ALGEMENE VOORWAARDEN
FONTEIJN EN JACOBSON BV
(versie 2018-001)

Algemene Voorwaarden Fonteijn en Jacobson BV – versie 2018-001 (mei 2018)

1

2.2

1. BEGRIPSBEPALINGEN
In deze algemene voorwaarden wordt
verstaan onder:
Opdrachtgever:
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die
aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven
tot het verrichten van werkzaamheden.
Opdrachtnemer:
Fonteijn en Jacobson B.V., statutair gevestigd
te Voorburg.
Werkzaamheden:
Alle werkzaamheden waartoe opdracht is
gegeven, of die door de Opdrachtnemer uit
andere hoofde worden verricht. Het
voorgaande geldt in de ruimste zin des woords
en omvat in ieder geval de werkzaamheden
zoals vermeld in de opdrachtbevestiging.
Bescheiden:
alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer
ter beschikking gestelde goederen, waaronder
stukken of gegevens(dragers), alsmede alle in
het kader van de uitvoering van de opdracht
door Opdrachtnemer vervaardigde goederen,
waaronder stukken of gegevens(dragers).

3. AANVANG EN DUUR VAN DE
OVEREENKOMST
3.1 De overeenkomst komt tot stand en
vangt aan op het moment dat de door
Opdrachtgever ondertekende offerte
door Opdrachtnemer retour is
ontvangen of met de uitvoering van de
werkzaamheden is begonnen.
3.2 Het staat partijen vrij de totstandkoming
van de overeenkomst met andere
middelen te bewijzen.
3.3 De overeenkomst wordt aangegaan
voor onbepaalde tijd tenzij uit aard of
strekking van de verleende opdracht
voortvloeit dat deze voor een bepaalde
tijd is aangegaan.

4. GEGEVENS OPDRACHTGEVER
4.1

2. TOEPASSELIJKHEID
2.1

Deze algemene voorwaarden zijn van
toepassing op alle overeenkomsten die
door Opdrachtnemer binnen het kader
van de uitvoering van de
werkzaamheden worden aangegaan.
Wijziging van deze voorwaarden
gedurende de uitvoering van de
opdracht dienen door de
Opdrachtnemer uitdrukkelijk en
schriftelijk te worden bevestigd.

Aan de algemene voorwaarden van
Opdrachtgever komt voor de met
Opdrachtnemer aangegane
overeenkomst slechts werking toe voor
zover deze niet in strijd zijn met de
onderhavige voorwaarden. Bij twijfel
over de vraag of zodanige strijdigheid
aanwezig is, prevaleren de algemene
voorwaarden van Opdrachtnemer.

4.2

Opdrachtgever is gehouden alle
gegevens en bescheiden, welke
Opdrachtnemer overeenkomstig zijn
oordeel nodig heeft voor het correct
uitvoeren van de verleende opdracht,
tijdig in de gewenste vorm en op de
gewenste wijze ter beschikking van
Opdrachtnemer te stellen.
Opdrachtnemer heeft het recht de
uitvoering van de opdracht op te
schorten tot het moment dat
Opdrachtgever aan de in het vorig lid
genoemde verplichtingen heeft voldaan.
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4.3

Indien en voorzover Opdrachtgever dit
verzoekt, worden de ter beschikking
gestelde bescheiden geretourneerd,
behoudens het bepaalde onder 14.
4.4 Opdrachtnemer mag het door
Opdrachtgever opgegeven adres als
zodanig blijven beschouwen totdat hem
schriftelijk een nieuw adres is
medegedeeld.
4.5 Opdrachtgever staat in voor de juistheid
van de door hem verstrekte gegevens
en bescheiden.

