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1. Omschrijving Ready ConsentCookie – Cookie consent management 

platform (Humanswitch) 

 

1.1. Wat is de ConsentCookie? 

Humanswitch biedt een (Cookie) Consent Management Platform (CMP), ConsentCookie 

aan waarin gebruikers hun toestemming en voorkeuren voor het verwerken van hun 

persoonsgegevens kunnen beheren. Organisaties kunnen de ConsentCookie aanbieden 

aan hun website bezoekers om te zorgen dat ze voldoen aan de GDPR/AVG eisen 

(grondslag toestemming): 

 

Één plek waar gebruikers diverse zaken met betrekking tot hun persoonsgegevens 

kunnen regelen.  
 

  
 

 

1.2. Waarom een cookie consent management platform onder de GDPR-AVG? 

 

Om persoonsgegevens zoals sitebezoek te kunnen verwerken, vereist de privacywet 

GDPR (General Data Protection Regulation) of in het Nederlands AVG (Algemene 

Verordening Gegevensbescherming ) een grondslag. Één van de zes wettelijke 

grondslagen is toestemming. Onder persoonsgegevens vallen onder meer cookies en 

electronische identificatie elementen zoals, IP addressen, IDFA, AAID, etc. 

 

Een ander verschil van de GDPR-AVG in vergelijking met de vorige privacywetgeving is dat 

de verwerking van de persoonsgegevens op basis van toestemming eerst maag 
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plaatsvinden als de toestemming is verleend. Verder zijn de regels rond toestemming 

veel strenger. Toestemming onder de GDPR moet vrij kunnen worden gegeven, en deze 

moet aan de volgende voorwaarden voldoen: 

 

• specifiek,  

• expliciet,  

• goed geïnformeerd en  

• ondubbelzinnig.  

 

Voor diverse details moet toestemming worden gevraagd, zoals het doel van de 

gegevensverwerking, type gegevens en de diverse gegevensverantwoordelijken en 

verwerkers. Dit betekent dat u consumenten niet alleen 'OK' op een cookie banner kan 

serveren, maar dat u hun toestemming veel explicieter moet verkrijgen. Toestemming 

moet worden net zo gemakkelijk kunnen worden ingetrokken als worden gegeven.  

 

2. FAQ 

 

Nr Onderwerp Omschrijving 

1.  Hoe wordt de prijs 

berekend 

Humanswitch rekent een prijs per maand per 

website/domein, maar maakt een jaarabonnement 

goedkoper dan een maandabonnement.  Voor de 

ConsentCookie zijn er 3 soorten abonnementen 

beschikbaar. De grootte en soort van jouw abonnement 

wordt bepaald aan de hand van het totaal aantal pagina's 

(inclusief subpagina's)  dat wordt gevonden op jouw 

website.  

2.  Wat is de prijs op 

jaarbasis? 

 
3.  Wat is de prijs op 

maandbasis? 

Een abonnement op maandbasis is mogelijk. De tarieven 

hiervoor liggen wel hoger. De tarieven zijn dan als volgt: 

Premium Small € 22 per maand 

Premium Medium € 52 per maand 

Premium Large € 98 per maand 
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Nr Onderwerp Omschrijving 

4.  Wilt u weten hoeveel 

subpagina’s uw site 

heeft? 

Dit kunt u eenvoudig achterhalen via Google search.   

Zoek in Google op de volgende manier: site: 

consentcookie.nl 

Het aantal resultaten staat gelijk aan het aantal 

subpagina’s. 

5.  Wat is de minimale 

contractduur? 

Er is een abonnement op maandbasis mogelijk, anders op 

jaarbasis. 

6.  Wat is de opzegtermijn? Heeft u een maandabonnement? Dan is de opzegtermijn 

één maand. Opzegging dient te geschieden voor de eerste 

dag van de nieuwe maand van uw abonnement. Een 

huidige maand wordt altijd volledig gerekend.   

Heeft u een jaarabonnement? Dan is de minimale 

opzegtermijn één maand voor het verstrijken van de 

abonnementsperiode. Er is geen restitutie van het 

abonnementsgeld tijdens de looptijd van een jaarcontract.  

7.  Wordt een sub-domein 

gezien als een apart 

domein? Waar u dus een 

aparte Consentcookie 

voor nodig hebt. 

Ja, domeinen en sub-domeinen worden separaat gezien. 

Dit is omdat we elk domein/sub-domein scannen. Daarom 

heeft u een abonnement nodig voor elk van uw domeinen 

en sub-domeinen. 

• nl.voorbeeld.com, eu.voorbeeld.com en 

de.voorbeeld.com wordt gezien als 3 verschillende 

domeinen. 

• Voorbeeld.com/eu, voorbeeld.com/de wordt gezien 

als 1 domein. 

• Let op voorbeeld.com en www.voorbeeld.com (www 

alias) wordt gezien als 1 domein. 

8.  Zijn er nog andere 

additionele kosten waar 

ik rekening mee moet 

houden? 

De implementatiecheck zit in het abonnement. Advies, 

consultancy, maatwerk of configuratie werkzaamheden van 

ConsentCookie worden doorbelast op basis van een 

uurtarief van € 125,00 exclusief BTW met een minimum 

van 1 uur. 

 

9.  Wat zijn de belangrijkste 

voordelen van 

ConsentCookie voor de 

eigenaar van een site? 

• In 3 stappen, binnen 15 minuten uw  website of 

webshop compliant 

• AVG (GDPR) compliant, AVG compliant data 

verzamelen 

• Gepatenteerd, ConsentCookie maakt gebruik van 

gepatenteerde technologie 

• Méér dan consent, inzicht in data én controle over 

data 
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Nr Onderwerp Omschrijving 

• Websites én webshops, Geschikt voor iedere 

website! 

• Privacy by default Privacy als uitgangspunt 

10.  Hoe voeg ik 

ConsentCookie toe aan 

mijn site? 

Met de ConsentCookie Configuratietool: 

Maak gebruik van de CMS 

plugins: WordPress • Magento1 • Magento2 of plaats het 

ConsentCookie Script in het CMS van je website. 

11.  Waar vind ik meer 

informatie? 

https://www.consentcookie.nl/faq/algemeen/ 

https://www.youtube.com/watch?v=EnrjMe_XT9g 

 

 

 

https://www.consentcookie.nl/faq/algemeen/
https://www.youtube.com/watch?v=EnrjMe_XT9g

