
Wat is Cyberrisk? 

Cyberrisk van De Goudse helpt u bij het voorkomen van 

cybercrime. Als het onverhoopt toch fout gaat, helpen wij 

u met het herstellen van de schade. Als dit niet mogelijk 

is, ontvangt u een financiële vergoeding. Zo kunt u verder 

met ondernemen! 

Wat houdt het in? 

Cyberrisk bestaat uit drie onderdelen:

VOORKOMEN
 – Periodieke inventarisatie van cyberrisico’s

 – Advies over het voorkomen van cybercrime

HERSTELLEN
 – 24/7 hulp bij cybercrime door experts van Promax

 – Hulp bij het maken van een Incident Response Plan

 – Crisismanagement: forensisch onderzoek, communicatie  

en PR

VERGOEDEN
 – Aansprakelijkheidsclaims van derden als gevolg van een 

cyberincident

 – Boetes als gevolg van een cyberincident opgelegd door de 

Autoriteit Persoonsgegevens of creditcardmaatschappijen 

(PCI DSS)

 – Schade aan software, website of andere digitale 

eigendommen door verlies of beschadiging

 – Vaste lasten en het verlies van de nettowinst wanneer uw 

bedrijfsactiviteiten stil komen te liggen

Wat zijn de  

Voor wie? 

Cyberrisk is ontwikkeld voor:

 – bedrijven in de bouw, detailhandel, groothandel,  

horeca, persoonlijke en zakelijke dienstverlening; 

 – met een jaaromzet van maximaal € 10 miljoen.  

spelregels? 

Cyberrisk heeft geen uitgebreide 

polisvoorwaarden, maar spelregels. 

Dit zijn afspraken die we maken 

met u en uw adviseur over de 

maatregelen die genomen worden 

om cybercrime te voorkomen en  

wat er moet gebeuren als u er toch 

mee te maken krijgt. 

CYBERCRIME, IEDEREEN KAN 
ERMEE TE MAKEN KRIJGEN!
CYBERCRIME IS DE SNELST GROEIENDE VORM VAN MISDAAD VAN DE LAATSTE JAREN. SPEELT INTERNET EEN  
BELANGRIJKE ROL IN UW BEDRIJF? DAN IS DE KANS GROOT DAT OOK Ú ERMEE TE MAKEN KRIJGT. DE GOUDSE 
BIEDT U HIERVOOR EEN OPLOSSING.

Belangrijkste voordelen 

Risico-inventarisatie en preventieadvies  
op maat 

24/7 hulp door cybersecurity- 
specialisten

Duidelijke spelregels op 1 A4 in plaats  
van uitgebreide polisvoorwaarden

Onze Erkend MKB-adviseurs helpen u verder

De Goudse is ervan overtuigd dat uw belangen het best zijn gewaarborgd bij een onafhankelijke 

adviseur die werkt op basis van risicomanagement. Daarom kunt u Cyberrisk exclusief afsluiten via 

een Erkend MKB-adviseur. Hij kan u helpen met het in kaart brengen van al uw bedrijfsrisico’s en u 

adviseren over preventieve maatregelen, zodat de continuïteit van uw bedrijf niet in gevaar komt.

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP WWW.GOUDSE.NL/CYBERRISK