6. GEHEIMHOUDING EN EXCLUSIVITEIT
6.1

6.2

5. UITVOERING OPDRACHT
5.1

5.2

5.3

Opdrachtnemer bepaalt de wijze
waarop de verleende opdracht wordt
uitgevoerd.
Opdrachtnemer heeft het recht
bepaalde werkzaamheden, zonder
kennisgeving aan Opdrachtgever te
laten verrichten door een door de
Opdrachtnemer aan te wijzen persoon
of derde, indien zulks naar oordeel van
de Opdrachtnemer wenselijk is.
Indien tijdens de opdracht
werkzaamheden zijn verricht ten
behoeve van Opdrachtgever, die niet
vallen onder de werkzaamheden zoals
overeengekomen in de
opdrachtbevestiging, wordt aan de
daarop betrekking hebbende
aantekeningen in de administratie van
Opdrachtnemer het vermoeden
ontleend dat deze werkzaamheden
krachtens incidentele opdracht zijdens
Opdrachtgever zijn verricht,
onverminderd het recht van
Opdrachtnemer met andere middelen
dit bewijs te leveren.

6.3

Opdrachtnemer is verplicht tot
geheimhouding tegenover derden, die
niet bij de uitvoering van de opdracht
zijn betrokken. Deze geheimhouding
betreft alle informatie van
vertrouwelijke aard die hem door
Opdrachtgever ter beschikking is gesteld
en de door verwerking daarvan
verkregen resultaten.
Opdrachtnemer is gerechtigd de na
bewerking verkregen en opgeslagen
cijfermatige uitkomsten, mits die
uitkomsten niet te herleiden zijn tot
individuen, aan te wenden voor
statistische of vergelijkende doeleinden.
Informatie mag behoudens het in 6.2
bepaalde niet gebruikt worden voor een
ander doel dan waartoe zij werd
verkregen.

7. INTELLECTUELE EIGENDOM
7.1

7.2

7.3

Opdrachtnemer behoudt zich alle
rechten voor met betrekking tot
producten van de geest, die hij gebruikt
of heeft gebruikt in het kader van de
uitvoering van de overeenkomst met
Opdrachtgever, voor zover op die
producten in juridische zin rechten
kunnen bestaan of worden gevestigd.
Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk
verboden die producten, waaronder
begrepen computerprogramma’s,
systeemontwerpen, werkwijzen,
adviezen, (model)contracten, grafische
ontwerpen en teksten en andere
geestesproducten, al dan niet met
inschakeling van derden te
verveelvoudigen, te openbaren of te
exploiteren.
Het is Opdrachtgever niet toegestaan
die producten aan derden ter hand te
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stellen, anders dan ter inwinning van
een deskundig oordeel omtrent de
werkzaamheden van Opdrachtnemer.

9.3

8. OVERMACHT
8.1

8.2

Indien Opdrachtnemer zijn
verplichtingen uit de overeenkomst niet,
niet tijdig of niet behoorlijk kan
nakomen tengevolge van een hem niet
toerekenbare oorzaak, waaronder
begrepen, maar daartoe niet beperkt,
stagnatie in de geregelde gang van
zaken binnen zijn onderneming, worden
die verplichtingen opgeschort tot op het
moment, dat de Opdrachtnemer alsnog
in staat is deze op de overeengekomen
wijze na te komen.
Opdrachtgever heeft het recht in geval
de situatie als bedoeld in het eerste lid
zich voordoet, de overeenkomst geheel
of gedeeltelijk en met onmiddellijke
ingang schriftelijk op te zeggen.

9.4

behoeve van Opdrachtgever zijn
verricht.
Het honorarium van Opdrachtnemer,
vermeerderd met verschotten en
declaraties van ingeschakelde derden,
alsook voor Opdrachtgever
aangeschafte hard- en software, wordt
inclusief de eventueel verschuldigde
omzetbelasting door Opdrachtnemer
aan Opdrachtgever gedeclareerd per
maand, per kwartaal of per jaar of na
voltooiing van opgedragen
werkzaamheden, zulks ter keuze van
Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is te
allen tijde gerechtigd een eenmaal
gekozen frequentie van declareren te
wijzigen.
Begrotingen van het honorarium terzake
van werkzaamheden van
Opdrachtnemer dienen schriftelijk en
uitdrukkelijk te zijn verstrekt en zijn
vrijblijvend en niet bindend.

