
Waarom een AVG-compliance check? 
In 2018 is de Algemene verordening gegevens

bescherming (AVG) in werking getreden. 

Hoogstwaarschijnlijk heb je destijds al veel tijd en 

aandacht besteed aan het implementeren van de AVG 

in jouw bedrijfsprocessen. Hier valt onder meer onder: 

het opstellen van nieuwe overeenkomsten (denk aan de 

verwerkersovereenkomsten), het aanpassen van de 

website (e.g. cookiestatement en privacystatement) en 

het opstellen van interne (beleids) documenten 

(waaronder het datalekkenprotocol). 

Inmiddels zijn we weer een aantal jaren verder. In de 

tussentijd hebben zich dan ook veel ontwikkelingen 

voorgedaan op het gebied van privacy. Dit heeft 

gevolgen voor bepaalde teksten en documenten die ten 

tijde van de invoering van de AVG zijn opgesteld. Het is 

daarom verstandig om na te gaan of jouw onderneming 

nog in overeenstemming handelt met de geldende 

privacy wet en regelgeving.

Kosten
Op basis van de intake en de gewenste scope van de 

compliance check brengen wij een offerte uit. De kosten 

zullen variëren tussen de € 1.250, en € 5.000, ex btw.

Twijfel je of dit het geval is? Laat dan door ons een check 

uitvoeren tegen een vaste prijs! 

AVG-compliance 
check

Algemene voorwaarden - Op onze dienstverlening zijn onze algemene voorwaarden en klachtenregeling van toepassing. Deze vind je 
via deze link. Door contact met ons op te nemen in het kader van een AVG-compliance check ga je akkoord met deze voorwaarden. 

Hoe gaat het in zijn werk?

1. Je stuurt ons een mail of vult het 

contactformulier in. 

2. Binnen twee werkdagen nemen wij contact 

met je op om een (online) intakegesprek in te 

plannen. In dit gesprek zullen wij samen met 

jou de omvang van de AVGcompliance check 

bepalen. Daarbij wordt eveneens bepaald wat 

wel/niet deel uitmaakt van de dienstverlening. 

3. Vervolgens zullen wij de AVG compliance 

uitvoeren. 

4. Je ontvangt een rapport met een overzicht van 

onze bevindingen. Daarin staan onze 

aanbevelingen en verbeterpunten. Zo weet je 

in een oogopslag waar jouw organisatie staat 

en wat er nog dient te gebeuren.

Meer weten? Bel 088 -141 0800 of kijk op bg.legal




