
Algemene Voorwaarden 
 

Algemene Voorwaarden WPS – Web Publications & Services 

 

1. Definities 

1.1 WPS: WPS - Web Publications & Services alsmede WebXellent (handelsnaam van WPS - 

Web Publications & Services), de gebruiker van de algemene voorwaarden. 

1.2 Opdrachtgever: de particulier of rechtspersoon met wie WPS een overeenkomst sluit tot 

het leveren van diensten. 

1.3 Website: een op naam van opdrachtgever gemaakte presentatie voor gebruik op internet. 

Deze bestaat uit een geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende 

digitale documenten, afbeeldingen, scripts en databases. 

 

2. Toepasbaarheid 

2.1 Door ondertekening van een overeenkomst met WPS verklaart de opdrachtgever dat hij 

kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden 

akkoord gaat. 

2.2 Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is 

afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of 

overeenkomst van of met WPS. 

 

3. Offertes 

3.1 Alle offertes en prijsopgaven door WPS zijn geheel vrijblijvend. 

3.2 WPS is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de 

opdrachtgever schriftelijk binnen 14 dagen wordt bevestigd. 

 

4. Aanvang van de overeenkomst: 

4.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat aan de volgende voorwaarden is voldaan: 

• de opdrachtbevestiging is ingevuld en ondertekend is ontvangen door WPS; 

• de aanbetaling van 40% van het overeengekomen factuurbedrag is ontvangen. 

Van de voorwaarden in artikel 4 kan worden afgeweken wanneer opdrachtgever reeds bekend 

is bij opdrachtnemer. 



 

5. Uitvoering van de overeenkomst 

5.1 WPS zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. 

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft WPS het 

recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

5.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan WPS aangeeft dat deze 

noodzakelijk zijn worden verstrekt. 

5.3 WPS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat WPS is uitgegaan van 

door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze 

onjuistheid of onvolledigheid voor WPS kenbaar behoorde te zijn. 

 

6. Levering en levertijd 

6.1 Met het ontwerp en de ontwikkeling van de website wordt zo spoedig mogelijk gestart na 

schriftelijke opdracht en aanlevering van benodigd materiaal. 

6.2 Tussentijdse resultaten worden door WPS op een tijdelijke internetlocatie geplaatst voor 

testdoeleinden. 

6.3 Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt, zal dit zo spoedig mogelijk 

worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van WPS, zal de termijn worden 

verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan 

beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst. 

6.4 Webdesigndiensten is niet aansprakelijk voor niet werkende functionaliteiten die worden 

veroorzaakt door bijvoorbeeld foutieve instellingen bij de hosting provider van de 

opdrachtgever terwijl deze functionaliteiten wel op het testdomein naar behoren functioneren 

en als deze gebreken dus worden veroorzaakt door de foutieve instellingen en niet door 

foutief programmeren van WPS van de betreffende functionaliteit of plugin. 

6.4 Oplevering van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na het gereed komen van de 

ontwikkeling van de website. 

 

7. Copyright 

7.1 Al het door WPS vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke schriftelijke 

toestemming van WPS niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites of producten 

dan waarvoor het oorspronkelijk bedoeld is. 

7.2 Het eigendom van door WPS verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen blijft 

volledig van WPS, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. In het 

laatste geval kan WPS hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het 

genoemde eigendom is WPS gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke 

vergoeding in rekening te brengen. 

7.3 WPS behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden 

toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen 

vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 



 

8. Aansprakelijkheid 

8.1 Voor zover WPS bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en 

leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan WPS op geen 

enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook, voortkomend uit 

deze relaties met WPS of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar 

wordt gedurende de relatie met WPS. 

8.2 WPS is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de 

opdrachtgever aangeleverde materiaal. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat 

door de opdrachtgever aangeleverd materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van 

copyright van derden. 

8.3 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is WPS 

slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere 

aansprakelijkheid van WPS voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder 

begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of 

winst. 

 

9. Reclame 

9.1 De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk 

omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan WPS. Indien de reclame 

gegrond is zal WPS deze gebreken trachten te verhelpen. Wanneer aan WPS binnen de 

genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. 

Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde 

wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”. 

9.2 Reclames geven de opdrachtgever niet het recht om betalingen op te schorten of te 

compenseren. 

 

10. Prijzen 

10.1 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat. 

10.2 Extra wensen van de opdrachtgever die niet van tevoren zijn afgesproken zullen 

resulteren in extra werk, waarvoor WPS naar evenredigheid zal moeten worden gehonoreerd. 

