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Tarieven Faasse Juridische Dienstverlening  
Dit is het tarievenoverzicht van Faasse Juridische Dienstverlening. Op alle 
opdrachten zijn de algemene voorwaarden van Faasse Juridische 
Dienstverlening van toepassing. Deze kunt u vinden op deze website. 
Deze tarieven zijn geldig van 1 juli 2022 tot heden.  

 

PARTICULIEREN    
 
Juridisch advies op gebied van 
arbeidsrecht, consumentenrecht, 
vaststellingsovereenkomsten, enz. 
 
 
  

Eerste 20 minuten gratis. 
 
 
 
€ 90,00 per uur inclusief BTW. 
 
Reiskosten € 0,50/km incl BTW.  

Een eerste advies over je zaak om je 
kansen en mogelijkheden te 
beoordelen. 
 
Verdere afhandeling van je kwestie. 
 
Vanuit Goes  

ZAKELIJKE DIENSTVERLENING   
Juridische dienstverlening of advies 
 
 
  

€ 115,00 per uur exclusief BTW. 
 
 
€ 90,00 per uur exclusief BTW.  Non-profitorganisaties   

FG of PO as-a-service 
 
 
 
  

Vanaf € 90,00 per week exclusief 
BTW. Tarief afhankelijk van de 
organisatiegrootte en 
behoeften.  
  

Externe Functionaris voor 
gegevensbescherming of Privacy Officer 
op basis van 
dienstverleningsovereenkomst. 
  

Privacy Officer as-a-service 
 
 
 

Basispakket vanaf € 110,00 per 
week exclusief BTW.  
 
 

Uw eigen PO die u adviseert op gebied 
van AVG en privacyrecht. Loket voor 
werknemers met vragen of klachten. 
24/7 meldpunt voor datalekken. 

AVG audit 
 
 

€ 115,00 per uur exclusief BTW. 
Gemiddelde tijdindicatie 1,5 tot 
6 uur. Dit is bedrijfsafhankelijk.  

Beoordeling van uw organisatie m.b.t. 
de AVG, inclusief rapport en advies. 
 

Workshop AVG op de werkplek 
 
 
 

€ 245,00 exclusief BTW. 
 
 
 

Workshop privacybewustzijn van ca 1,5 
uur op uw bedrijfslocatie of elders en 
afgestemd op uw bedrijfsactiviteiten. 
Prijs is exclusief locatiekosten. 

Cyber Security Awareness training 
 
 
 

v.a. € 245,00 exclusief BTW 
 
 
 

Training van uw medewerkers op 
gebied van cyberveiligheid. Het 
herkennen van phishing, malware en 
andere hedendaagse risico’s. 

Privacyverklaring/-policy 
 

€ 265,00 exclusief BTW. 
 

Op maat gemaakte privacyverklaring 
voor uw website. 

Register van verwerkingsactiviteiten 
 
 

v.a. € 450,00 exclusief BTW 
Afhankelijk van bedrijfsgrootte. 
 

Verplicht register waarin alle processen 
met verwerking van persoonsgegevens 
conform de AVG worden verantwoord. 

Datalekprocedure en register 
 
 
 

€ 450,00 exclusief BTW.  
 
 
 

Protocol omtrent het melden van 
beveiligingsincidenten en datalekken. 
Compleet met inventarisatieformulier, 
stappenplan en register waarin alle 
incidenten worden geregistreerd. 

Algemene voorwaarden 
 

Vanaf 450,00 exclusief BTW. 
Afhankelijk van soort 
onderneming. 

Algemene voorwaarden voor uw 
onderneming.   
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Reiskosten € 0,50/km exclusief BTW. Vanuit Goes. 
MEDEZEGGENSCHAP     
Or-training of workshop 
  

10% korting op de actuele SER-
richtbedragen. 

Training De AVG in de or-praktijk of 
workshop op maat. 

Or-consultancy 
 
 

€ 115,00 per uur exclusief BTW. 
 
 

Ad-hoc advies en ondersteuning. Hulp 
bij instellen or en organiseren 
verkiezingen of advies bij een advies- of 
instemmingsaanvraag 

Reiskosten € 0,50/km exclusief BTW Vanuit Goes 


