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EUGDPRAcademy vs. online concurrenten  
  

Onze uitgebreide vergelijkingsmatrix om te kiezen om de EU AVG op uzelf of niet te implementeren, 

gebruik makend van talrijke online bronnen voor uw documentatie. Deze matrix schetst eveneens het 

palet van producten en diensten en hoe ze te vergelijken met die van concurrerende online 

leveranciers. Neem een kijkje en selecteer voor uzelf welk alternatief het beste de vereisten van uw 

bedrijf past.  

Vergelijk de voor- en nadelen van het online zoeken naar ieder stuk van de EU AVG-documentatie 

versus de uitgebreide lijst van documenten en professional assistentie die we bieden bij de 

EUGDPRAcademy.  

 

  

Online concurrenten  

  

  

EUGDPRAcademy  

  

Meeste van de documenten zijn alleen 

beschikbaar in het Engels. 

Documenten bij de EUGDPRAcademy zijn 

toegankelijk in talrijke talen. We leveren de 

documentie over de hele wereld, in meer dan 100 

landen.   

  

Documentatie die u online zult vinden in een 

wirwar van uitputtend beleid en procedures die 

typisch gemaakt zijn voor grote bedrijven.  

Onze sjablonen zijn ontwikkeld en ontworpen 

voor kleinschalige en middelgrote bedrijven. Dit 

houdt in dat we geen irrelevante zaken 

meenemen die u niet wenst, en ieder enkel 

document is geoptimaliseerd en eenvoudig aan 

te passen.  

  

U dient de hele documentatietoolkit in zijn 

geheel aan te schaffen.  

 

 

 

We leveren elk document separaat. En, indien u 

op een gegeven moment besluit de hele toolkit te 

kopen, dan zullen uw individuele aankopen van 

de betaling worden afgehaald. Geen reden om te 

betalen voor die u reeds heeft aangeschaft.  

  

https://advisera.com/eugdpracademy/nl/
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Andere online leverancier leveren over het 

algemeen de toolkit, maar bieden geen onder-

steuning.  

We leveren vier verschillende diensten die 

inbegrepen zijn bij de prijs van de: (1) een 

professioneel adviesgesprek via telefoon of 

Skype, (2) beoordeling van uw definitieve 

documenten, (3) toegang tot videohandlei-

dingen, en (4) onbeperkte e-mail-ondersteuning.  

  

“We zullen de gratis documentsjablonen 

gebruiken die we gevonden hebben op het.”  
Helaas, deze gratis bronnen bevatten over het 

algemeen ongeveer 20% van de documen-

tatievereisten, zonder assistentie.  

Onze documentsjablonen omvatten 100% van de 

documenten vereist door de EU GDPR, met de 

assistentie over hoe ze te af te ronden.  

  

 

Klik hier om een gratis demo van de EUAVG Documentatie Toolkit te downloaden die u zal helpen de 

norm te implementeren met EUGDPRAcademy expertondersteuning 

 

  

https://advisera.com/eugdpracademy/nl/
https://advisera.com/eugdpracademy/eugdpr-documentation-toolkit