 

11. Betaling 

11.1 Na ondertekening van de opdrachtbevestiging krijgt deze de status van contract. Vanaf 

dat moment is er een overeenkomst gesloten tussen de opdrachtgever en WPS en is de 

opdrachtgever verplicht om het werk van WPS volgens afspraak te honoreren. 

11.2 De opdrachtgever dient 40% van het bruto totaalbedrag van de offerte als aanbetaling te 

voldoen. 

11.2.1 De aanbetaling kan alleen worden teruggevorderd door de opdrachtgever indien WPS 

de gewenste diensten niet of niet volgens de specificaties in de offerte heeft geleverd. Leidend 

hierbij is het testdomein waarop de website in eerste instantie wordt klaargezet. Wanneer de 



website op het testdomein is opgeleverd volgens de specificaties en werkt volgens de wensen 

en eisen van de opdrachtgever, en WPS kan de website vervolgens niet leveren omdat de 

opdrachtgever ervan af ziet of onredelijke eisen stelt waarbij de website door WPS niet kan 

worden opgeleverd, kan de opdrachtgever de aanbetaling niet terugvorderen. 

11.3 Na afronding van de opdracht en nadat de website op het testdomein is opgeleverd 

volgens de specificaties en naar behoren functioneert, zal WPS een factuur sturen voor het 

met de overeenkomst gemoeide bedrag verminderd met de reeds voldane aanbetaling. De 

opdrachtgever dient binnen veertien dagen na het verzenden van de factuur het verschuldigde 

bedrag te voldoen. Nadat de restbetaling door de opdrachtgever is voldaan wordt de website 

door WPS overgezet op het hosting domein van de opdrachtgever. 

11.4 Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreden, wordt door WPS een 

aanmaning tot betaling verstuurd. De kosten van een aanmaning, t.w.v. netto € 7,50, wordt in 

rekening gebracht aan de opdrachtgever. Wanneer de opdrachtgever binnen veertien dagen 

nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de 

wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande 

factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde 

(gestaffelde) incassotarief. 

 

12. Wijziging van de algemene voorwaarden 

12.1 WPS bezit het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 

12.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met 

inachtneming van een termijn van dertig dagen na schriftelijke bekendmaking van de 

wijziging. 

12.3 Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is 

hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de 

algemene voorwaarden of binnen veertien dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van 

de algemene voorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de 

wijziging. 

 

13. Overig 

13.1 WPS zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken 

zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele 

vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt 

is aan WPS. 

13.2 Wanneer WPS bemiddelt bij webhosting voor een opdrachtgever, is opdrachtgever 

gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt. WPS is voorts niet verantwoordelijk 

voor enige wanprestatie van de webhoster in kwestie. 

13.3 Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke 

bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen 

tijdstip van oplevering veranderen. WPS zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de 

nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen. 

13.4 WPS is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde 

eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Voorts behoudt 

Webdesigndiensten zich het recht op een bescheiden creditvermelding met hyperlink in de 

voor opdrachtgever afgeleverde website. 



 

14. Toepasselijk recht en geschillen 
 
14.1. Op alle door of namens WPS gesloten Overeenkomsten is uitsluitend het 
Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen tussen WPS en de wederpartij zullen 
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar WPS haar 
vestigingsplaats heeft. 
14.2. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig 
worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van 
kracht blijven. WPS en de Opdrachtgever zullen in overleg treden teneinde nieuwe 
bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, 
waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, dan wel vernietigde 
bepalingen in acht worden genomen. 

 
 

15. Verwerkersovereenkomst 
 
Deze Verwerkersovereenkomst is van toepassing op alle vormen van verwerking van 
persoonsgegevens die WPS, ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder nummer 14072949, (hierna: Verwerker) uitvoert ten behoeve van een 
wederpartij aan wie zij diensten levert (hierna: Verwerkingsverantwoordelijke) op grond van 
de tussen partijen gesloten overeenkomst (hierna: de Hoofdovereenkomst). 

