eerste/derde partij  
Functionele 
cookies 

Argenta 
Internetbankiere
n 

Het kantoor van de 
gebruiker 
onthouden.  

CardBranchId homebank.argenta.be Duurtijd van de 
sessie 

Eerste 

Functionele 
cookies 

Argenta 
Internetbankiere
n 

Het kantoor van de 
gebruiker 
onthouden.  

CardBranchIbId homebank.argenta.be Duurtijd van de 
sessie 

Eerste 

Functionele 
cookies 

Argenta 
Internetbankiere
n 

Voor Sessiebeheer TSXXXXXXXX homebank.argenta.be Duurtijd van de 
sessie 

Eerste 



Functionele 
cookies 

Argenta 
Internetbankiere
n 

Voor Sessiebeheer SESSION homebank.argenta.be Duurtijd van de 
sessie 

Eerste 

Functionele 
cookies 

Argenta 
Internetbankiere
n 

Voor Sessiebeheer access_token homebank.argenta.be Duurtijd van de 
sessie 

Eerste 

Functionele 
cookies 

DCP Security sessie 
management 

csrf-token-homebank homebank.argenta.be Duurtijd van de 
sessie 

Eerste 

Functionele 
cookies 

Argenta 
Internetbankiere
n 

Bijhouden versies 
van algemene 
voorwaarden 

TermOfUseVersions_XXXXXX homebank.argenta.be 1 jaar Eerste 

Functionele 
cookies 

Argenta 
Internetbankiere
n 

Bijhouden 
kaartnummer om 
kaartnummer te 
koppelen aan 
gebruiksvoorwaarde
n 

cardNumber 
(vervangt loginabt) 
 

homebank.argenta.be Duurtijd van de 
sessie 

Eerste 

Functionele 
cookies 

Argenta 
Internetbankiere
n 

Herstellen van 
transactieflow bij 
terugkeer uit itsme 
(vanaf itsme op IB) 

transactionItsmeRef 
 

homebank.argenta.be Duurtijd van de 
sessie 

Eerste 

Functionele 
cookies 

Argenta 
Internetbankiere
n 

Kaartnummer 
bijhouden om in te 
loggen met itsme 
(vanaf itsme op IB) 

cardNumberItsme 
 

homebank.argenta.be Duurtijd van de 
sessie 

Eerste 

Functionele 
cookies 

Argenta 
Internetbankiere
n 

Inlog referentie bij 
aanmelden met 
itsme 
(vanaf itsme op IB) 

refItsme 
 

homebank.argenta.be Duurtijd van de 
sessie 

Eerste 

Functionele 
cookies 

Argenta 
Internetbankiere
n 

Bevestiging 
persoonsgegevens 

personalConfirm homebank.argenta.be Duurtijd van de 
sessie 

Eerste 

Functionele 
cookies 

Argenta 
Internetbankiere
n 

Onthouden 
voorkeurs 
tekenmethode na 
aanmelden 

preferredSignMethode homebank.argenta.be 30 dagen Eerste 

Analyse en 
personalisatie 
cookies 

Argenta 
Internetbankiere
n 

Bijhouden van 
hashed persoonID 

Loginabt (verdwijnt op termijn) homebank.argenta.be Duurtijd van de 
sessie 

Eerste 

Analyse en 
personalisatie 
cookies 

Argenta 
Internetbankiere
n 

Bijhouden van  
hashed persoonID 

adobeStitchingId homebank.argenta.be Duurtijd van de 
sessie 

Eerste 

 

  



Website en Internetbankieren 
Categorie Tool Doel van de tool  Naam Domein Geldigheid Eerste/derde partij  
Functionele 
cookies 

Taalkeuze Via deze cookie 
wordt je taalkeuze 
onthouden. 

locale www.argenta.be 
homebank.argenta.be 

10 jaar Eerste 

Functionele 
cookies 

EU compliance 
Adobe 

Controleren of het 
dataverkeer voldoet 
aan de Europese 
privacywetgeving 
AVG (GDPR). 

