
WWW.GOOSEZAKELIJK.NL



95% van de MKB-ondernemers zijn op kantoor zeer goed beveiligd. Het merendeel van datalekken vindt 

buiten kantoor plaats, bijvoorbeeld door onderweg gebruik te maken van openbare wifi om even snel 

een mailtje te sturen of sociale media te bezoeken.

GOOSE Zakelijk geeft bescherming voor wanneer men buiten het goed beveiligde kantoor is. Een 

persoonlijke VPN-verbinding geeft iedere medewerker en zijn/haar familie de mogelijkheid om veilig 

gebruik te maken van wifi-netwerken buiten kantoor.

De software van GOOSE wordt in een app-vorm geleverd en kan eenvoudig geïnstalleerd worden op alle 

apparaten.

Waarom GOOSE Zakelijk

Militaire classificatie 
[256-AES] encryptie

Makkelijk te installeren 
en gebruiken

Eenvoudige 
administratie 

en teambeheer

Super snel en stabiel 
servernetwerk

Eén account om uw 
werknemers en hun 
gezin te beschermen

Priority
ondersteuning via 
e-mail en telefoon

Toegewijde 
accountmanager

100% log vrij

"Veilige verbinding voor iedereen"
GOOSE VPN is de eerste Nederlandse VPN. Het uitgangspunt is dat het 
een simpele, gebruiksvriendelijke VPN moet zijn voor iedereen.



In mei 2016 is de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht geworden in 

Nederland. Sinds 25 mei 2018 wordt de AVG door de overkoepelende Europese privacy verordening 

gehandhaafd. Het doel van deze wet is om het recht op privacy te waarborgen. Organisaties zijn 

verantwoordelijk en wettelijk verplicht om alle mogelijke maatregelen te nemen om te voldoen aan 

deze wet, zoals ook het gebruiken maken van beschermende software.

GOOSE helpt u voldoen aan AVG-wet
Met GOOSE voldoet u aan de wet omdat u uw bedrijfsdata ook buiten kantoor online beschermt tegen 

hacking. Omdat de internetcriminaliteit stijgt, is het bijna niet de vraag óf het u gaat treffen, maar 

wanneer. GOOSE helpt u uw data online te beschermen wanneer uw medewerkers mobiel werken.

Voorkom datalekken en hoge boetes 
Met onze VPN-software bent u ervan verzekerd dat uw bedrijfsgegevens online versleuteld zijn. 

Daarmee voorkomt u datalekken, reputatieschade en hoge boetes (maximaal € 20 miljoen of 4% van 

de bedrijfsomzet).

GOOSE helpt datalekken en 
hoge boetes voorkomen

Versleuteling van netwerken, bijvoorbeeld via net-
werkversleuteling met hoge snelheid zoals VPN’s *
* Bron: Rijksoverheid

Gebruik sterke 
wachtwoorden

Gebruik antivirus 
software

Firewall

Benoem een 
beveiligingsexpert

Update je 
besturingssysteem

Versleutel je
netwerk

met GOOSE



Zirkoon 232
3316 KD Dordrecht
Nederland

085 303 61 95
zakelijk@goosevpn.com
www.goosezakelijk.nl

Bescherm uw bedrijfs- en klantgegevens als uw medewerkers mobiel 

werken, thuis, onderweg of op vakantie zijn. Met GOOSE Zakelijk zijn 

uw gegevens online veilig en voldoet u aan de AVG.