9. HONORARIUM

10. BETALING

9.1

10.1 Betaling van het factuurbedrag door
Opdrachtgever dient te geschieden
binnen veertien dagen na de
factuurdatum, door middel van storting
ten gunste van een door deze aan te
wijzen bankrekening en zonder enig
recht op korting of verrekening.
10.2 Indien Opdrachtgever niet binnen de
hiervoor genoemde (fatale) termijn
heeft betaald, is hij van rechtswege in
verzuim en heeft Opdrachtnemer,
zonder nadere sommatie of
ingebrekestelling, het recht vanaf de
vervaldag Opdrachtgever de wettelijke
rente per kwartaal in rekening te
brengen tot op de datum van algehele
voldoening, een en ander onverminderd
de verdere rechten welke

9.2

Opdrachtnemer heeft vóór de aanvang
van de werkzaamheden en tussentijds
het recht de uitvoering van de
werkzaamheden op te schorten tot op
het moment dat Opdrachtgever een
naar redelijkheid en billijkheid bepaald
voorschot voor de te verrichten
werkzaamheden heeft betaald aan
Opdrachtnemer, dan wel daarvoor
zekerheid heeft gesteld.
Het honorarium van Opdrachtnemer is
niet afhankelijk van de uitkomst van de
verleende opdracht en wordt berekend
met inachtneming van de gebruikelijke
tarieven van Opdrachtnemer en is
verschuldigd naarmate door
Opdrachtnemer werkzaamheden ten
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Opdrachtnemer heeft. Indien
Opdrachtgever in verzuim is, worden
alle vorderingen van Opdrachtnemer ter
zake van verrichte werkzaamheden en
gemaakte kosten onmiddellijk
opeisbaar.
10.3 Alle kosten ten gevolge van
gerechtelijke of buitengerechtelijke
incassering van de vordering zijn voor
rekening van Opdrachtgever. De
buitengerechtelijke kosten zijn
vastgesteld op tenminste 15% van het te
vorderen bedrag met een minimum van
€ 150,-.
10.4 Voor het geval Opdrachtnemer zijn
vordering in een gerechtelijke
procedure , arbitrage en bindend advies
daaronder begrepen, aanhangig heeft
gemaakt, is Opdrachtgever gehouden de
met deze procedure gemoeide
werkelijke kosten, onverminderd de
aanspraken van Opdrachtnemer ter
zake van buitengerechtelijke kosten, te
vergoeden. Hieronder zijn begrepen de
kosten van advocaten, procureurs,
deurwaarders en procesgemachtigden,
alsmede het aan arbiters of bindend
adviseurs verschuldigde honorarium en
het vastrecht, voor zover deze een
eventuele proceskostenveroordeling
van Opdrachtgever op grond van artikel
56 en volgende van het Wetboek van
Burgerlijke Rechtsvordering te boven
gaan.
10.5 Door Opdrachtgever gedane betalingen
strekken steeds eerst ter afdoening van
alle verschuldigde rente en kosten en
vervolgens van opeisbare facturen die
het langst openstaan, zelfs al vermeldt
Opdrachtgever dat de betaling
betrekking heeft op een latere factuur.

10.6 In geval van een gezamenlijk gegeven
opdracht zijn Opdrachtgevers, voor
zover de werkzaamheden ten behoeve
van de gezamenlijke Opdrachtgevers
zijn verricht, ieder hoofdelijk jegens
Opdrachtnemer aansprakelijk voor de
betaling van het factuurbedrag, rente en
kosten.

11. KLACHTEN
11.1 Een reclame of klacht met betrekking
tot de verrichte werkzaamheden en/of
het factuurbedrag dient schriftelijk
binnen veertien dagen na de
verzenddatum van de factuur, de
stukken of de informatie waarover
Opdrachtgever reclameert, dan wel
binnen veertien dagen na de ontdekking
van het gebrek, mits Opdrachtgever
aantoont dat hij het gebrek
redelijkerwijs niet eerder kon
ontdekken, aan Opdrachtnemer te
worden kenbaar gemaakt, op straffe van
verval van rechtsvordering.
11.2 Een reclame of klacht als bedoeld in lid
1, schort de betalingsverplichting van
Opdrachtgever niet op.

