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De rode loper voor studenten, kennismigranten, wetenschappelijk 

onderzoekers en hun familieleden!

Binnenkort wordt de nieuwe Europese privacy wetgeving, Algemene Verordening Gegevensbescher- 
ming (AVG), van kracht. Deze nieuwe wet zal hogere eisen stellen aan de privacybescherming van de 
(verwerkig van de) data en documenten van uw studenten. Zeker nu het Europese hof het ´Safe Harbour 
besluit´ ongeldig heeft verklaard. Bent u voorbereid?

Complexe immigratieprocedures en privacygevoelige data!

Bij Visacare zit u goed, nu en in de toekomst.

• Geen data transport buiten EU
• Hosting binnen NL bij fortune-500 provider. 
• Gebouwd op een NL-platform. 
• Geen privacy schending in de kleine lettertjes.

Immigratieprocedures van internationale studenten zijn complex en gaan gepaard met uitwisseling van 
veel privacygevoelige data. Het gaat in deze procedures niet alleen om een diploma en legitimatie, maar 
ook om antecedentenverklaringen, bankverklaringen, bankafschriften, persoons- en bankgegevens van 
sponsoren, etc. 

Steeds meer HO-instellingen kiezen voor VisaCare
Overzichtelijk, inzichtelijk, makkelijk, handig, snel.

VisaCare heeft veiligheid hoog in het vaandel en voldoet volledig aan de 
nieuwe Europese privacy wetgeving:

Uw complexe administratie, een fluitje van een cent! VisaCare zet wet- en regelgeving om in func-
tionaliteit, waardoor u optimaal de vreemdelingenwet kunt bewaken, maximale service kunt bieden aan 
uw studenten en maximaal efficient kunt werken.

De VisaCare applicatie is uniek omdat wet- en regelge-
ving, maar ook interne beleidsregels, gedetailleerd in 
de applicatie verwerkt kunnen worden. 

VisaCare signaleert dat en op welk moment er acties 
en/of beslissingen genomen moeten worden, infor-
meert partijen hierover en werkt alle overzichten bij. 
Het systeem functioneert hierdoor als een personal         
assistant, voor zowel de behandelaar als de student.

Uitspraak klant:
“Wij ervaren VisaCare als een 

personal assistant!”

Dé personal assistant

Voor wie ons nog niet kent:

Nieuwe Europese privacywetgeving?! 

VisaCare in vogelvlucht; 

Dé applicatie voor uw immigratieprocedures



VisaCare heeft de hosting ondergebracht 
bij Solvinity, een van de toonaange- 
vende hostingproviders in Nederland voor 
veeleisende fortune 500 bedrijven. Het Sol-
vinity platform voldoet aan de hoogste eis-
en op het gebied van beveiliging en privacy.

Hostingpartner

Een greep uit de mogelijkheden/functionaliteiten

Vrijblijvende demonstratie is mogelijk! Stuur een verzoek naar info@visacare.nl

Real-time verwerking acties/handelingen

Centraal-/decentraal werken

Inzetbaar als los systeem of gekoppeld

Individueel maatwerk werkblad per student

Dossiergebonden communicatie

Mailverkeer gesorteerd per student 

Dossieropbouw per student

Maatwerk dashboard behandelaar

Geïntegreerd mailsysteem

Signaleringen

Te allen tijde inzicht in en controle op alle dossiers

Groepsacties en - mailings

Uitgebreide zoek- en rapportagefunctie

Contact:
M: 0252-79 01 00    
E: info@visacare.nl   
W: visacare.nl

VisaCare: voordelig, transparant, 
ontzorgt en geeft rust!
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