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Waarom CCsafemail? 

Met ingang van 25 mei 2018 zal de AVG Wetgeving (Algemene Verordening 

Gegevensbescherming) in de gehele EU van kracht zijn.  Dit heeft gevolgen op allerlei 

terreinen binnen uw praktijk. Met CCsafemail heeft u de zekerheid dat u veilig en 

vertrouwd documenten en bestanden digitaal kunt uitwisselen met uw cliënten. Zij 

moeten immers op u kunnen vertrouwen. CCsafemail kan volledig worden geïntegreerd 

binnen CClaw, uw e-mail omgeving en website. Tevens kan het worden afgestemd op de 

huisstijl van uw kantoor.   

Hoe werkt CCsafemail? 

Heel eenvoudig. In uw Outlook komt een extra knop voor het beveiligd mailen. Uw cliënt 

ontvangt een mail met daarin een unieke link om via een website documenten te kunnen 

ophalen. Separaat ontvangt uw cliënt via SMS een pincode. De unieke link in combinatie 

met de unieke pincode stellen de klant in staat om de documenten in te zien dan wel te 

downloaden. Veilig, vertrouwd en volledig transparant. 

Hoe veilig is CCsafemail? 

Zeer veilig. Kiest u ervoor om uw documenten bij CCsafemail neer te zetten dan bent u 

ervan verzekerd dat alle gegevens versleuteld worden opgeslagen. Alleen díe persoon die 

én de link én de pincode heeft, kan de documenten opvragen. De documenten worden 

pas leesbaar gemaakt bij het opvragen door uw cliënt.  

Wat kost CCsafemail? 

Om van CCsafemail gebruik te kunnen maken betaalt u €24,95 per maand per kantoor.  

Plus per verstuurde mail € 0,19.  

Wat moet ik doen om CCsafemail te activeren? 

Al u gebruik wilt maken van deze mailoptie en u gaat akkoord met de kosten neemt u 

contact op met ons via deze mailbutton.  

Dan plannen wij een afspraak in voor de installatie in samenspraak met uw 

systeembeheerder. We gaan vervolgens op de afgesproken datum CCsafemail installeren 

op de server (duurt ongeveer half uur) en op elke werkplek (elk een kwartier). 
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