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Uw website: privacy statement en cookieverklaring  
 

Privacy is méér dan alleen de juiste beveiligingsmaatregelen treffen. Het is op grond van de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) óók van belang dat u uw (potentiële) 

klanten en websitebezoekers informeert over de wijze waarop u persoonsgegevens verwerkt. 

Via het plaatsen van een privacy statement en cookieverklaring op de website voldoet u snel 

en gemakkelijk aan deze verplichting. Hiermee voorkomt u eventuele boetes en 

schadeclaims. In deze flyer leest u wat onze privacy juristen en advocaten voor u kunnen 
betekenen als u aan de slag gaat met uw privacy statement en cookieverklaring.  

 



Uw onderneming en persoonsgegevens   
Als ondernemer verwerkt u dagelijks tal van persoonsgegevens om uw business draaiende te houden. Denk hierbij aan 

NAW-gegevens, telefoonnummers, financiële gegevens en onder omstandigheden ook BSN-nummers. En daar is niets 

mis mee, als u zich maar houdt aan de privacywetgeving.  

 

In de praktijk betekent dit dat u persoonsgegevens niet altijd mag verwerken. En als verwerking wel is toegestaan, dient 

u betrokkenen hierover (proactief) te informeren door middel van een privacy statement en een cookieverklaring.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Uw website: privacy statement en cookieverklaring  
De bezoeker van uw website kan persoonsgegevens achterlaten. Daarnaast maken veel websites tegenwoordig gebruik 

van technische cookies die nodig zijn voor het goed functioneren van een website en het opslaan van de 

gebruikersvoorkeuren. Soms zijn er ook cookies die u als ondernemer de mogelijkheden geven online gedrag van 

(potentiële) klanten in kaart te brengen. Dit zijn marketingcookies.  

 

Betrokkenen en bezoekers van uw website hebben op grond van de AVG het recht te weten welke persoonsgegevens u 

verzamelt. Op uw website dient u dan ook een privacy statement en cookieverklaring te plaatsen waarin u onder meer 

aangeeft welke persoonsgegevens verwerkt worden en voor welke doeleinden. Ook dient u de rechten van 

betrokkenen te vermelden. In de cookieverklaring licht u het gebruik van cookies op uw website toe. En dit is niet alles: 

zorg er dan ook voor dat u voldoet aan de lange lijst van informatieverplichtingen uit de AVG.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Risico: boetes en schadeclaims 
De Autoriteit Persoonsgegevens heeft sinds de invoering van de AVG in 2018 diverse dwangsommen en boetes 

opgelegd aan ondernemingen, omdat zij niet voldeden aan de privacywetgeving. Denk hierbij aan het niet voldoen aan 

de informatieverplichtingen, het onrechtmatig verwerken van persoonsgegevens of het onvoldoende beveiligen van 

een patiëntenwebsite. Daarnaast kan de rechter ondernemingen verplichten een schadevergoeding te betalen.    

 

Maakt u gebruik van een online gedownload privacy statement? In de praktijk betekent dit meestal dat het privacy 

statement niet volledig is en niet volledig toegespitst is op uw specifieke organisatie. Dit brengt risico’s met zich mee.    
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Legal scan: onze oplossing  
Wij bieden u de mogelijkheid om zowel uw privacy statement als uw cookieverklaring voor het speciale tarief van  

€ 595,- door ons te laten opstellen (of uw huidige documenten door ons te laten beoordelen). Dit heeft voor u een 

aantal voordelen:  

• u krijgt de documenten kant-en-klaar aangeleverd die u direct op uw website kunt laten plaatsen; 
• onze privacy juristen zijn inhoudelijk op de hoogte van de eisen waaraan de documenten moeten voldoen; 
• de teksten worden zo geschreven dat deze begrijpelijk zijn en passen in de belevingswereld van uw 

specifieke doelgroep. Bij ons is privacy maatwerk ! 
 

Wilt u één van deze documenten laten opstellen of uw huidige documenten laten beoordelen? Dan is uw financiële 

investering € 450,- (privacy statement) of € 250,- (cookieverklaring).        
 

Bedragen zijn exclusief 21% BTW.  Op onze dienstverlening zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.   