sat_track .argenta.be 1 jaar Eerste 

Functionele 
cookies 

Cookiekeuze Deze cookies zijn 
noodzakelijk voor 
het onthouden van 
je cookiekeuze. 

acceptCookies .argenta.be 10 jaar Eerste 
acceptCookiePolicy .argenta.be 10 jaar Eerste 
acceptCookiePolicyDate .argenta.be 10 jaar Eerste 

Analyse en 
personalisati
e cookies 

Argenta 
Internetbankieren 

Bijhouden van 
hashed persoonID 

PID 
 

.argenta.be 2 maanden Eerste 

Analyse en 
personalisati
e cookies 

Adobe Deze cookie geeft 
aan dat er een 
bezoekerssessie is 
opgestart. 

AMCVS_130D1A795B10FD99
0A495EAF%40AdobeOrg 

.argenta.be Duurtijd van de 
sessie 

Eerste 

Deze cookie bevat 
de Experience 
Cloud-ID. 

AMCV_130D1A795B10FD990
A495EAF%40AdobeOrg 

.argenta.be 2 jaar Eerste 

Deze cookies 
worden gebruikt om 
advertentievertoning
en advertentiekliks 
te verzamelen op 
onze website en 
internetbankieren 
om  
advertentiebiedinge
n beter te kunnen 
bepalen. 

ev_sync_dd .everesttech.net 30 dagen Derde 
everest_g_v2 .everesttech.net 1 jaar Derde 
everest_session_v2 .everesttech.net Duurtijd van de 

sessie 
Derde 

Op basis van data 
die Argenta 
verzamelt, maakt 
Adobe Audience 
Manager een 
doelpubliek aan 
waaraan 
aangepaste 
advertenties worden 
getoond. Dit op de 
Argenta-website, 
internetbankieren en 
websites van 

demdex .demdex.net 180 dagen Derde 
dextp .demdex.net 180 dagen Derde 
DST .demdex.net 180 dagen Derde 



afgestemde 
adverteerders.  

Analyse en 
personalisati
e cookies 

 

Aan de hand van 
deze cookies 
kunnen we het 
gebruik van de 
Argenta-website & 
internetbankieren 
analyseren. 

s_sq .argenta.be Duurtijd van de 
sessie 

Eerste 

s_fid .argenta.be 5 jaar Eerste 
s_vi .omtrdc.net 5 jaar Derde 
s_vi_STRING .omtrdc.net Duurtijd van de 

sessie 
Derde 

gpv_pn .argenta.be 30 minuten Eerste 
Deze cookie dient 
om te 
bepalen of cookies 
zijn ingeschakeld. 

s_cc .argenta.be sessie Eerste 
s_ccfr .argenta.be Duurtijd van de 

sessie 
Eerste 

Met behulp van 
deze cookies kan 
Argenta 
gepersonaliseerde 
inhoud aanbieden 
via de website of 
internetbankieren. 

at_check .argenta.be sessie Eerste 
mbox .argenta.be 2 jaar Eerste 

  



App 
Categorie Tool Doel van de tool Naam Geldigheid Eerste/ Derde partij 
Functionele cookies  Firebase SDK Via deze cookie worden 

pushnotificaties (zoals step-
up authenticatie en 
foutmeldingen voor 
instantoverschrijvingen) 
gelanceerd. Daarnaast wordt 
via deze cookie het gebruik 
van de app geanalyseerd.  

Firebase SDK Persistent Eerste 

Functionele cookies Adobe mobile SDK Deze cookie zorgt ervoor dat 
je banners te zien krijgt in de 
Argenta-app. 

Adobe Mobile SDk Persistent Eerste 

Analyse en personalisatie 
cookies 

Adobe mobile SDK Deze cookie registreert click- 
en surfgedrag in de app, 
zorgt ervoor dat je 
gepersonaliseerde 
communicatie kunt 
ontvangen en wordt ook 
gehanteerd om het gebruik 
van de app te analyseren. 

Adobe mobile SDK Persistent Eerste 

 