12. AANSPRAKELIJKHEID
12.1 Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever
slechts aansprakelijk voor schade die op
enigerlei wijze verband houdt met dan
wel veroorzaakt is door niet, niet tijdige,
of niet behoorlijke uitvoering van de
opdracht.
12.2 Hoe dan ook is Opdrachtnemer nimmer
aansprakelijk voor indirecte schade,
waaronder mede begrepen stagnatie in
de geregelde gang van zaken in de
onderneming van Opdrachtgever, die op
enigerlei wijze verband houdt met dan
wel is veroorzaakt door een fout in de
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12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

uitvoering van de werkzaamheden door
Opdrachtnemer.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk
voor schade, welke ontstaat door of het
gevolg is van onjuiste of onvolledige
informatie zijdens Opdrachtgever.
Opdrachtnemer heeft te allen tijde het
recht, indien en voor zover mogelijk de
schade van Opdrachtgever ongedaan te
maken, waarbij Opdrachtgever hem alle
mogelijk medewerking dient te
verlenen.
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk
voor beschadiging of teniet gaan van
bescheiden tijdens vervoer of tijdens
verzending per post, ongeacht of het
vervoer of de verzending geschiedt door
of namens Opdrachtgever,
Opdrachtnemer of derden.
Opdrachtgever vrijwaart
Opdrachtnemer tegen alle aanspraken
van derden welke direct of indirect,
middellijk of onmiddellijk met de
uitvoering van de werkzaamheden
samenhangen.
Opdrachtgever verplicht zich tot het –
voor het in gebruik nemen van het
geleverde product –volledig testen en
controleren hiervan en van eventuele
bevindingen Opdrachtnemer op de
hoogte te stellen.

13. OPZEGGING
13.1 Opdrachtnemer en Opdrachtgever
kunnen te allen tijde de overeenkomst
opzeggen. Indien de overeenkomst
eindigt voordat de opdracht is voltooid,
is het bepaalde in artikel 9 lid 2 van deze
voorwaarden van toepassing.

13.2 Opzegging dient schriftelijk en onder
opgave van redenen aan de wederpartij
te worden medegedeeld.

14. OPSCHORTINGSRECHT
14.1 Opdrachtnemer is bevoegd de
nakoming van al zijn verplichtingen op
te schorten, waaronder begrepen de
afgifte van bescheiden of andere zaken
aan Opdrachtgever of derden, tot op
het moment dat alle opeisbare
vorderingen op Opdrachtgever volledig
zijn voldaan.
14.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk
voor schade bij Opdrachtgever die is
veroorzaakt door de door de
opschorting veroorzaakte vertraagde
afhandeling van werkzaamheden.

15. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE
15.1 Op alle overeenkomsten tussen
Opdrachtgever en Opdrachtnemer,
waarop deze algemene voorwaarden
van toepassing zijn, is Nederlands recht
van toepassing.
15.2 Alle geschillen, die verband houden met
overeenkomsten tussen Opdrachtgever
en Opdrachtnemer waarop deze
voorwaarden van toepassing zijn,
worden beslecht door de bevoegde
rechter in het arrondissement Den
Haag, tenzij op grond van dwingend
voorgeschreven gedrags- en of
beroepsregels een ander forum en/of
een andere wijze van beslechting is
voorgeschreven, in welk geval de in die
regels voorgeschreven weg wordt
gevolgd.

Algemene Voorwaarden Fonteijn en Jacobson BV – versie 2018-001 (mei 2018)

6

BIJLAGE – VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
(VERWERKERSOVEREENKOMST)
Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van
Werkzaamheden ten behoeve van
Opdrachtgever Persoonsgegevens verwerkt,
zijn in aanvulling op de Algemene
Voorwaarden de onderstaande voorwaarden
van toepassing.
Artikel 1. ALGEMEEN
1. De begrippen die in deze
Verwerkersovereenkomst worden
gedefinieerd in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (hierna: “AVG”)
hebben de betekenis die daaraan in de
AVG is toegekend.
2. Bij de verwerking van Persoonsgegevens
kan Opdrachtgever worden aangemerkt
als Verwerkingsverantwoordelijke, of
indien Opdrachtgever de
Persoonsgegevens ten behoeve van een
derde partij verwerkt als Verwerker.
Opdrachtnemer vervult (afhankelijk van
de hoedanigheid waarin de
Opdrachtgever Persoonsgegevens
verwerkt) de rol van Verwerker of
subverwerker.
Artikel 2. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING
1. Opdrachtnemer verbindt zich ertoe om
onder de voorwaarden uit de
Overeenkomst in opdracht van
Opdrachtgever Persoonsgegevens te
verwerken. De verwerking zal uitsluitend
plaatsvinden in het kader van het
uitvoeren van de Overeenkomst, plus die
doeleinden die daarmee redelijkerwijs

