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ALGEMENE LEVERINGS-, BETALINGS- EN  
UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN  

OPDRACHTGEVER EN ADMINISTRATIE- EN  
BELASTINGDESKUNDIGE  

  
Artikel 1.  Algemeen  
  

a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en 
overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Alle bepalingen van deze 
voorwaarden zijn tussen partijen van kracht op iedere overeenkomst waarop de 
voorwaarden van toepassing zijn verklaard, voorzover hier niet schriftelijk uitdrukkelijk 
van is afgeweken.  

b. In deze voorwaarden wordt verstaan onder de begrippen:  
- de opdrachtnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die de onder artikel 

2 aangeduide werkzaamheden uitvoert;  
- de opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die de hulp inroept 

van de opdrachtnemer;  
- onder de opdracht wordt verstaan de in onderling overleg tussen opdrachtgever 

en opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden die door de opdrachtnemer 
verricht dienen te worden en de voorwaarden waaronder zulks dient te 
geschieden.  

c. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van 
deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van 
deze bepalingen.  

d. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene 
voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ 
van deze bepalingen.  

e. De toepasselijkheid van andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk 
van de hand gewezen.  

f. Indien één of meerdere bepalingen deze algemene voorwaarden op enig moment 
geheel of gedeeltelijk vernietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige 
in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen als 
dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel 
als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt 
genomen.  
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Artikel 2.  Strekking  
  

a. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij opdrachtnemer in zijn aanbiedingen of 
prijsopgaven aan opdrachtgever uitdrukkelijk anders heeft vermeld.  

b. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien 
opdrachtnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een 
onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.  

c. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend. De offertes zijn geldig 
gedurende dertig dagen, tenzij anders is aangegeven. Opdrachtgever is slechts aan de 
offertes gebonden, indien de aanvaarding hiervan door opdrachtnemer wordt bevestigd, 
tenzij anders is aangegeven.  

d. De prijzen in de genoemde aanbiedingen of offertes zijn exclusief BTW en andere 
heffingen van overheidswege, alsmede eventueel in het kader van de overeenkomst te 
maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.  

e. De werkzaamheden van een opdrachtnemer (kunnen) betreffen (ondermeer) het voeren 
van een complete boekhouding c.q. administratie ten behoeve van de opdrachtgever, 
het assisteren bij en het controleren van de financiële administratie, het maken van 
tussentijdse cijfers en het opstellen van jaarstukken, het verzorgen van 
belastingaangiften en de eventuele vervolgen daarop, het adviseren inzake vraagstukken 
van financiële, fiscale en/of bedrijfskundige aard, alsmede alle handelingen en 
verrichtingen die - gelet op de rechtsverhouding en de daaruit voortvloeiende opdracht 
- dienstig kunnen zijn in verband met de hierboven genoemde werkzaamheden.  

f. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer 
en opdrachtgever.  

  
Artikel 3.  Totstandkoming  
  
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtnemer de opdracht aanvaardt. 
De in voorgaande zin opgenomen regel geldt eveneens voor wijzigingen in opdrachten. Indien 
het belang van opdrachtgever onmiddellijk geheel of gedeeltelijke levering door 
opdrachtnemer vereist, dan wel indien opdrachtgever uitdrukkelijk onmiddellijke levering heeft 
verzocht, wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen doordat door 
opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk feitelijk tot levering aan opdrachtgever is overgegaan.  
  
Artikel 4.  Uitvoering van de overeenkomst  
  

a. De opdrachtnemer is gehouden de belangen van zijn opdrachtgever naar beste weten 
en kunnen te behartigen, één en ander voorzover zulks, gelet op de rechtsverhouding 
en de daaruit voortvloeiende opdrachten, mogelijk en wenselijk is.  

b. De wijze waarop de administratie wordt gevoerd en de overige werkzaamheden worden 
verricht dient, met inachtneming van eventueel daarop toepasselijke wettelijke 
bepalingen, te voldoen aan de eisen die voortvloeien uit de verplichtingen en 
verantwoordelijkheden van de opdrachtgever.  
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c. Indien de werkzaamheden er toe strekken een bepaald (financieel) eindresultaat te 
bewerkstelligen, wordt niet gegarandeerd dat dit beoogde eindresultaat werkelijk wordt 
bereikt.  

d. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft 
opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.  

e. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer 
aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort 
te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig 
aan opdrachtnemer te worden vertrekt. Indien de voor de uitvoering van de 
overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt, 
heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of 
de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan 
de opdrachtgever in rekening te brengen.  

f. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat 
opdrachtnemer is uit gegaan van de door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of 
onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer 
kenbaar behoorde te zijn.  

g. Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan 
opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren 
opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase 
schriftelijk heeft goedgekeurd.  

h. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in 
verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan 
opdrachtgever toerekenbaar is.  

  
Artikel 5.  Verplichtingen opdrachtgever  
  

a. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen alle handelingen na te laten welke de 
uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer frustreren dan wel onmogelijk maken.  

b. Op de opdrachtgever rust de verplichting aan de opdrachtnemer tijdig, volledig en op 
de juiste wijze alle gegevens, inlichtingen en bescheiden te verstrekken welke benodigd 
zijn voor uitvoering van de opdracht.  