 

15.1 Doeleinden van verwerking 
 
1.1. Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in 
opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens te verwerken. Verwerking 
zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de Overeenkomst – op grond waarvan onder 
andere gegevens van Verwerkingsverantwoordelijke worden gehost en clouddiensten 
worden geleverd aan Verwerkingsverantwoordelijke – en die doeleinden die daarmee 
redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald. 
1.2. De persoonsgegevens die door Verwerker in het kader van de werkzaamheden als 
bedoeld in het vorige lid worden verwerkt en de categorieën van de betrokkenen van wie 
deze afkomstig zijn, zijn opgenomen in Bijlage 1. Verwerker zal de persoonsgegevens niet 
voor enig ander doel verwerken dan zoals door Verwerkingsverantwoordelijke is vastgesteld. 
Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker op de hoogte stellen van de 
verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Verwerkersovereenkomst zijn 
genoemd. 
1.3. De in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke te verwerken persoonsgegevens 
blijven eigendom van Verwerkingsverantwoordelijke en/of de betreffende betrokkenen. 

 

15.2 Verplichtingen Verwerker 
 
2.1. Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen zal Verwerker zorg dragen voor 
de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de 
wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
2.2. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke, op diens eerste verzoek daartoe, 
informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen onder 



deze Verwerkersovereenkomst. 
2.3. De verplichtingen van de Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, 
gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, 
waaronder begrepen maar niet beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord. 
2.4. De Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk in kennis stellen indien 
naar zijn mening een instructie van de Verwerkingsverantwoordelijke in strijd is met de in lid 1 
bedoelde wetgeving. 
2.5. Verwerker zal, voor zover dat binnen haar macht ligt, bijstand verlenen aan 
Verwerkingsverantwoordelijke ten behoeve van het uitvoeren van 
gegevensbeschermingseffectbeoordelingen (PIA’s). 

 

15.3 Doorgifte van persoonsgegevens 
 
3.1. Verwerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. 
Daarnaast mag Verwerker de persoonsgegevens ook doorgeven naar een land buiten de 
Europese Unie, mits dat land een passend beschermingsniveau waarborgt en ze voldoet aan 
de overige verplichtingen die op haar rusten op grond van deze Verwerkersovereenkomst en 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 
3.2. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke melden om welk land of welke landen het 
gaat. Verwerker staat er voor in dat, gelet op de omstandigheden die op de doorgifte van de 
persoonsgegevens of op een categorie gegevensdoorgiften van invloed zijn, er bij landen 
buiten de Europese Unie sprake is van een passend beschermingsniveau. 
3.3. In het bijzonder zal Verwerker bij het bepalen van een passend beschermingsniveau 
rekening houden met de duur van de voorgenomen verwerking, het land van herkomst en 
het land van eindbestemming, de algemene en sectoriële rechtsregels die in het betreffende 
land gelden, alsmede de regels van het beroepsleven en de veiligheidsmaatregelen die in die 
landen worden nageleefd. 

 

15.4 Verdeling van verantwoordelijkheid 
 
4.1. De toegestane verwerkingen zullen door medewerkers van Verwerker worden uitgevoerd 
binnen een deels geautomatiseerde omgeving. 
4.2. Verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens 
onder deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van 
Verwerkingsverantwoordelijke en onder de uitdrukkelijke (eind-)verantwoordelijkheid van 
Verwerkingsverantwoordelijke. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, 
waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot, de verzameling van de 
persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke, verwerkingen voor doeleinden 
die niet door Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker zijn gemeld, verwerkingen door 
derden en/of voor andere doeleinden, is Verwerker uitdrukkelijk niet verantwoordelijk. 
4.3. Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot 
de verwerkingen van de persoonsgegevens zoals bedoeld in deze verwerkersovereenkomst 
niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden. 

 

15.5 Inschakelen van derden of onderaannemers 
 
5.1. Verwerkingsverantwoordelijke verleent Verwerker hierbij een algemene toestemming om 
bij de Verwerking derden (subverwerkers) in te schakelen. Op verzoek van de 
Verwerkingsverantwoordelijke zal de Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke zo 
spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde subverwerkers. 



5.2. Verwerker mag in het kader van deze verwerkersovereenkomst gebruik maken van 
derden en zal op verzoek een lijst van derden (subverwerkers) aanleveren aan 
Verwerkingsverantwoordelijke. 
5.3. Verwerker staat in voor een correcte naleving van de plichten uit deze 
Verwerkersovereenkomst door deze derden en is bij fouten van deze derden zelf 
aansprakelijk voor alle schade alsof zij zelf de fout(en) heeft begaan. 