samenhangen of die met nadere
instemming worden bepaald.
2. Opdrachtnemer zal de persoonsgegevens
niet voor enig ander doel verwerken dan
zoals door Opdrachtgever is vastgesteld.
Opdrachtgever zal Opdrachtnemer op de
hoogte stellen van de verwerkings-

doeleinden voor zover deze niet reeds in
deze Verwerkersovereenkomst zijn
genoemd.
3. Opdrachtnemer heeft geen zeggenschap
over het doel en de middelen voor de
verwerking van Persoonsgegevens.
Opdrachtnemer neemt geen beslissingen
over de ontvangst en het gebruik van de
Persoonsgegevens, de verstrekking aan
derden en de duur van de opslag van
Persoonsgegevens. Opdrachtnemer
verwerkt geen bijzondere
persoonsgegevens dan na nadrukkelijke
toestemming van Opdrachtgever.
Artikel 3. VERPLICHTINGEN
OPDRACHTNEMER
1. Ten aanzien van de in artikel 2 genoemde
verwerkingen zal Opdrachtnemer zorg
dragen voor de naleving van de
voorwaarden die, op grond van de AVG,
worden gesteld aan het verwerken van
Persoonsgegevens.
2. Opdrachtnemer zal Persoonsgegevens en
andere gegevens verwerken die door of
namens de Opdrachtgever aan
Opdrachtnemer zullen worden
aangeleverd.
3. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever, op
diens verzoek daartoe en binnen een
redelijke termijn, informeren over de door
haar genomen maatregelen aangaande
haar verplichtingen onder deze
Verwerkersovereenkomst.
4. De verplichtingen van Opdrachtnemer die
uit deze Verwerkersovereenkomst
voortvloeien, gelden ook voor degenen
die Persoonsgegevens verwerken onder
het gezag van Opdrachtnemer.
5. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever in
kennis stellen indien naar zijn mening een
instructie van Opdrachtgever in strijd is
met relevante privacywet- en regelgeving.
6. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever de
noodzakelijke medewerking verlenen
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wanneer er in het kader van de
verwerking een
gegevensbeschermingseffectbeoordeling,
of voorafgaande raadpleging van de
toezichthouder, noodzakelijk mocht zijn.
Artikel 4. DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS
1. Opdrachtnemer mag de
persoonsgegevens verwerken in landen
binnen de Europese Unie, met
inachtneming van de relevante wet- en
regelgeving.
2. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever, op
diens verzoek daartoe, melden om welk
land of landen het gaat.

Artikel 5. VERDELING VAN
VERANTWOORDELIJKHEID
1. Partijen zullen zorg dragen voor de
naleving van toepasselijke privacywet- en
regelgeving.
2. De toegestane verwerkingen zullen door
Opdrachtnemer worden uitgevoerd
binnen een (semi-) geautomatiseerde
omgeving.
3. Opdrachtnemer is louter verantwoordelijk
voor de verwerking van de
Persoonsgegevens onder deze
Verwerkersovereenkomst,
overeenkomstig de instructies van
Opdrachtgever en onder de uitdrukkelijke
(eind)verantwoordelijkheid van
Opdrachtgever. Voor alle overige
verwerkingen van Persoonsgegevens,
waaronder in ieder geval begrepen maar
niet beperkt tot de verzameling van de
Persoonsgegevens door Opdrachtgever,
verwerkingen voor doeleinden die niet