  
Artikel 6.  Vertrouwelijk  
  
De opdrachtnemer verplicht zich om alle gegevens en stukken, die betrekking hebben op de 
opdracht, welke in redelijkheid hebben te gelden als vertrouwelijk en geheim, als zodanig te 
behandelen. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schending van de geheimhouding 
door de personen in zijn dienst, indien de opdrachtnemer aannemelijk kan maken dat deze 
schending niet door hem verhinderd had kunnen worden.  
  
De opdrachtgever is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in 
het kader van de overeenkomst van opdrachtnemer of uit andere bron hebben verkregen. 
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit 
voortvloeit uit de aard van de informatie.  
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Indien, op grond van een wettelijke bepaling of rechtelijke uitspraak, opdrachtnemer 
gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen 
derden mede te vertrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk 
dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is 
opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding en is de opdrachtgever niet gerechtigd 
tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.  
  
Artikel 7.  Samenwerking met derden  
  

a. De opdrachtnemer kan bij de uitvoering van zijn opdracht slechts andere, niet tot zijn 
eigen onderneming behorende deskundigen inschakelen, nadat de noodzaak c.q. 
wenselijkheid daarvan in overleg met de opdrachtgever is vastgesteld.  

b. De opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door 
derden, waaronder de onder artikel 7a genoemde deskundigen, worden verricht.  

  
Artikel 8.  Aansprakelijkheid  
  

a. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt 
tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.  

b. Indien de opdrachtgever binnen één maand aantoont dat hij directe schade heeft 
geleden dan is opdrachtnemer voor die schade slechts aansprakelijk tot een maximum 
van éénmaal het bedrag van het honorarium voor één maand.  

c. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan;  
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, 

voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze 
voorwaarden;  

- de eventuele redelijke kosten gemaakt op de gebrekkige prestatie van 
opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan 
opdrachtnemer toegerekend kunnen worden; redelijke kosten, gemaakt ter 
voorkoming of beperking van schade, voor zover  

opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van 
directe schade als bedoeld in deze voorwaarden;  

d. In geval het administratieve werkzaamheden van opdrachtnemer betreft, vrijwaart 
opdrachtgever opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die 
veroorzaakt is doordat opdrachtgever aan opdrachtnemer onjuiste of onvolledige 
informatie heeft verstrekt, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband 
houdt met verwijtbaar handelen of nalaten zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet 
of grove schuld van opdrachtnemer.  

e. In geval het fiscale werkzaamheden van opdrachtnemer betreft, vrijwaart 
opdrachtgever opdrachtnemer tegen vorderingen van derden, uit welke hoofde ook, 
die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met een dienst die 
opdrachten aan opdrachtgever heeft verleend.   
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Artikel 9.  Beëindiging door opdrachtgever  
  

a. De opdrachtgever kan te allen tijde een gegeven opdracht beëindigen met 
inachtneming van de hierna genoemde bepalingen.  

b. Opzegging van de opdracht dient te geschieden middels aangetekende brief.  
c. Bij beëindiging van een opdracht wordt tussen het tijdstip van mededeling van deze 

beëindiging en het tijdstip waarop deze beëindiging van kracht wordt in beginsel een 
zodanige periode in acht genomen, welke minimaal bestaat uit één maand, dat de 
opdrachtnemer de onderhanden werkzaamheden c.q. de administratie in een zodanige 
staat kan brengen, opdat overdracht ervan aan de opdrachtgever c.q. een door de 
opdrachtgever aan te wijzen derde, zonder schade voor de voortgang van die 
werkzaamheden, op aanvaardbare wijze uitvoerbaar is, met in achtneming van het in 
artikel 9 van deze voorwaarden bepaalde.  

d. De aan de opdrachtnemer gegeven opdracht vervalt niet door de dood van de 
opdrachtgever; diens rechten en verplichtingen gaan over op zijn erfgenamen en/of 
rechtsopvolger.  

  
Artikel 10. Opschorting/ontbinding/beëindiging door opdrachtnemer  
  
1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichting op te schorten of de 

overeenkomst te ontbinden, indien;  
a. opdrachtgever enige verplichting uit de door partijen gesloten overeenkomst niet tijdig, 

niet, onvolledig of onvoldoende nakomt;  
b. opdrachtgever failliet verklaard is dan wel surseance heeft aangevraagd, danwel door 

een derde is aangevraagd;  
c. onder opdrachtgever beslag in welke vorm dan ook is gelegd,  opdrachtgever zijn 

onderneming geheel of gedeeltelijk liquideert dan wel stil legt dan wel overdraagt, niet 
tijdig de door hem verschuldigde declaraties voldoet.  

  
2. Indien sprake is van het onder 1 genoemde, heeft opdrachtnemer het recht om;  

a. te allen tijde een gegeven opdracht per direct te beëindiging welke opzegging dient te 
geschieden middels aangetekende brief;  

b. vooruitbetaling, dan wel zekerheidsstelling van opdrachtgever te vragen - voor alle 
bestaande dan wel in de toekomst af te sluiten overeenkomsten - alvorens 
opdrachtgever met de levering van zijn (verdere) werkzaamheden aanvangt;  

c. de levering van zijn diensten op te schorten;  
d. de desbetreffende overeenkomst geheel of voorzover niet uitgevoerd gedeeltelijk 

ontbonden te achten, door verzending aan opdrachtgever van een schriftelijke 
kennisgeving aan opdrachtgever, zonder dat de rechterlijke tussenkomst noodzakelijk 
is, een en ander onverminderd de aan opdrachtnemer toekomende rechten tot 
schadevergoeding wegens ontbinding.  
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3. Indien sprake is van het onder 1 genoemde, worden alle vorderingen van opdrachtnemer 

op opdrachtgever direct en onmiddellijk opeisbaar.  
  
