
AVG informatiedag 11 mei 2019 te IJsselstein 

Onderstaand de volgende tips naar aanleiding van de informatieochtend Algemene 

Verordening Gegevensbescherming. 

♦ Bewaar, gebruik of deel je persoonsgegevens van klanten of bezoekers, omdat je 

goederen of diensten levert?              

Dan heb je volgens de privacywetgeving de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG), een informatieplicht. Dat betekent dat je duidelijk moet laten weten wat je 

privacybeleid is en wat je met de persoonsgegevens doet en waarom.         

Dat doe je met een privacyverklaring of privacy statement.         

Tip: koppel dit aan je algemene voorwaarden                

Tip: deponeer dit document bij de Kamer van Koophandel. 

https://www.kvk.nl/inschrijven-en-wijzigen/deponeren/algemene-voorwaarden-deponeren/ 

Tip: Als voetnoot onder aan je factuur vermeld je de volgende regel:             

De algemene-, leverings-, betalings- en uitvoeringsvoorwaarden zijn bij de KvK gedeponeerd 

onder nummer ( jouw KvK nummer) 

♦ Bij Wessels administratie groep, de accountant van de VSD, kun je voor € 40,-- exclusief 
btw je algemene voorwaarden inclusief privacy beleid laten opstellen. (tarief dd. mei 2019) 
 
https://wessels-administratie-groep.nl/wessels-administratie-groep/administratiekantoor-
nijmegen/ 
 
♦ In het kader van de AVG heb je ook en verwerkersovereenkomst nodig bijvoorbeeld als je 
een overeenkomst aangaat: een provider, accountant, website beheerder, reCAPTCHA / anti 
spam code, bedrijf / instelling waar je mee samenwerkt. 
 
♦ Persoonsgegevens moeten worden beveiligd. Denk aan het vergrendelen van je computer 

met een wachtwoord, gegevens op papier moeten in een kast worden bewaard die op slot 

kan, op foto’s zit portretrecht – deze bewaar je het beste op een externe schijf. (denk aan 

toestemming van je cliënt). 

 
♦ Denk ook aan de beveiliging van je website.                

Als je een http:// website hebt, moet deze worden omgezet naar een https:// website (dit is 

met een slotje). Beschrijf je cookiebeleid. Eventueel kun je in laten bouwen dat bezoekers 

van je website de keuze hebben tussen het accepteren van alleen functionele cookies (nodig 

om je website goed te laten draaien) of het accepteren van ook analytische en/of 

trackingcookies. 

♦ Denk aan een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze geeft dekking voor personen – 
en zaakschade .Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering geeft dekking tegen 
zogenaamde. “vermogensschade “. Dit is een ander schade begrip . Slechts voor een 
beperkt aantal beroepsgroepen is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten bij 
verzekeraars ( artsen- architecten, makelaars, accountants ). 
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