door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer
zijn gemeld, verwerkingen door derden
en/of voor andere doeleinden, is
Opdrachtnemer niet verantwoordelijk. De
verantwoordelijkheid voor deze
verwerkingen rust uitsluitend bij
Opdrachtgever.
4. Opdrachtgever staat ervoor in dat de
inhoud, het gebruik en de opdracht tot
verwerkingen van Persoonsgegevens,
zoals bedoeld in deze
Verwerkersovereenkomst, niet
onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op
enig recht van derden.
Artikel 6. INSCHAKELEN VAN DERDEN OF
ONDERAANNEMERS
1. Opdrachtgever verleent Opdrachtnemer
hierbij toestemming om bij de verwerking
derden (subverwerkers) in te schakelen.
2. Op verzoek van Opdrachtgever zal
Opdrachtnemer Opdrachtgever zo spoedig
mogelijk informeren over de door haar
ingeschakelde subverwerkers.
Opdrachtgever heeft het recht om
bezwaar te maken tegen het inschakelen
van een subverwerker. Dit bezwaar dient
schriftelijk, binnen twee weken en door
argumenten ondersteund, te worden
ingediend.
3. Opdrachtnemer zorgt er onvoorwaardelijk
voor dat deze derden schriftelijk dezelfde
plichten op zich nemen als tussen
Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn
overeengekomen. Opdrachtnemer staat in
voor een correcte naleving van deze
plichten door deze derden.
Artikel 7. BEVEILIGING
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1. Opdrachtnemer zal zich inspannen
passende technische en organisatorische
maatregelen te nemen met betrekking tot
de te verrichten verwerkingen van
Persoonsgegevens, tegen verlies of tegen
enige vorm van onrechtmatige verwerking
(zoals onbevoegde kennisname,
aantasting, wijziging of verstrekking van
de persoonsgegevens). Opdrachtnemer
werkt daartoe volgens een interne
gedragscode die te vinden is op de
website van Opdrachtnemer.
2. Opdrachtnemer staat er niet voor in dat
de beveiliging onder alle omstandigheden
doeltreffend is. Opdrachtnemer zal zich
inspannen om de beveiliging te laten
voldoen aan een niveau dat, gelet op de
stand van de techniek, de gevoeligheid
van de Persoonsgegevens en de aan het
treffen van de beveiliging verbonden
kosten, niet onredelijk is.
3. Opdrachtgever stelt enkel
Persoonsgegevens ter verwerking aan
Opdrachtnemer ter beschikking, indien
Opdrachtgever zich ervan heeft verzekerd
dat de vereiste beveiligingsmaatregelen
zijn getroffen. Opdrachtgever is
verantwoordelijk voor de naleving van de
door Partijen afgesproken maatregelen.
Artikel 8. MELDPLICHT
1. In het geval van een beveiligingslek
en/of een datalek (waaronder wordt
verstaan: een inbreuk op de
beveiliging die per ongeluk of op
onrechtmatige wijze leidde tot de
vernietiging, het verlies, de wijziging
of de ongeoorloofde verstrekking van
of de ongeoorloofde toegang tot
doorgezonden, opgeslagen of
anderszins verwekte gegevens) zal

Opdrachtnemer, zich naar beste
kunnen inspannen om Opdrachtgever
daarover zo snel mogelijk te
informeren naar aanleiding waarvan
Opdrachtgever beoordeelt of zij de
toezichthoudende autoriteiten en/of
betrokkenen zal informeren of niet.
Opdrachtnemer spant zich naar beste
kunnen in om de verstrekte informatie
volledig, correct en accuraat te
maken.
2. Indien de wet- en/of regelgeving dit
vereist zal Opdrachtnemer
meewerken aan het informeren van
de terzake relevante autoriteiten en
eventueel betrokkenen.
Opdrachtgever is verantwoordelijk
voor het melden naar de relevante
autoriteiten.
3. De meldplicht behelst in ieder geval
het melden van het feit dat er een lek
is geweest, alsmede: Wat de
(vermeende) oorzaak is van het lek;
a. Wat is het (vooralsnog bekende
en/of te verwachten) gevolg;
b. Wat is de (voorgestelde)
oplossing;
c. Wat de reeds ondernomen
maatregelen zijn;
d. Contactgegevens voor de
opvolging van de melding;
e. Wie geïnformeerd is (zoals
betrokkene zelf, Opdrachtgever,
toezichthouder).
Artikel 9.