4. Indien opdrachtnemer gebruik maakt van haar rechten als verwoord in dit artikel, dan is 

opdrachtnemer jegens opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor de daaruit eventueel 
ontstane schade, zowel direct als indirect.  

5 Indien opdrachtnemer komt te overlijden vervalt direct de opdracht en de daar bijbehorende 
rechten en plichten.   

  
6. Bij andere redenen voor het opschorting/ontbinding/ beëindiging van de werkzaamheden 

door opdrachtnemer, is een opzegtermijn van 2 maanden van toepassing.   
  
Artikel 11. Aanlevering, levertijd en levering  
  

a. Behoudens nadere overeenkomst(en) tussen opdrachtgever en opdrachtnemer 
geschiedt de aanlevering van de benodigde stukken, boeken, bescheiden, 
administratieve en/of andere gegevens e.d. door of namens opdrachtgever aan 
opdrachtnemer, evenals de levering door opdrachtnemer aan opdrachtgever, op door 
opdrachtnemer te bepalen wijze en in een door opdrachtnemer te bepalen vorm en 
aantal.  

b. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft bij nakoming van het in sub a genoemde, 
ongeacht de reden hiervan, is de opdrachtnemer bevoegd zijn werkzaamheden op te 
schorten. Eventueel hieruit voortvloeiende schade, in welke vorm en omvang dan ook, 
kan niet leiden tot aansprakelijkheid van de opdrachtnemer.   

  
Artikel 12. Retentierecht  
  

a. Opdrachtgever en opdrachtnemer komen uitdrukkelijk overeen dat opdrachtnemer 
bevoegd is de afgifte van zaken op te schorten totdat opdrachtgever aan zijn 
verplichting tot vergoeding van openstaande declaraties, daaronder begrepen daarover 
verschuldigde rente en kosten, alsmede aan zijn verplichting tot vergoeding van schade 
aan opdrachtnemer in het kader van de betrokken rechtsverhouding geleden heeft 
voldaan, dan wel daarvoor een in het bancair verkeer genoegzaam geachte zekerheid, 
bijvoorbeeld een onherroepelijke bankgarantie heeft gesteld.  

b. Onder de zaken genoemd in sub a worden in ieder geval begrepen boeken, bescheiden, 
stukken, administratieve gegevens en andere gegevens(dragers) welke tot stand zijn 
gebracht ten aanzien van het uitvoeren van de opdracht.  

  
Artikel 13. Overmacht  
  

a. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe 
gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, 
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en noch krachtens een wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting 
voor hun rekening komt.   

b. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast het geen 
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt bepreken, alle van buiten komende 
oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan 
uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te 
komen. Hierbij kan gedacht worden aan; staking, diefstal, overheidsmaatregelen, 
brand, computerdefecten, epidemie verlies van de gegevens, oorlog, waterschade en 
alle overige omstandigheden welke nakoming van de overeenkomst al dan niet tijdelijk 
verhinderen.  

c. Opdrachtgever heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de 
omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer zijn 
verplichtingen had moeten nakomen.   

d. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen 
uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan één maand zijn 
beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot 
vergoeding van schade aan de andere partij. De ontbinding dient middels een 
aangetekende brief te geschieden en dient voor beëindiging van de overmacht door de 
andere partij te zijn ontvangen.  

e. Ingeval een situatie van overmacht zich voordoet, rust op die partij de plicht de ander 
partij hier onverwijld van op de hoogte te stellen.  

f. Bovengenoemde ontbinding ontslaat opdrachtgever niet van de op hem rustende 
verplichting tot betaling van het in artikel 19 bepaalde. De kosten welke vallen tussen 
de datum van laatste declaratie en de datum van ontbinding komen voor rekening van 
opdrachtgever. Opdrachtgever kan bij ontbinding geen aanspraak maken op 
schadevergoeding.  

g. Bij beëindiging van de overmacht brengt de betreffende partij binnen één week na 
beëindiging van de overmacht de ander partij hiervan op de hoogte, waarna de 
uitvoering van de overeenkomst zal worden hervatten.   

  
Artikel 14. Algemene bepalingen van financiële aard  
  

a. Indien partijen niet schriftelijk anders zijn overeengekomen, wordt het honorarium van 
de opdrachtnemer vastgesteld aan de hand van een uurhonorarium.  

b. De opdrachtnemer doet op verzoek van de opdrachtgever te voren opgave van de 
geschatte kosten voor de door hem en/of door zijn personeel te verrichten arbeid, hetzij 
ten behoeve van een bepaalde opdracht, het zij per kalenderjaar c.q. boekjaar.  

