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Een degelijk Nederlands product voor alle gangbare platformen

GOOSE VPN: simpele oplossing
maakt mkb AVG/GDPR-compliant

Een VPN is heden ten dage een absolute must als een laptop of smartphone op publieke netwerken
gebruikt wordt. VPN’s worden in diverse soorten en maten aangeboden, allemaal met specifieke vooren nadelen. Vaak vereisen ze de nodige configuraties om optimaal te werken. Bijna alle aanbieders
komen uit het buitenland, waardoor de communicatie – indien support gewenst is – niet altijd even
rechttoe rechtaan is. Goose VPN is een anderhalf jaar oud bedrijf uit Dordrecht dat de Nederlandse
resellers de mogelijkheid biedt om klanten te voorzien van een robuuste VPN-service. ChannelConnect
sprak met Joeri van de Watering.
Tekst Hans Steeman

N

ederlandse kwaliteit en alles
conform de Nederlandse wet- en
regelgeving. GDPR is met deze
VPN simpel correct geïmplementeerd
zodat er nooit klachten van klanten
kunnen ontstaan over het gebruik van
onbeveiligde klantendata. Met een Goose
VPN voldoen zakelijke gebruikers aan alle
AVG/GDPR-eisen inzake versleuteling
van de klantendata en dat met een
beperkte inspanning. Het bedrijf kwam
eerder al breeduit in de media toen
investeerders er ruim een jaar geleden
een flink bedrag in investeerden.

Zakelijke gebruikers
Particulieren kunnen direct aan
de slag met het aanbod op de
website en beginnen altijd met een
kennismakingsperiode zodat men
zeker weet dat het product bevalt als
een abonnement wordt aangegaan.
175.000 consumenten zijn inmiddels
een tevreden klant van het bedrijf. Joeri
van de Watering, het gezicht van Goose
VPN, vertelt over het hoe en waarom
van VPN-services en waarom Goose
VPN een bijzonder aanbod heeft voor
de zakelijke gebruikers.
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Joeri van de Watering

“Hoe snel gebeurt het niet. Lopende in
de stad of op een luchthaven, snel even
een open wifi-netwerk gebruiken om
je mail te controleren. Zeker in landen
waar hoge roamingkosten door mobiele
providers in rekening gebracht worden,
is dat een zeer verleidelijke optie: simpel
en snel. Maar zonder aanvullende
maatregelen is het erg gevaarlijk.

een goede strategie, zeker als
daar begin volgend jaar nog extra
beheeropties bijkomen. Het probleem
zit hem namelijk in de laptops,
smartphones en andere IT-systemen:
die staan bloot aan alle risico’s van het
internet. Onze VPN-service is daar een
passend antwoord op”, aldus Van de
Watering.

Goose VPN is een fris en jong
IT-bedrijf vol ambities en zoekt actief
naar geïnteresseerde channelpartners
Er zijn altijd kapers op de kust die toegang
zoeken tot computers en smartphones
van naïeve gebruikers. IT-beheerders
denken dat de risico’s wel meevallen;
de bedrijfsomgeving is goed beveiligd.
Die zit dus op slot. Helaas hebben veel
mkb-bedrijven geen eigen IT-afdeling
en is het probleem niet compleet onder
controle. Er worden ook apparaten
buiten het bedrijfsnetwerk gebruikt.
Om daar de risico’s van uit te bannen
is het gebruik van deze VPN-oplossing

Uitgebreid aanbod
Momenteel is er voor de Goose VPN een
uitgebreid aanbod aan VPN-clients voor
smartphones, laptops, desktop-pc’s en
zelfs routers, die zowel de particulier
als de zakelijke gebruiker zullen
aanspreken. Mét een simpel en scherp
prijsplan zonder moeilijke extra opties
achteraf. De installatie is bijzonder
eenvoudig, bestaat uit drie stappen
en zal iedereen binnen enkele minuten
met succes kunnen afronden. Download

de client via het internet of uit de
appstore van het gebruikte mobiele
platform. Na registratie op de website,
is ook het wachtwoord gekozen. Als
gebruikersnaam en wachtwoord
ingevoerd zijn, is de client klaar voor
gebruik.

Besturingssystemen
Goose VPN is een mobiele
VPN-oplossing die geschikt is voor
Mac OSX, Windows, Chrome, iOS,
Android, Android TV en Linux en werkt
ook in routers. In een pull-downmenu
van de app zijn meer dan 20 landen
en meer dan 50 servers te selecteren
waar de verbinding getermineerd
wordt. Zakelijke gebruikers hebben
nog wat extra serveropties. Voor alle
gebruikers is het mogelijk speciale
streamingservers en servers met
P2P-support te selecteren. Allemaal
met een simpele klik.

VPN-protocol
Als VPN-protocol is naar keuze IKEV2,
Open VPN en IPsec beschikbaar.
www.goosezakelijk.nl

‘Wij bieden een degelijk product
met een Nederlandstalige helpdesk
en een mooie marge’
Het is aan de gebruiker om een keuze te
maken, default is IKEV2 geselecteerd.
Vanaf het moment dat de VPN-client
actief is kan het internet verkend
worden zonder sporen achter te laten.
Goose houdt zelf ook geen logging bij,
dus is er nergens een historie van de
verbindingen te vinden. Het private en
originele IP-adres en locatie zijn ineens
niet langer voor de internetservers
zichtbaar waardoor gebruikers niet
langer gelogd of gepingd kunnen
worden.

er plaats voor channelpartners. Met
het product kunnen zij op snelle en
efficiënte wijze de zakelijke klanten te
hulp schieten bij het beveiligen van hun
IT-omgeving. Joeri van de Watering:
“Wij zijn op zoek naar gepassioneerde
channelpartners die met ons willen
samenwerken. Wij bieden een degelijk
product met een Nederlandstalige
helpdesk en een mooie marge.
Daarmee hebben channelpartners een
betrouwbare partner erbij.” «

Uitbreiding is gewenst
N u G o ose V P N a ls m o b i e l e
VPN-oplossing gefinaliseerd is en de
gebruikers tevreden zijn, ontstaat
er behoefte aan expansie. Daarbij is
+31 85 303 6195

zakelijk@goosevpn.com
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