
NAAM KEEPASS BITWARDEN STRONGBOX ENPASS ROBOFORM 1PASSWORD DASHLANE KASPERSKY  PASSWORD 
 MANAGER LASTPASS KEEPER KEEPASSXC F-SECURE ID 

 PROTECTION SECURESAFE PRO NORDPASS SYNOLOGY C2 
PASSWORD

TREND MICRO 
PASSWORD  MANAGER

Oordeel

Fabrikant Dominik Reichl Bitwarden Phoebe Code Enpass Technologies Siber Systems 1Password Dashlane Kaspersky LogMeIn Keeper Security KeePassXC F-Secure Dswiss NordVPN Synology Trend Micro

Url www.keepass.info www.bitwarden.com www.strongboxsafe.com www.enpass.io www.roboform.com www.1password.com www.dashlane.com www.kaspersky.nl www.lastpass.com www. keepersecurity.com www.keepassxc.org www.f-secure.com www.securesafe.com www.nordpass.com https://c2.synology.com/
password

https://pwm. trendmicro.
com

Prijs per jaar (incl. btw) Gratis (1) $ 11,20 (ca. € 9,60) € 14,99 € 21,49 € 23,88 € 38,48 € 48,35 € 14,- € 37,99 € 42,34 Gratis (1) € 29,90 € 16,80 (2) € 57,93 (3) Gratis € 30,99

Abonnement N.v.t. Maand, jaar Maand, jaar, levenslang Halfjaar, jaar, eeuwig Jaar, 3 of 5 jaar Maand, jaar Maand, jaar Jaar Maand Maand, jaar N.v.t. Maand, jaar Jaar Maand, jaar, 2 jaar N.v.t. Maand, jaar

Aantal gebruikers 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (4) 1 1 1 1

Prijs familielicentie (per 
jaar, incl. btw) N.v.t. $ 44,82 (ca. € 38,40) N.v.t. € 42,99 € 47,75 € 68,97 € 72,45 N.v.t. € 46,80 € 90,74 N.v.t. N.v.t. N.v.t. € 299,40 (3) N.v.t. N.v.t.

Aantal gebruikers 
familielicentie N.v.t. 6 N.v.t. 6 5 5 6 N.v.t. 6 5 N.v.t. N.v.t. N.v.t. 5 N.v.t. N.v.t.

Taal Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Deels EN, deels NL Deels EN, deels NL Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Nederlands Engels Engels Engels Engels

Land van herkomst Duitsland Verenigde Staten Groot-Brittanië VS / India Verenigde Staten Canada Verenigde Staten Rusland Verenigde Staten Verenigde Staten Duitsland Finland Zwitserland Panama Taiwan Japan

GRATIS OF PROEFVERSIE

Onbeperkt in tijd / 
 functionaliteit N.v.t. / N.v.t.  /  /  /  /  14 dagen /  /  /  / , 30 dagen / N.v.t. / N.v.t. , 5 dagen /  /  /  /  / 

Onbeperkt aantal appa-
raten /  wachtwoorden N.v.t. / N.v.t.  /  /  /  25  wachtwoorden (5)  /  /  /  /  15  wachtwoorden (6) /  1 apparaat / N.v.t. / N.v.t.  5 of 10 apparaten (4) /  /  50  wachtwoorden  /  /  10.000 

 wachtwoorden  /  5  wachtwoorden

SOFTWARE

Windows / macOS / Linux 
/ Chrome OS  / (7) / (7) / (7)  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / (8) /  /  /  /  /  /  / 

iOS / Android (7) / (7)  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / (9) / (9)  / 

Desktop, via browser / 
opdrachtprompt  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / (10) /  /  / 

Opensource (11)

FUNCTIONALITEIT

Browserextensies Chrome 
/ Firefox / Edge / Brave / 

Safari
 /  /  /  / (12)  /  /  /  /  /  /  /  / (13)  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  / (9)  /  / (14) /  / 

Automatisch invullen 
inloggegevens (13) (15)

Invullen adres formulieren (13) (15)

Eigen velden  toevoegen

Betaalinfo bewaren (16) (16) (16)

Eigen notities bewaren (17)