  
Artikel 15. Declaratie  
  
Tenzij anders is overeengekomen, moet de declaratie zodanig gespecificeerd zijn, dat 
opdrachtgever voldoende zicht heeft op de samenstelling van de componenten die tezamen 
het gedeclareerde bedrag vormen.  
  



 
 

8  

  

Artikel 16. Reclamering  
  
a. De reclames dienen schriftelijk binnen 30 dagen na iedere levering of - indien het 

gebrek of gebreken betreft, dat of die nadien is of zijn geconstateerd - binnen 30 dagen 
na zodanige constatering bij opdrachtnemer te zijn ingediend. De reclame zal moeten 
behelzen een (gemotiveerde) omschrijving van de grieven c.q. geconstateerde 
gebreken.  

b. Opdrachtnemer deelt opdrachtgever binnen veertien dagen na datum van ontvangst 
van de reclame mede of en, in bevestigend geval, op welke wijze aan de reclame wordt 
tegemoet gekomen.  

  
  
  
c. Indien partijen niet binnen 2 maanden na ontvangst van de reclame in der minne tot 

een oplossing zijn gekomen, dan zijn beide partijen bevoegd binnen 1 maand na het 
verstrijken van de hiervoor genoemde termijn van 2 maanden het geschil voor te 
leggen aan het Geschillencollege.  

d. Reclames inzake door opdrachtnemer verrichte leveringen en/of verrichte 
diensten/verrichtingen en daartoe verrichte arbeid geven opdrachtgever uitdrukkelijk 
niet de bevoegdheid de verplichting tot betaling van openstaande declaraties op te 
schorten.  

e. Reclames inzake door opdrachtnemer aan opdrachtgever verzonden declaraties dienen 
te geschieden binnen twee weken na de op de declaratie vermelde datum van 
verzending. Ieder recht van reclame van declaraties vervalt door overschrijding van de 
in dit lid genoemde termijn, tenzij opdrachtgever op grond van door hem te stellen en 
te bewijzen overmacht niet binnen bedoelde termijn kennis heeft kunnen nemen van 
de inhoud van de declaratie. In laatstbedoeld geval gaat de termijn in op de dag der 
kennisneming.  

  
Artikel 17. Intellectuele eigendom  
  
Alle rechten van intellectuele aard met betrekking tot van opdrachtnemer afkomstige of door 
hem gebruikte computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, onderzoeksmethoden, 
rapporten etc. worden en blijven, zowel tijdens als na uitvoering van de opdracht, uitdrukkelijk 
en uitsluitend eigendom van opdrachtnemer, één en ander ongeacht het aandeel van de 
opdrachtgever zelf of ingeschakelde derde(n) in de totstandkoming van de hierboven bedoelde 
programma’s, ontwerpen, werkwijzen etc. Uitoefening van deze rechten is zowel tijdens als na 
uitvoering van de opdracht uitsluitend en uitdrukkelijk aan opdrachtnemer voorbehouden.  
  
Artikel 18. Betaling  
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur op een door 
opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de 
hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.  
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a. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de onder a genoemde 
termijn, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan 
een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger 
is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal 
worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment 
van voldoening van het volledige bedrag.  

b. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met de nakoming van één of meer van zijn 
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten 
rechte voor rekening van opdrachtgever.  

c. Bij buitengerechtelijke incassowerkzaamheden is opdrachtgever, naast de hoofdsom 
en vertragingsrente de werkelijk door opdrachtnemer gemaakte incassokosten 
verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het nog te 
verschuldigde bedrag, met een minimum van € 50,00.  

     
Artikel 19. Toepasselijk recht  
Op elke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van 
toepassing.  
  
Artikel 20. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden  

a. Deze voorwaarden zij gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Den 
Haag.  

b. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze voorwaarden is de Nederlandse 
tekst daarvan steeds bepalend.   

c. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold 
ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.  

  
Artikel 21. Verwerking Persoonsgegevens 
1. Voor zover  bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van 

AKDP persoonsgegevens van een wederpartij worden verwerkt, zullen deze 
persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, 
overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening 
Gegevensbescherming. AKDP verwijst voor verdere informatie naar de Privacyverklaring.  

 
2. In aanvulling op het voorgaande lid 1 merkt AKDP nog op dat er passende technische en 

organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de van een wederpartij 
verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van 
onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de huidige stand van de techniek 
en de aard van de verwerking. 
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Bijlage I : Privacyverklaring AKDP 
 
Inleiding: 
Deze verklaring is van toepassing op alle door AKDP geleverde producten en diensten. 
 
AKDP, gevestigd te Edisonstraat 9f te Zoetermeer, is verantwoordelijk voor de verwerking 
van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.  
 
Persoonsgegevens die wij verwerken  
 
AKDP verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat 

u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die AKDP van u nodig kan heeft of 
noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door AKDP 
in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen: 
 Voorletters en achternaam 
 Geslacht 
 Geboortedatum 
 Bedrijfsnaam 
 Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode) 
 Telefoonnummer (mobiel of vast) 
 E-mailadres  
 Bankgegevens 

 
Verwerkt AKDP ook bijzondere persoonsgegevens? 
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een 
strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. AKDP verwerkt geen  
bijzondere persoonsgegevens 
 
Waarom we gegevens nodig hebben 
Als u eenmaal een overeenkomst heeft met van AKDP, dan willen we u goed van dienst zijn. 
Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:  

 Voor het berekenen en vastleggen van financiële gegevens als gevolg van de met u 
gesloten overeenkomst. 

