
 

 
DE AVG HAPKLAAR VOOR U GEMAAKT 
 
Voorgerechten 
 
1. AVG-training voor de accountancybranche    € 320,00 excl. btw 
In deze training wordt u bijgepraat over de actuele stand van de AVG. Daarnaast maakt u in 
algemene zin kennis met de documenten die u op dient te stellen om de organisatie AVG-
compliant te maken.  
 
2. AVG-scan         € 595,00 excl. btw 
In een gesprek van +/- 1 uur wordt besproken waar de organisatie staat en welke acties er nog 
benodigd zijn. Dit wordt uitgewerkt in een samenvattend (advies)rapport. Na ontvangst van het 
(advies)rapport kan de organisatie ervoor kiezen om de benoemde acties zelf op te pakken, dan 
wel (gedeeltelijk) door Fiscount op te laten stellen.  
 
Al onze voorgerechten worden geserveerd door deskundigen binnen Fiscount.  
 
 
Tussengerechten 
 
Uw ICT-omgeving AVG-proof       
Onze ICT-specialist helpt u een optimaal beveiligde ICT-omgeving te creëren. Denk hierbij aan:  

- Een veilig en bewaakt netwerk 
- Het gebruik van sterke wachtwoorden 
- Veilig e-mailen 
- Deugdelijk cookiebeheer 

 
 
Hoofdgerechten 
 
3. Verwerkersovereenkomst-scan      € 250,00 excl. btw 
Hebt u een verwerkers- of overdrachtsovereenkomst opgesteld en twijfelt u of deze voldoet aan 
de AVG? Of hebt u een verwerkers- of overdrachtsovereenkomst ontvangen en wilt u weten of u 
er verstandig aan doet om deze te ondertekenen? Laat het nalezen door de deskundigen van 
Fiscount. U ontvangt een uitgebreide reactie van verbeterpunten en no-go’s.  
 
4. Laat een verwerkers- en overdrachtsovereenkomst op maat maken € 495,00 excl. btw 
Wilt u de organisaties met wie u samenwerkt voor zijn door een waterdichte verwerkers- en 
overdrachtsovereenkomst aan hen aan te bieden? Laat deze dan opstellen door de deskundigen 
van Fiscount.  
 
5. Geheimhoudingsovereenkomst      € 250,00 excl. btw 
Ook met de dienstverleners die geen persoonsgegevens verwerken kan het noodzakelijk zijn om 
nadere afspraken te maken. Denk bijvoorbeeld aan de schoonmaker, ICT-dienstverlener etc.  
 
 



 

 
6. Laat alles richting uw medewerkers afdichten    € 395,00 excl. btw 
Ook met uw medewerkers dient u verschillende zaken te regelen. Dit pakket bevat:  

- Geheimhoudingsverklaring (op maat)    € 100,00 (losse prijs) 
- Interne privacy verklaring (op maat)     € 250,00 (losse prijs) 
- Toestemmingsverklaring gebruik beeldmateriaal (op maat) €   65,00 (losse prijs)  
- Toelichtende brief aan de medewerkers (op maat)   €   65,00 (losse prijs) 

 
7. Goed voorbereid op een datalek      € 350,00 excl. btw 
Dit pakket bevat een kant en klare datalekprocedure plus datalekregister. Let op, dit document 
kan uitsluitend in samenwerking met de organisatie worden opgesteld.  
 
8. Verwerkingsregister en intern privacy protocol    € 168,00 excl. btw p/u 
Deze documenten vormen de rode draad door uw organisatie en kunnen daarom niet zonder uw 
samenwerking worden opgesteld. Afhankelijk van hoe de processen reeds zijn ingericht, is er meer 
dan wel minder werk nodig bij het opstellen van deze documenten.  
 
9. Privacy statement        € 350,00 excl. btw 
Hebt u nog geen privacy statement op de website? Dan kan deze stap niet langer wachten. 
Inclusief advies naar aanleiding van de huidige inrichting van de website (uiteraard privacy 
gerelateerd).  
 
Al onze hoofdgerechten worden geserveerd inclusief uitleg over de toepassing van de 
documenten.  
 
 
Nagerechten 
 
10. Verzuimprotocol-scan       € 250,00 excl. btw 
Twijfelt u of naar aanleiding van de AVG uw verzuimprotocol moet worden aangepast? Laat deze 
scannen door de deskundigen van Fiscount.  
 
11. Huisregels-scan        € 250,00 excl. btw 
Maakt u gebruik van huisregels of andersoortig interne regels? Laat deze dan nalopen op juistheid 
en volledigheid onder de AVG.  
 
12. Functionaris voor gegevensbescherming  Vanaf € 125,00 excl. btw p/maand 
Geen tijd en/of zin om u in de toekomst bezig te houden met allerhande wijzigingen op privacy 
vlak? Wilt u betrokkenen, de Autoriteit Persoonsgegevens of overige partijen niet zelf te woord 
hoeven staan bij privacy vragen? Of bent u het wellicht verplicht? Denk er dan eens aan om een 
deskundige binnen Fiscount als Functionaris voor gegevensbescherming aan te wijzen.  
 
 
Bent u geïnteresseerd in meerdere onderdelen van deze menukaart? Hebt u een vraag met andere 
ingrediënten dan de gerechten zoals genoemd? Neem dan contact op voor een op maat gemaakte 
offerte.  


