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1 - VERSE PRIVACY VERKLARING
Ga na waar je bij bent aangesloten en of daar iets wordt 
geregeld in de vorm van een solide privacyverklaring. 
Ben je niet aangesloten bij een keurmerk, kijk dan of je 
advies nodig hebt van bijvoorbeeld een jurist. 
Op Veiliginternetten.nl vind je een Privacy generator 
(waar je zelf nog wel het e.e.a. aan moet doen).

2 - PRIVACYVERKLARING-PAGINA
Maak een privacyverklaring-pagina en de link duidelijk in 
de footer van je website.

3 - GOOGLE ANALYTICS GEANONIMISEERD 
GEBRUIKEN
Bij Autoriteit Persoonsgegevens vind je een handleiding (pdf) om Google geanonimiseerd 
te gebruiken.

4 - BEVEILIGING REGELEN
Heb je nog geen SSL-certificaat? Meteen regelen via je domeinhost of programmeur. 
Houd de software van je website altijd up-to-date.

5 - WEES GLASHELDER MET HET VERZAMELEN
Duidelijk beschrijven waar iemand zich voor inschrijft, hoe vaak er wordt verstuurd en dat 
je je heel makkelijk – op elk gewenst moment, in elke nieuwsbrief – weer uit kan schrijven 
(opt-out). Bovendien moet de opt-in een duidelijke en bevestigende actie zijn. Verwijs bij 
elke opt-in met een link naar de privacyverklaring.

6 - MELD JE AAN
Ga na of de leverancier van jouw nieuwsbriefsoftware het je mogelijk maakt deze stappen 
te maken met het systeem – of het mogelijk maakt om het in te bouwen. Zorg ervoor dat 
bovenstaande mogelijk is.

7 - LEGALE LIJSTEN
Maak verschillende groepen of lijsten binnen je nieuwsbriefsysteem. Als je de opt-ins 
automatisch koppelt met een universele plug-in, dan zal in de database duidelijk en 
eenvoudig terug te kijken zijn wanneer wie, waar en hoe iemand zich heeft aangemeld.

stoom je webshop klaar voor de avg
HANDIGE CHECKLIST

DEZE CHECKLIST IS 
OPGEMAAKT NAAR 
AANLEIDING VAN 
MARIKO'S PUBLICATIE OP 
FRANKWATCHING.NL >
'STOOM JE WEBSHOP 
KLAAR VOOR DE AVG/
GDPR [HANDIG 
ACTIEPLAN]', KLIK HIER
EN JE LEEST ALLE IN'S & 
OUT'S -HEEL HELDER 
BESCHREVEN- OVER DE 
NIEUWE PRIVACY WET.

https://veiliginternetten.nl/privacyverklaring-generator-start/generate/#start
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/handleiding_privacyvriendelijk_instellen_google_analytics_mrt_2018.pdf
https://www.frankwatching.com/archive/2018/01/24/stoom-je-webshop-klaar-voor-de-avg-gdpr-handig-actieplan/
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8 - DOEN
Stel een automatische mailing in om de nieuwe abonnees te verwelkomen. Zet hierin een 
aantrekkelijke (!) welkomsttekst met de informatie dat de ontvanger vanaf nu mail kan 
verwachten én die duidelijke opt-out. Vergeet daarin niet de links naar al je socialmedia-
accounts te vermelden. Misschien wil de ontvanger geen nieuwsbrief van je, maar je wel 
volgen via social media.

9 - LEG VAST HOE LANG JE PERSOONSGEGEVENS BEWAART
Leg jouw bewaarbeleid duidelijk vast in de privacyverklaring.

10 - BEWERKERSOVEREENKOMSTEN
Maak een lijstje van de partijen waarmee jij samenwerkt inzake de verwerking van 
persoonsgegevens. Ga na hoe dit eventueel nu is geregeld. Er bestaat een grote kans dat 
de betreffende partij al zo’n overeenkomst heeft klaarliggen. Is er geen overeenkomst, zorg 
dan dat dit in orde komt. Er zijn diverse modelovereenkomsten in omloop, zoals deze van 
Juridox. Veel meer over bewerkingsovereenkomsten lees je bij Justitia.

EXTRA TO-DO’S VOOR JE NIEUWSBRIEF
•  Zorg dat alle opt-ins die je hebt binnen je website, shop, social media en 

landingspagina’s voldoen aan de eisen die hierboven staan beschreven. 
Vergeet ook je lead-magnets niet!

•  Een ‘noreply@’-e-mailadres mag onder de nieuwe wetgeving niet meer. 
Als je dat nu gebruikt als afzender voor je (nieuwsbrief)mailverkeer, dan moet je dat 
aanpassen naar een adres waar de ontvanger wel naar kan mailen

•  Alleen iemands naam en mailadres vallen onder ‘gewone informatie’ die je mag 
opvragen. Vraag je bijvoorbeeld om een geboortedatum, dan moet je laten weten 
waarom (een verrassing op je verjaardag). Zulke data niet verplicht moeten zijn om je te 
kunnen aanmelden

• Ga na of de softwareleverancier van jouw nieuwsbrief AVG-proof is

SIGN UP VOOR ONZE 'AWESOME TIP' NIEUWSBRIEF
Wil je wekelijks meer van zulke handige tips in je mailbox? Schrijf je dan nu in en blijf op 
de hoogte van alles rondom succesvol online ondernemen. Uitschrijven kan uiteraard heel 
eenvoudig op elk gewenst moment! Klik hier.
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https://privacystore.nl/overeenkomsten/bewerkersovereenkomst
http://www.justitia.nl/privacy/bewerkersovereenkomst.html
https://sellyourstuffonline.nl/pages/awesome-tips