 Om te kunnen voldoen aan uw wettelijke fiscale verplichtingen waarvoor u AKDP 
heeft ingeschakeld. 

 Voor de uitvoering van alle overige werkzaamheden conform de overeenkomst die u 
met ons afgesloten heeft. 

 U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te 
kunnen voeren.  

 U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.  
 Om goederen en diensten bij u af te leveren.  
 Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze 

belastingaangifte. 
 Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in 

verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit AKDP Bijvoorbeeld om u via 
onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van AKDP. Wilt u niet  
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Bijlage I : Privacyverklaring AKDP 
 
 

 benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief 
door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken. 

 Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze 
oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap 
bestaat. 

 
Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens? 
Bij de verwerking van persoonsgegevens is AKDP gebonden aan de daarvoor geldende 
wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt AKDP zich 
het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten 
sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.  
 
Hoe lang we gegevens bewaren 
AKDP zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te 
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. AKDP bewaart uw financiële gegevens 
10 jaar, 7 jaar is de fiscaal geldende termijn + een uitloop van 3 jaar. 
 
Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden  
AKDP verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is 
voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke 
verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een 
verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en 
vertrouwelijkheid van uw gegevens.  
 
In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte) 
AKDP gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand 
dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of 
smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van 
de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken 
en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door 
uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u 
ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te 
zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar 
diana@akdp.net. 
 
Beveiliging 
AKDP hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. 
AKDP heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw 
persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen 
enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij AKDP toegang 
heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die  
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Bijlage I : Privacyverklaring AKDP 
 
gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval AKDP 
gebruik maakt van de diensten van derden, zal AKDP in het kader van de bescherming van 
persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de 
indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, 
neem dan contact met ons op.  
 
Uw privacy rechten 
Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw 
persoonsgegevens doet, zal AKDP u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek 
kunt u indienen via diana@akdp.net.  
 
Vragen  
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy 
Statement kunt u contact met ons opnemen, via diana@akdp.net. 
 
 
Dit privacy statement is opgesteld d.d. 23 mei 2018  
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Bijlage II Verwerkersovereenkomst 
 
 
Verwerkersovereenkomst: Klant (Verantwoordelijke) – AKDP (Verwerker) AVG 
 
Partijen: 
 
Cliënt hierna te noemen: “Verantwoordelijke”, “U” of “Uw”,  
en 
 
AKDP, gevestigd te  Edisonstraat 9f, te Zoetermeer, hierna te noemen: “Verwerker” , “Wij”, 
“Ons” of “Onze”, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door Diana Peeters; 
 
 
hierna gezamenlijk aangeduid als “Partijen”, “We” of “Wij Gezamenlijk” 
 
Overwegingen: 
 
A. Wij zijn met U de opdracht aangegaan vanwege het verrichten van de volgende 

diensten door ons conform de getekende offerte. Wij verwerken daarbij de 
persoonsgegevens die hiervoor nodig zijn. 

 
B. Wij zijn - vanwege het uitvoeren van deze onderliggende opdracht én met betrekking 

tot de persoonsgegevens die Wij hierbij zullen Verwerken - aan te merken als 
“Verwerker” en U als “Verantwoordelijke”. In deze overeenkomst leggen we onze 
wederzijdse rechten en verplichtingen vast. 

 
 
Partijen komen het volgende overeen: 
 
 
1. Definities 
 
In deze Overeenkomst wordt een aantal begrippen gebruikt. De betekenis van die begrippen 
is hieronder verduidelijkt. De genoemde begrippen worden in deze overeenkomst met een 
hoofdletter geschreven. Veelal wordt in de opsomming hieronder gebruik gemaakt van de 
omschrijving van het begrip uit de wet- en regelgeving op het gebied van privacy. 
 
 
 
Betrokkene: Degene op wie een persoonsgegeven betrekking heeft. 

 
Verwerker: Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een 

overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/ dat 
ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke 
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persoonsgegevens verwerkt , zonder aan zijn rechtstreeks 
gezag te zijn onderworpen. 
 

Sub-verwerker: Een andere verwerker die door de verwerker wordt ingezet 
om ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke 
specifieke verwerkingsactiviteiten te verrichten. 
 

Verwerkingsverantwoordelijke 
/ Verantwoordelijke: 

Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een 
overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, 
alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen 
voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. 
 

Bijzondere 
Persoonsgegevens: 

Dit zijn gegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke 
opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke 
overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond 
blijken, en genetische gegevens, biometrische gegevens 
met het oog op de unieke identificatie van een persoon, 
gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot 
iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid. Alsmede 
persoonsgegevens betreffende strafrechtelijke 
veroordelingen en strafbare feiten of daarmee verband 
houdende veiligheidsmaatregelen. 
 

Datalek / Inbreuk in verband 
met persoonsgegevens: 

Een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op 
onrechtmatige wijze leidt tot - of waarbij redelijkerwijs niet 
uit te sluiten valt dat die kan leiden tot - de vernietiging, het 
verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van 
of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen 
of anderszins verwerkte persoonsgegevens. 
 

