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1. Inleiding: 
 
Dit is het cookiebeleid van Ageworth B.V. Hierin treft u informatie welke betrekking heeft op de 
cookies die Ageworth B.V. via de website davidmdskincare.com (eventueel) plaatst op uw 
apparaten. Dit kunnen apparaten zijn als computers, smartphones, tablets en laptops. 
 
Ageworth B.V. maakt gebruik van cookies om u als bezoeker een optimale dienstverlening en 
gebruikservaring te bieden. Ageworth B.V. zal voor het gebruik van bepaalde cookies 
toestemming vragen door middel van een banner.  
 
Wat zijn cookies?  
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die door een internetpagina op een pc, mobiele telefoon 
of tablet worden geplaatst. Deze tekstbestandjes verzamelen bepaalde gegevens. Welke 
gegevens een cookie verzameld verschilt per type cookie. Dit kunnen gegevens zijn over de 
werking van een website of om een digitaal profiel te maken van de bezoekers van de website 
van Ageworth B.V..  
 
Er zijn drie verschillende soorten cookies die allemaal hun eigen functie hebben. Het gaat hier 
om analytische cookies, functionele cookies en marketing cookies.  
 
Ageworth B.V. plaatst voornamelijk noodzakelijke cookies. Hieronder bieden we u een 
overzicht van de cookies die door Ageworth B.V. geplaatst worden. Deze cookies worden 
weergegeven met de termijnen die door de cookies zelf gebruikt wordt.  
 

1.1 Noodzakelijk 
Noodzakelijke cookies worden gebruikt om bepaalde functies van de website goed te laten 
werken. Denk bijvoorbeeld aan de pop-up voor de cookiebanner. Hieronder vindt u een 
overzicht met de noodzakelijke cookies die Ageworth B.V. gebruikt. Ook wordt de 
opslagperiode weergegeven.  
 

Cookie Doel Opslagperio
de 

Apbct_timestamp Deze cookie wordt gebruikt om spam te detecteren en om de 
website beter te beveiligen. 

Sessie 

Apbct_site_landin
g-ts 

Deze cookie wordt gebruikt om spam te detecteren en om de 
website beter te beveiligen. 

Sessie 

Apbct__page_hits Deze cookie wordt gebruikt om spam te detecteren en om de 
website beter te beveiligen. 

Sessie 

Apbct_cookies_tes
t 

Deze cookie wordt gebruikt om spam te detecteren en om de 
website beter te beveiligen. 

Sessie 

Apbct_urls Deze cookie wordt gebruikt om spam te detecteren en om de 
website beter te beveiligen. 

Sessie 

Apbct_site_referer Deze cookie wordt gebruikt om spam te detecteren en om de 
website beter te beveiligen. 

Sessie 

ct_sfw_pass_key Deze cookie wordt gebruikt om spam te detecteren en om de 
website beter te beveiligen. 

Sessie 

Ct_pointer_data Deze cookie wordt gebruikt om spam te detecteren en om de 
website beter te beveiligen. 

Sessie  

Ct_ps_timestamp Deze cookie wordt gebruikt om spam te detecteren en om de 
website beter te beveiligen. 

Sessie 

Ct_fkp_timestamp Deze cookie wordt gebruikt om spam te detecteren en om de 
website beter te beveiligen. 

Sessie 

Ct_timezone Deze cookie wordt gebruikt om spam te detecteren en om de 
website beter te beveiligen. 

Sessie 
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Ct_checkjs Deze cookie wordt gebruikt om spam te detecteren en om de 
website beter te beveiligen. 

Sessie 

 

1.2 Overige cookies 
 

Cookie Doel Opslagperio
de 

ct_screen_info Niet classificeert Sessie 

apbct_headless Niet classificeert Sessie 

apbct_pixel_url Niet classificeert Sessie 

ct_checked_email
s 

Niet classificeert Sessie 

ct_has_scrolled Niet classificeert Sessie 

 

 
Heeft u vragen over onze Cookieverklaring? Dan kunt u ons via de onderstaande 
gegevens bereiken: 
 
info@davidmdskincare.com  
Isla Margaritastraat 91 l 1339 MN l Almere 
KvK Nr. 73930474 
 
Versie 21 september 2022 
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