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AVG-training voor ZPP-ers - Voorwaarden 

Voor de AVG-training voor ZZP-ers gelden de volgende voorwaarden: 

1. De training wordt op één dag gegeven. De training duurt van 9:00 tot 16.30 uur; 
2. Tijdens de training behandelt de docent onderwerpen die te maken hebben met de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming, privacybescherming en informatiebeveiliging.  
3. Tijdens de training vult de deelnemer zelf een risico analyse in op het gebied van privacybescherming en 

informatiebeveiliging. De docent legt vooraf uit hoe dit moet worden gedaan. Ook is er ruimte voor het 
stellen van vragen aan de docent.  

4. Op basis van de risico analyse bepaalt de deelnemer welke maatregelen nodig zijn om onbehandelde 
risico’s te verlagen.  

5. De deelnemer ontvangt een set sjablonen of modellen, waarmee de belangrijkste aandachtspunten op het 
gebied van Privacybeheer en Informatiebeveiliging bij de deelnemer kunnen worden opgepakt. 
Gebruikelijk is een set van ongeveer 10 sjablonen. 

6. De deelnemer wordt tijdens de training begeleid bij het invullen van de betreffende sjablonen. 
7. Na afloop van de training krijgt de deelnemer toegang tot een online leeromgeving van het Institute of 

Microtraining. In deze leeromgeving kan de deelnemer gratis 30 dagen lang oefenen met lesstof over de 
onderwerpen AVG, privacybescherming en informatiebeveiliging. 

8. De deelnemer ontvangt voorafgaand aan de training een factuur van € 495 ex BTW.  
9. Deelnemers met wie een speciale introductieprijs is afgesproken ontvangen een factuur voor de 

overeengekomen introductieprijs. 
10. Deelnemers die een geldige kortingscode gebruiken, krijgen op de factuur de bijbehorende korting 

verrekend. 
11. Een deelnemer die de factuur niet heeft betaald voordat de training begint, kan de toegang tot de training 

worden onthouden. 
12. Extra consultancy na afloop van de Quickscan is mogelijk tegen een uurtarief van € 150 ex BTW. Deze prijs 

geldt in 2019. 
13. Opgegeven contactgegevens en overige persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te kunnen 

geven aan de training, en om later contact op te nemen met de deelnemer in verband met een evaluatie 
van de training. 

14. De docent en elke deelnemer verklaart informatie, die ter sprake komt tijdens de training, vertrouwelijk te 
zullen behandelen. 

15. Opvolgen van de adviezen van de docent geven nog geen garantie dat het bedrijf van de deelnemer 
voldoet aan de AVG. 

16. Gebruik van de sjablonen is op eigen risico. AVG Compleet BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor 
rechtstreekse of indirecte gevolgen van onvolkomenheden, fouten of omissies in de training of de 
aangeleverde sjablonen. 

17. Indien er aantoonbare fouten of omissies in de training of een sjabloon zitten, kan de deelnemer een 
klacht indienen door een email te sturen naar AVG Compleet BV (info@avg-compleet.nl), met daarin de 
geconstateerde gebreken. Uiterlijk binnen 7 werkdagen zal contact worden opgenomen. Er zal gekeken 
worden of in onderling overleg de gebreken kunnen worden opgelost. Indien dat niet het geval is, en de 
klacht van de deelnemer terecht is, dan zal aan deelnemer het betaalde bedrag volledig worden 
terugbetaald binnen 10 werkdagen na ontvangst van de klacht. 

18. Bovendien zijn de Algemene Voorwaarden van AVG Compleet van toepassing. Deze zijn onder andere op 
de website van AVG Compleet te lezen. 
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