Derden: Anderen dan u en wij en onze medewerkers.  
 

Meldplicht Datalekken: De verplichting tot het melden van datalekken aan de 
Autoriteit Persoonsgegevens en (in sommige gevallen) aan 
betrokkene(n).  
 

Medewerkers Personen die werkzaam zijn bij u of bij ons, ofwel in 
dienstbetrekking dan wel tijdelijk ingehuurd. 
 

Onderliggende opdracht: De opdracht zoals hierboven bedoeld in de overwegingen 
onder A. 
 

Overeenkomst: Deze verwerkersovereenkomst. 
 

Persoonsgegevens:  Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare 
natuurlijke persoon („de betrokkene”) die in het kader van 
de “Onderliggende opdracht” worden verwerkt; als 
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identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon 
die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name 
aan de hand van een identificator zoals een naam, een 
identificatienummer, locatiegegevens, een online 
identificator of van een of meer elementen die kenmerkend 
zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, 
economische, culturele of sociale identiteit van die 
natuurlijke persoon.  
 

Persoonsgegevens van 
gevoelige aard 

Persoonsgegevens waarbij verlies of onrechtmatige 
Verwerking kunnen leiden tot (onder meer) stigmatisering 
of uitsluiting van Betrokkene , schade aan de gezondheid, 
financiële schade of tot (identiteits)fraude.  
Tot deze categorieën van persoonsgegevens moeten in 
ieder geval worden gerekend: 

• Bijzondere persoonsgegevens 
• Gegevens over de financiële of economische 

situatie van de Betrokkene 
• (Andere) gegevens die kunnen leiden tot 

stigmatisering of uitsluiting van de Betrokkene 
• Gebruikersnamen, wachtwoorden en andere 

inloggegevens 
• Gegevens die kunnen worden misbruikt voor 

(identiteits)fraude 
 

Verwerken / Verwerking: Een bewerking of een geheel van bewerkingen met 
betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van 
persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via 
geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, 
vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of 
wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken 
door middel van doorzending, verspreiden of op andere 
wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, 
afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. 
 

AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming, inclusief de 
uitvoeringswet van deze verordening. De AVG vervangt de 
Wet bescherming persoonsgegevens per 25 mei 2018. 

 
2. Toepasselijkheid en looptijd 
 
2.1 Deze Overeenkomst is van toepassing op iedere verwerking die door ons als verwerker 

wordt gedaan op basis van de onderliggende opdracht, gegeven door u als 
verantwoordelijke. 
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2.2 Deze overeenkomst treedt in werking op de datum waarop de onderliggende opdracht 
van kracht wordt en eindigt op het moment dat wij geen Persoonsgegevens meer onder 
ons hebben die wij in het kader van de onderliggende opdracht voor u verwerken. Het 
is niet mogelijk om deze overeenkomst tussentijds op te zeggen.  

 
2.3 Artikel 6 en 7 van deze overeenkomst blijven gelden, ook nadat de overeenkomst (of 

de onderliggende opdracht) is geëindigd.  
 
3. Verwerking 
 
3.1 Wij verwerken de persoonsgegevens uitsluitend op de manier die wij met u hebben 

afgesproken in de onderliggende opdracht. Dit verwerken doen wij niet langer of 
uitgebreider dan noodzakelijk voor de uitvoering van deze onderliggende opdracht. De 
verwerking vindt plaats volgens Uw schriftelijke instructies, tenzij wij op grond van de 
wet- of regelgeving verplicht zijn om anders te handelen (bijvoorbeeld bij het maken 
van een afweging of een melding van een “ongebruikelijke transactie” moet worden 
gedaan in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van 
terrorisme(Wwft)). 
Indien een instructie, naar onze mening, een inbreuk maakt op de AVG stellen wij U 
daarvan onmiddellijk in kennis. 

 
3.2 De verwerking vindt plaats onder uw verantwoordelijkheid. Wij hebben geen 

zeggenschap over het doel en de middelen van de Verwerking en nemen geen 
beslissingen over zaken als het gebruik van persoonsgegevens, de bewaartermijn van 
de voor u verwerkte persoonsgegevens en het verstrekken van persoonsgegevens aan 
derden. U moet er voor zorgen dat U het doel en de middelen van de verwerking van 
de persoonsgegevens duidelijk heeft vastgesteld. De zeggenschap over de 
persoonsgegevens berust nooit bij ons. Als Wij een zelfstandige verplichting mochten 
hebben op basis van wettelijke voorschriften, dan leven Wij deze verplichtingen na.  

 
3.3 U bent wettelijk verplicht de vigerende wet- en regelgeving op het gebied van privacy 

na te leven. In het bijzonder dient u vast te stellen of er sprake is van een rechtmatige 
grondslag voor het verwerken van de persoonsgegevens. Wij zorgen ervoor dat wij 
voldoen aan de op ons als verwerker van toepassing zijnde regelgeving op het gebied 
van de verwerking van persoonsgegevens en de afspraken die we hebben gemaakt in 
deze overeenkomst. 