AFHANDELING VERZOEKEN VAN
BETROKKENEN
1. In het geval dat een betrokkene een
verzoek over zijn persoonsgegevens richt
aan Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer
het verzoek doorsturen aan
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Opdrachtgever en de betrokkene hiervan
op de hoogte stellen. Opdrachtgever zal
het verzoek vervolgens verder zelfstandig
afhandelen. Indien blijkt dat de
Opdrachtgever hulp benodigd heeft van
Opdrachtnemer voor de uitvoering van
een verzoek van een betrokkene, zal
Opdrachtnemer hieraan meewerken en
kan Opdrachtnemer hiervoor onverwijld
kosten in rekening brengen.
GEHEIMHOUDING EN
VERTROUWELIJKHEID
1. Op alle Persoonsgegevens die
Opdrachtnemer van Opdrachtgever
ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader
van deze Verwerkersovereenkomst, rust
een geheimhoudingsplicht jegens derden.
Opdrachtnemer zal deze informatie niet
voor een ander doel gebruiken dan
waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij
deze in een zodanige vorm is gebracht dat
deze niet tot een individueel persoon
herleidbaar is.
2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van
toepassing:
− Voor zover Opdrachtgever
uitdrukkelijke toestemming heeft
gegeven om de informatie aan derden
te verschaffen; of
− Indien het verstrekken van de
informatie aan derden logischerwijs
noodzakelijk is voor de uitvoering van
de Hoofdovereenkomst of deze
Verwerkersovereenkomst; en
− Indien er een wettelijke verplichting
bestaat om de informatie aan een
derde te verstrekken.

2.

Artikel 10.

Artikel 11.
AUDIT
1. Opdrachtgever heeft het recht om audits
uit te laten voeren door een

3.

4.

5.

onafhankelijke ICT deskundige die aan
geheimhouding is gebonden ter controle
van naleving van alle punten uit deze
Verwerkersovereenkomst.
Deze audit vindt uitsluitend plaats nadat
Opdrachtgever de bij Opdrachtnemer
aanwezige soortgelijke auditrapportages
heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke
argumenten aanbrengt die een door
Opdrachtgever geïnitieerde audit alsnog
rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt
gerechtvaardigd wanneer de bij
Opdrachtnemer aanwezige soortgelijke
auditrapportages geen of onvoldoende
uitsluitsel geven over het naleven van
deze Verwerkersovereenkomst door
Opdrachtnemer. De door Opdrachtgever
geïnitieerde audit vindt twee weken na
voorafgaande aankondiging door
Opdrachtgever, eens per jaar plaats.
Opdrachtnemer zal aan de audit
meewerken en alle voor de audit
redelijkerwijs relevante informatie,
inclusief ondersteunende gegevens zoals
systeemlogs (behoudens privacygevoelige
gegevens van derden), en medewerkers
zo tijdig mogelijk en binnen een redelijke
termijn, waarbij een termijn van maximaal
twee weken redelijk is tenzij een
spoedeisend belang zich hiertegen verzet,
ter beschikking stellen.
De bevindingen naar aanleiding van de
uitgevoerde audit zullen door Partijen in
onderling overleg worden beoordeeld en,
naar aanleiding daarvan, al dan niet
worden doorgevoerd door één van de
Partijen of door beide Partijen
gezamenlijk.
De redelijke kosten voor de audit worden
door de Opdrachtnemer gedragen, met
dien verstande dat de kosten voor de in te
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huren ICT-deskundige altijd door
Opdrachtgever zullen worden gedragen.
Artikel 12.
DUUR EN OPZEGGING
1. De Verwerkersovereenkomst is aangegaan
voor de duur zoals bepaald in de
Overeenkomst tussen Partijen en bij
gebreke daarvan in ieder geval voor de
duur van de samenwerking.
2. De Verwerkersovereenkomst kan
tussentijds niet worden opgezegd.
3. Partijen mogen deze
Verwerkersovereenkomst alleen wijzigen
met wederzijdse instemming.
4. Na beëindiging van de
Verwerkersovereenkomst vernietigt
Opdrachtnemer de van Opdrachtgever
ontvangen Persoonsgegevens onverwijld,
tenzij Partijen anders overeenkomen.
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