Opties voor veilig  delen 
van  wachtwoord (18)

Opties voor veilig delen 
van informatie (18)

Opties voor afdwingen 
wachtwoordbeleid (19) (19) (19) (19)

Single sign-on (19) (19) (19) (19)

Wachtwoord-
generator

Checkt wachtwoordsterkte 
/ gelekte ww’s (12) / (12)  /  /  /  / (20)  /  /  / (9) / (9)  /  /  /  /  /  / (10)  / 

Automatisch 
wachtwoord-rollover

Inloggen indien offl  ine

Wijzigingen indien offl  ine 
(sync later)

Activiteitenlog per 
gebruiker (19) (19) (19) (19)

KLUISBEVEILIGING

Meerdere kluizen (19) (21)

Encryptie AES-256, ChaCha20 (256 
bit) AES-256 AES-256 AES-256 AES-256 AES-256 AES-256 AES-256 AES-256 AES-256 AES-256, Twofi sh (256 

bit), ChaCha20 (256 bit) Onbekend AES-256, RSA-4096 AES-256, ChaCha20 (256 
bit) AES-256 AES-256

Encryptiesleutels bekend 
bij aanbieder Onbekend

2FA-authenticatie (22) (2)

Overzicht gebruikte 
apparaten

Overzicht inlogs

Nood-inlog (10) (10)

Noodcontacten (10) (10)

Kluisopslag

Cloud via 
wachtwoordmanager

Eigen pc

NAS (sync/webdav)

OneDrive

Google Drive

Dropbox

Anders SFTP, wifi , iCloud NextCloud, wifi 

IMPORT/EXPORT

Import uit csv, xml, json, txt 1pif, csv, xml, json, html, txt 1pif, csv, xml, json, html, 
txt browsers, csv csv csv browsers, csv csv browsers, csv 1Password, csv, KeePass 

1/2 csv csv browsers, csv csv csv

Export naar csv, html, xml csv, json (encrypted) csv csv, json, txt csv csv, txt csv, json, txt txt csv csv, json, pdf csv, html fsk (23) csv csv csv, pwm (23)

REGELGEVING

Voldoet aan  AVG-regels? N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Online auditrapporten 
incl. bevindingen

(  = niet/onvindbaar)
(24) (24) (24)

Pluspunten

Functionaliteit, gratis, 
opensource, uitbreidin-

gen en community, 
opslagopties

Functionaliteit, geb-
ruiksvriendelijk, software 
voor alle platformen, ei-
gen  sync-server mogelijk

Gebruiksvriendelijk, geop-
timaliseerd voor Apple-
ecosysteem, iOS-app erg 

goed, vrije keuze synchro-
nisatie, goede gratis versie

Functionaliteit, geb-
ruiksvriendelijk, fl exibel, 
vrije keuze synchronisa-
tie, levens lange licentie 

mogelijk

Functionaliteit, browser-
extensies, software voor 

alle platformen, tutorials

Functionaliteit, geb-
ruiksvriendelijk, soft-
ware voor alle plat-

formen, Dropbox voor 
synchronisatie

Functionaliteit, wacht-
woord-rollover, 
browser-apps

Functionaliteit, import 
direct uit browsers, prijs

Browser-apps en -exten-
sies, noodtoegang en con-
tacten (Premium-versie)

Functionaliteit, geb-
ruiksvriendelijk, import 

direct uit meerdere 
browsers

Gratis, opensource, 
opslagopties

Veel aandacht voor 
privacy Inclusief online storage Basisfunctionaliteit is oké, 