 
3.4 Wij zorgen ervoor dat alleen onze medewerkers toegang hebben tot de 

persoonsgegevens. De uitzondering hierop is opgenomen in artikel 3.5. Wij beperken 
de toegang tot medewerkers voor wie de toegang noodzakelijk is voor hun 
werkzaamheden, waarbij de toegang beperkt is tot persoonsgegevens die deze 
medewerkers nodig hebben voor hun werkzaamheden. Wij zorgen er bovendien voor 
dat de medewerkers die toegang hebben tot de persoonsgegevens een juiste en 
volledige instructie hebben gekregen over de omgang met persoonsgegevens en dat 
zij bekend zijn met de verantwoordelijkheden en wettelijke verplichtingen. 
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3.5  Wij kunnen andere verwerkers (Sub-verwerkers) inschakelen voor het uitvoeren van 
bepaalde werkzaamheden die voortvloeien uit de Onderliggende opdracht, bijvoorbeeld 
als deze Sub-verwerkers over specialistische kennis of middelen beschikken waarover 
wij niet beschikken. Als het inschakelen van Sub-Verwerkers tot gevolg heeft dat deze 
Persoonsgegevens gaan verwerken dan zullen wij die Sub-Verwerkers (schriftelijk) de 
verplichtingen uit deze overeenkomst opleggen. Met ondertekening van deze 
overeenkomst geeft u toestemming voor het inschakelen van de Sub-Verwerkers. 

 
3.6 Voor zover mogelijk verlenen wij u bijstand bij het vervullen van uw verplichtingen om 

verzoeken om uitoefening van rechten van betrokkenen af te handelen. Als wij 
(rechtstreeks) verzoeken ontvangen van betrokkene(n) om uitoefening van hun 
rechten (bijvoorbeeld inzage, wijziging of verwijdering van persoonsgegevens), dan 
zenden wij deze verzoeken door naar u. U handelt deze verzoeken zelf af, waarbij wij 
u natuurlijk behulpzaam kunnen zijn als wij in het kader van de onderliggende opdracht 
toegang hebben tot deze persoonsgegevens. Hiervoor kunnen wij kosten in rekening 
brengen. 

 
3.7 Wij zullen de persoonsgegevens alleen verwerken binnen de Europese Economische 

Ruimte, tenzij wij hierover met u andere afspraken hebben gemaakt. Deze afspraken 
leggen wij gezamenlijk schriftelijk vast, of per e-mail 

 
3.8 Als wij een verzoek krijgen om persoonsgegevens ter beschikking te stellen dan doen 

Wij dit alleen als het verzoek is gedaan door een daartoe bevoegde instantie. Bovendien 
beoordelen Wij eerst of wij van mening zijn dat het verzoek bindend is, of dat wij op 
grond van gedrags- en beroepsregels aan het verzoek moeten voldoen. Als er geen 
strafrechtelijke of andere juridische belemmeringen zijn, dan stellen wij u op de hoogte 
van het verzoek. Wij proberen dat op zodanig korte termijn te doen, dat het voor U 
mogelijk is om eventuele rechtsmiddelen tegen de verstrekking van de 
persoonsgegevens in te stellen. Als wij u op de hoogte mogen stellen dan zullen Wij 
ook met u overleggen over de wijze waarop en welke gegevens wij ter beschikking 
zullen stellen.  

 
4. Beveiligingsmaatregelen 
 
4.1 Wij hebben beveiligingsmaatregelen genomen. Bij het nemen van de 

beveiligingsmaatregelen is rekening gehouden met de te mitigeren risico’s, de stand 
van de techniek en de kosten van de beveiligingsmaatregelen.  

 
4.2 U heeft zich goed geïnformeerd over de beveiligingsmaatregelen die Wij hebben 

genomen en bent van mening dat deze maatregelen een beveiligingsniveau hebben 
dat past bij de aard van de Persoonsgegevens en de omvang, context, doeleinden en 
risico’s van de Verwerking. 

 
4.3 Wij informeren U als een van de beveiligingsmaatregelen substantieel wijzigt.  
 
4.4 Wij bieden passende waarborgen voor de toepassing van de technische en 

organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten 
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Verwerkingen. Als U de wijze waarop Wij de beveiligingsmaatregelen naleven wilt laten 
inspecteren, dan kunt U hiertoe een verzoek aan Ons doen. Wij zullen hierover 
Gezamenlijk met U afspraken maken. De kosten van een inspectie zijn voor Uw 
rekening. U stelt aan Ons een kopie van het inspectierapport ter beschikking. 

 
5. Datalekken  
 
5.1 Als er sprake is van een datalek dan stellen wij u daarvan op de hoogte. Wij streven 

ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt, of zo snel 
mogelijk nadat wij daarover door Onze Sub-verwerkers zijn geïnformeerd. Nadere 
afspraken over de wijze waarop zijn opgenomen in artikel 11 van deze Overeenkomst. 
Wij zullen U daarbij voorzien van de informatie die U redelijkerwijs nodig heeft om - 
indien nodig - een juiste en volledige melding te doen aan de Autoriteit 
Persoonsgegevens en eventueel de Betrokkene(n) in het kader van de Meldplicht 
Datalekken c.q. wij zenden de melding van onze Sub-verwerker aan u door. Ook van 
de door Ons, of onze Sub-verwerker, naar aanleiding van het datalek genomen 
maatregelen houden Wij U op de hoogte.  

 
5.2 De melding van Datalekken aan de Autoriteit Persoonsgegevens en (eventueel) 

Betrokkene(n) is altijd Uw eigen verantwoordelijkheid.  
 
