
Tariefkaart AVG in de Praktijk volgens de STAP methode

STAP 
praktijk 
abonnement

STAPJE 
verder 
(aanvullend)

Inhoud
7 dagen per week 24 uur per dag meldingen maken en vragen stellen via het 
PrivacyManagement Dashboard ✅

Gebruik maken van het Privacy ManagementDashboard ✅

Toegewezen Functionaris Gegevens Bescherming (indien voor organisatie verplicht) ✅

Uitleg PrivacyManagementDashboard ✅

Standaard documentsjablonen ✅

Pro-actieve controle op voortgang ✅

Audit op locatie plus verslag met (eventuele) verbeteritems ✅

Nieuwsbrief met praktische tips en trics ✅

Opstellen register verwerkingsactiviteiten ✅

Bijhouden / begeleiden bij bijhouden van verwerkingsregister ✅

Opmaken van Data Protection Impact Assesment (DPIA's) ✅

Controleren verwerkersovereenkomsten incl inhoudelijke feedback ✅

Opstellen verwerkersovereenkomst ✅

AVG Compliance check ✅

Predicaat Privacyvriendelijk & AVG compliant (indien voldaan) ✅

Meldingen bij de Authoriteit Persoonsgegevens & logging van de meldingen ✅

Praktijkbezoek plus terugkoppeling ✅

OverSTAPservice indien u nu bij Stichting Privacyzorg aangesloten bent ✅

Bijblijven aan de actualiteit ✅

Telefonische helpdesk tussen 8 en 17.30 ✅
Begeleiding volgens de STAP-Methode ✅

Begeleiding bij het invullen van formulieren, documenten, sjablonen (anders dan de 
standaard beschikbaar gestelde documenten) ❌ ✅

Opstellen beleidstukken, brieven, processen en procedures ❌ ✅

Aanvullende audits en Mystery Visits ❌ ✅

Gespreksondersteuning bij gesprekken met uw leveranciers ❌ ✅

Maatwerk advisering en begeleiding ❌ ✅

Training en e-learnings ❌ ✅

Tarief per maand per organisatie (contractpartij) € 14,95 t/m 10 personen *

Tarief vanaf de 11e persoon (aanvullend) € 4,50 per extra persoon *

Tarief bij meer dan 20 personen werkzaam in uw organisatie € 65,- per maand onbeperkt *

Tarieven 'Stapje verder' (behalve training en e-learning) € 95,- per uur exclusief reiskosten*

* exclusief wettelijke BTW

meer weten of direct abonneren? Neem direct contact met ons op via info@st-ap.nl of via www.st-ap.nl

Doet u zelf verwerkingen van data van derden? Neem dan contact voor een tarief op maat.  Bovenstaande tarieven zijn niet van 
toepassing wanneer u zelf data verwerkt of bewerkt binnen uw organisatie ten behoeve van dienstverling aan de bij u aangesloten 

praktijken.


