
 

 

Keuze voor een AVG-tool 

Op dit moment maken veel leden gebruik van de FG-tool. Deze tool is overgenomen door Privacy Zeker, waar een ieder destijds over geïnformeerd is. De 

tool wordt ondersteund tot april.  

Ondanks eerdere berichtgeving vanuit Privacy Zeker zijn leden niet verplicht over te gaan op een ander pakket van Privacy Zeker.  

Mocht je graag een overstap willen maken naar een andere tool, dan schetsen wij hieronder drie opties. Er zijn nog veel meer tools beschikbaar, deze 

hebben wij echter buiten ons onderzoek gehouden.  

Bij het maken van de afweging voor een keuze kan je rekening houden met: 

- Wil je een werkbare tool of is de FG-tool voldoende informatief geweest, en zorg je ervoor dat je zelf geïnformeerd blijft over de AVG. Je bent niet 

verplicht een tool in te zetten. Het kan wel ondersteunend werken. 

- Hoeveel wil je zelf doen, of voor je laten doen. De prijs wordt hierdoor mede bepaald.  

- Wil je überhaupt gebruik maken van een tool. Er is ondertussen veel informatie op het internet te vinden over de AVG, waardoor je de informatie 

zelf bij elkaar kan zoeken. Houdt er dan wel rekening mee, dat je ervoor zorgt dat het juridisch goed geregeld is. Via een tool kan je hier vanuit gaan 

en wordt je geïnformeerd.  

 

 

Privacy Zeker Freemium Stichting AVG Privacy Zeker Totaal Pakket 

https://privacyzeker.nl/ https://avgvoorhetmkb.nl/ https://privacyzeker.nl/ 

Kosten: gratis (voor leden van een 

beroepsvereniging, anders 30 euro p.j.) 

Kosten: 60 euro p.j. (kan per kwartaal 

betaald worden) 

Kosten: 175 euro p.j. voor ZZP 

Voor bedrijven gelden andere prijzen 

vanaf 2 medewerkers. Zie hier 

10% korting op 1ste jaar van het totale 

pakket. 

https://store.privacyzeker.nl/product/privacy-zeker/


 

   

Privacy Zeker Freemium Stichting AVG Privacy Zeker Totaal Pakket 

   

Doe het zelf pakket, waarin een beperkt aantal 

AVG onderdelen zijn opgenomen 

Doe het zelf, d.m.v. het doorlopen van 15 

stappen, waarbij alle facetten van de AVG 

besproken worden 

Ontzorgpakket: Het wordt voor je gedaan 

   

Pakket houdt in: Pakket houdt in: Pakket houdt in: 

E-learning ‘privacy op je werkplek’ 
 

Uitleg bij elke stap middels video Volledige privacy awareness e-learning 

 Webinars op de website 

 

 

Datalekregister 

 

Datalekregister 

 

Datalekregister 

 

Ondersteuning bij datalekken 

 

Datalekprocedure 

 

Ondersteuning bij datalekken 

 

Privacy check d.m.v. telefonisch overleg met een 

medewerker. 

 

 Privacy check d.m.v. telefonisch overleg 

met een medewerker.  

Intakegesprek met privacy-expert. 

 

Aandachtspunt: een aantal verklaringen en 

overeenkomsten zitten hier niet in. Echter heb je 

deze al in de FG-tool ontvangen en is via internet 

een hoop te vinden, echter niet juridisch 

beoordeeld.  

- Privacyreglement 

- Model verwerkersovereenkomst 

- Cookieverklaring 

- Verwerkingsregister 

- Incl. juridische model documenten 

Zij stellen voor je op: 

- Privacyreglement op maat 

- Model verwerkersovereenkomst 

- Cookieverklaring 

- Verwerkingsregister 

 

https://avgvoorhetmkb.nl/webinars/


 

- En andere benodigde documenten, 

zoals disclaimer, camerabewaking, 

nieuwsbrief 

 

Zonder helpdesk Gratis juridische helpdesk  (op basis van fair 

use) 

Helpdesk met privacy-experts 

 

 Nieuwsvoorziening Updates bij nieuwe wetgeving 

 

 Bij afronding krijg je als document een AVG 

verklaring waarin alle uitgewerkte stappen 

vermeld staan. 

 

Privacy Zeker certificaat 

 

 Elke 3 maanden automatische AVG-

verklaring 

Aanbevelingen 

 

 Toekomstige E-privacy wetgeving 

inbegrepen 

 

 

   

Aanmelden: Aanmelden: Aanmelden: 

https://login.privacyzeker.nl/start/ergotherapie 

 

Inlogpagina: https://www.avg-

programma.nl/ergotherapie 

https://store.privacyzeker.nl/ 

 Kortingscode: ERGOAVG70 Kortingscode:  ergo2019 

 Meer informatie over het aanmelden: 

https://avgvoorhetmkb.nl/  

 

 

https://login.privacyzeker.nl/start/ergotherapie
https://www.avg-programma.nl/ergotherapie
https://www.avg-programma.nl/ergotherapie
https://store.privacyzeker.nl/
https://avgvoorhetmkb.nl/