5.3 Het (bij)houden van een register van Datalekken is altijd Uw eigen 

verantwoordelijkheid. 
 
6. Geheimhoudingsplicht:  
 
6.1 Wij houden de van u verkregen Persoonsgegevens geheim en verplichten Onze 

Medewerker en eventuele Sub-verwerkers ook tot geheimhouding.  
 
 
 
7. Aansprakelijkheid 
 
7.1 U staat er voor in dat de verwerking van persoonsgegevens op basis van deze 

overeenkomst niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van 
betrokkene(n).  

 
7.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het door U niet naleven 

van de AVG of andere wet- of regelgeving. U vrijwaart ons ook voor aanspraken van 
Derden op grond van zulke schade. De vrijwaring geldt niet alleen voor de schade die 
Derden hebben geleden (materieel maar ook immaterieel), maar ook voor de kosten 
die Wij in verband daarmee moeten maken, bijvoorbeeld in een eventuele juridische 
procedure, en de kosten van eventuele boetes die aan Ons worden opgelegd ten 
gevolge van Uw handelen. 

 
7.3 De in de onderliggende opdracht en daarbij behorende algemene voorwaarden 

overeengekomen beperking van onze aansprakelijkheid is van kracht op de 



 
 

19  

  

verplichtingen zoals opgenomen in deze overeenkomst, met dien verstande dat een of 
meerdere schadevorderingen uit hoofde van deze overeenkomst en /of de 
onderliggende opdracht nimmer tot overschrijding van de beperking kan leiden. 

 
8. Overdraagbaarheid Overeenkomst 
 
8.1 Het is voor u en ons, behalve als wij gezamenlijk schriftelijke anders afspreken, niet 

toegestaan om deze overeenkomst en de rechten en de plichten die samenhangen met 
deze overeenkomst over te dragen aan een ander. 

 
 
 
9. Beëindiging en teruggave / vernietiging Persoonsgegevens 
 
9.1 Als de onderliggende opdracht wordt beëindigd dan zullen wij de door u aan ons 

verstrekte Persoonsgegevens aan u terug overdragen of – als u ons daarom verzoekt 
– vernietigen. Wij zullen uitsluitend een kopie van de Persoonsgegevens bewaren als 
Wij hiertoe op grond van wet- of (beroeps)regelgeving verplicht zijn. 

 
9.2 De kosten van het verzamelen en overdragen van persoonsgegevens bij het eindigen 

van de onderliggende opdracht zijn voor uw rekening. Datzelfde geldt voor de kosten 
van de vernietiging van de persoonsgegevens. Als u daarom vraagt dan geven wij u 
vooraf een kosteninschatting. 

 
10. Aanvullingen en wijziging Overeenkomst 
 
10.1 Aanvullingen en wijzigingen op deze overeenkomst zijn alleen geldig als ze op schrift 

zijn gesteld. Onder “schriftelijk” worden ook wijzigingen begrepen die per e-mail zijn 
gecommuniceerd, gevolgd door een akkoord per e-mail van de andere partij.   

 
10.2 Een wijziging in de verwerkte Persoonsgegevens of in de betrouwbaarheidseisen, de 

privacyregelgeving of uw eisen kan aanleiding zijn om deze overeenkomst aan te vullen 
of te wijzigen. Indien dit leidt tot significante aanpassingen in de onderliggende 
opdracht, of wanneer wij niet kunnen voorzien in een passend niveau van bescherming, 
kan dit voor ons reden zijn om de onderliggende opdracht te beëindigen.  

 
11. Slotbepalingen 
 
11.1 Op uw verzoek stellen wij u alle informatie ter beschikking die nodig is om de nakoming 

van de in deze overeenkomst neergelegde verplichtingen aan te tonen. Wij maken 
audits mogelijk, waaronder inspecties, door u of een door u gemachtigde controleur en 
dragen er aan bij. De kosten van dergelijke verzoeken, audits of inspecties zijn voor uw 
rekening. Ook eventuele audits bij Onze Sub-verwerkers zijn voor Uw rekening. 

 
11.2 Partijen werken desgevraagd samen met de toezichthoudende autoriteit bij het 

vervullen van haar taken. 
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11.3 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing, de Nederlandse rechter is 
bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met 
deze overeenkomst. 

 
11.4 Deze overeenkomst is hoger in rang dan andere door ons met u gesloten 

overeenkomsten. Als u algemene voorwaarden gebruikt dan zijn deze niet van 
toepassing op deze overeenkomst. De bepalingen uit deze overeenkomst gaan boven 
de bepalingen in onze algemene voorwaarden, tenzij expliciet naar een bepaling in de 
algemene voorwaarden wordt verwezen.  

 
11.5 Als één of meerdere bepalingen in deze overeenkomst niet geldig blijken te zijn, dan 

heeft dit geen gevolgen voor de geldigheid van de andere bepalingen in deze 
overeenkomst. Wij treden dan met u in overleg om gezamenlijk een nieuwe bepaling 
op te stellen. Deze bepaling zal zoveel als mogelijk in de geest zijn van de ongeldige 
bepaling, maar dan uiteraard zo vormgegeven dat de bepaling wel geldig is.  