browser extensies

Gratis, veilig  bestanden 
delen, biedt csv-sjabloon 
voor massa-upload, geen 

NAS nodig

Basisfunctionaliteit is oké

Minpunten

Alleen native Windows, 
geen eigen mobiele apps, 
uitbreidingen via onbek-

ende community, beperkte 
eigen 2FA- ondersteuning

Prijs alleen in dollars af te 
rekenen, beperkte keuze 

alternatieve clouds, gratis 
versie beperkt

Geen Windows/Linux- -
versie, geen csv-import, 

gratis versie beperkt

Geen opties voor veil-
ig delen, gratis versie 

beperkt

Minder intuïtief/geb-
ruiksvriendelijk, Windows-

client verouderd, geen 
alternatieve clouds, gratis 
versie beperkt, niet volle-

dig Nederlandstalig

Webversie is niet 
 Nederlandstalig, beperkte 
keuze alternatieve clouds, 

gratis versie beperkt

Geen echte desktop-apps, 
geen alternatieve clouds, 
geen meerdere kluizen, 

prijs, gratis versie beperkt

Ondersteunt geen 
NL-bankpassen, geen 

familie-abonnement, geen 
alternatieve clouds

Geen echte desktop-apps, 
minder gebruiks-

vriendelijk, veel functies 
alleen beschibaar in 

Premium-versie, geen 
alternatieve clouds, gratis 

versie beperkt

Hinderlijke aansporin-
gen tot upgraden, geen 

alternatieve clouds, gratis 
versie beperkt

Functionaliteit, geen 
eigen mobiele apps, 
geen noodtoegang/

noodcontacten

Beperkte functionaliteit, 
geen familie-abonne-

ment, geen alternatieve 
clouds, geen 2FA, geen 

noodcontacten

Geen browserextensies, 
geen alternatieve clouds, 
gratis versie beperkt, niet 

Nederlandstalig

Bizarre prijzen én 
kortingen, ondersteunt 

geen IBAN-notatie, geen 
alternatieve clouds, (nog) 

geen cloudtoegang tot 
vault, geen noodtoegang 

of -contacten, niet 
Nederlandstalig

Nog erg in ontwikkeling, 
(nog) geen Android-app, 
geen echte Windows- of 

macOS-client, eigen ops-
lag (NAS) niet mogelijk, 
csv-import weinig toler-
ant, niet Nederlandstalig

Geen Linux-versie, niet 
gebruiksvriendelijk, gratis 
versie max. 5 wachtwoor-
den, geen noodtoegang/

noodcontacten, niet 
Nederlandstalig

(1) Bij tevredenheid wordt een donatie gewaardeerd om de kosten te dekken.  (2) SecureSafe biedt 4 opties: gratis, Pro, Silver en Gold. Pro biedt alle reguliere functies. Silver en Gold ook 2FA en meer cloudstorage.  (3) NordPass geeft aanzien-
lijke kortingen voor het eerste jaar en bij abonnementen langer dan een jaar.  (4) F-Secure ID Protection is er voor 5 of 10 apparaten.  (5) Beperking geldt alleen voor mobiele versies (iOS/Android).  (6) Gratis  gebruik van LastPass is beperkt 
tot één soort apparaat, je mag 3 keer wisselen.  (7) Geen offi  ciële versies, wel onoffi  ciële ports.  (8) NordPass gebruikt Electron (Atom Shell) voor ontwikkeling van zijn (cross-platform-)applicaties.  (9) Alleen met Premium-abonnement.  (10)
Functionaliteit wel aangekondigd.  (11) 1Password is geen opensource, maar gebruikt wel opensource-software.  (12) Plug-ins en extensions via de community.  (13) Op macOS gebruikt StrongBox Mac AutoFill. Dus alleen browsers en appli-

caties die dat ondersteunen, kunnen het gebruiken.

(14) De voor Edge aanbevolen Chrome-extensie werkte niet.  (15) Alleen op mobiele apparaten.  (16) Accepteert alleen cijfers in bankrekeningveld en daarmee geen IBAN-notatie NL-bankrekeningen.  (17) Alleen tekst is toegestaan in de noti-
ties, geen attachements en geen andere informatie.  (18) Gebruikers met wie gedeeld wordt, moeten allemaal een RoboForm-account hebben.  (19) Alleen in de business-editie.  (20) Alleen in de webversie, niet in de Windows-applicatie.  (21)
LastPass gebruikt identities om binnen één vault, meerdere verzamelingen te maken.  (22) KeePass ondersteunt een sleutelbestand. Overige 2FA via plug-in zoals OtpKeyProv.  (23) Eigen formaat voor back-up of import ander product zelfde 

leverancier.  (24) Broncode is beschikbaar voor auditing (opensource).
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OneDrive

Google Drive

Dropbox
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Import uit
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(  = niet/onvindbaar)