 

15.6 Beveiliging 
 
6.1. Verwerker zal zich inspannen voldoende 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). 
6.2. Verwerker staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden 
doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven beveiliging in de 
Verwerkersovereenkomst ontbreekt, zal Verwerker zich inspannen 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. 
6.3. Verwerkingsverantwoordelijke stelt enkel persoonsgegevens aan Verwerker ter 
beschikking voor verwerking, indien zij zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste 
beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk 
voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen. 

 

15.7 Meldplicht 
 
7.1. Verwerkingsverantwoordelijke is te allen tijde verantwoordelijk voor het melden van een 
beveiligingslek en/of datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging van 
persoonsgegevens die leidt tot een kans op nadelige gevolgen, dan wel nadelige gevolgen 
heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens) aan de toezichthouder en/of 
betrokkenen. Om Verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen aan deze wettelijke plicht 
te voldoen, stelt Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke binnen 48 uur nadat het lek bij 
hem bekend is geworden op de hoogte van het beveiligingslek en/of het datalek. 
7.2. Een melding moet altijd worden gedaan, maar alleen als de gebeurtenis zich 
daadwerkelijk voorgedaan heeft. 
7.3. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest. 
Daarnaast behelst de meldplicht: 

• de aard van de inbreuk in verband met persoonsgegevens, waar mogelijk onder vermelding 
van de categorieën van betrokkenen en persoonsgegevens in kwestie en, bij benadering, het 
aantal betrokkenen en persoonsgegevensregisters in kwestie; 

• de naam en de contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming of een ander 
contactpunt waar meer informatie kan worden verkregen; 

• de waarschijnlijke gevolgen van de inbreuk in verband met persoonsgegevens; 

• de maatregelen die de Verwerker heeft voorgesteld of genomen om de inbreuk in verband 
met persoonsgegevens aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen ter 
beperking van de eventuele nadelige gevolgen daarvan. 

 

15.8 Afhandeling verzoeken van betrokkenen 
 
8.1. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van zijn/haar wettelijke 



rechten (artikel 15-22 AVG) richt aan Verwerker, zal Verwerker het verzoek doorsturen aan 
Verwerkingsverantwoordelijke, en zal Verwerkingsverantwoordelijke het verzoek verder 
afhandelen. Verwerker mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen. 

 

15.9 Geheimhouding en vertrouwelijkheid 
 
9.1. Op alle persoonsgegevens die Verwerker van Verwerkingsverantwoordelijke ontvangt 
en/of zelf verzamelt in het kader van deze Verwerkersovereenkomst, rust een 
geheimhoudingsplicht jegens derden. Verwerker zal deze informatie niet voor een ander doel 
gebruiken dan waarvoor zij deze heeft verkregen, zelfs niet wanneer deze in een zodanige 
vorm is gebracht zodat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is. 
9.2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover 
Verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie 
aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs 
noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering van deze 
Verwerkersovereenkomst, of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie 
aan een derde te verstrekken. 

 

15.10 Aansprakelijkheid 
 
10.1. De aansprakelijkheid van Verwerker voor schade als gevolg van een toerekenbare 
tekortkoming in de nakoming van de Verwerkersovereenkomst, dan wel uit onrechtmatige 
daad of anderszins, is uitgesloten. Voor zover voornoemde aansprakelijkheid niet kan worden 
uitgesloten is deze per gebeurtenis (een reeks opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één 
gebeurtenis) beperkt tot de vergoeding van directe schade, tot maximaal het bedrag van de 
door Verwerker ontvangen vergoedingen voor de werkzaamheden onder deze 
Verwerkersovereenkomst over de maand voorafgaande aan de schadeveroorzakende 
gebeurtenis. 
10.2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan alle schade bestaande uit: 

• schade direct toegebracht aan stoffelijke zaken (“zaakschade”); 

• redelijke en aantoonbare kosten om de Verwerker ertoe te manen de 
Verwerkersovereenkomst (weer) deugdelijk na te komen; 

• redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade voor zover 
betrekking hebbende op de directe schade zoals hier bedoeld is; en 

• redelijke en aantoonbare kosten die Verwerkingsverantwoordelijke heeft gemaakt ter 
voorkoming of beperking van de directe schade zoals in dit artikel bedoeld. 

10.3. De aansprakelijkheid van Verwerker voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte 
schade wordt verstaan alle schade die geen directe schade is en daarmee in ieder geval, 
maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde 
goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade door het niet bepalen van 
marketingdoeleinden, schade verband houdende met het gebruik van door 
Verwerkingsverantwoordelijke voorgeschreven gegevens of databestanden, of verlies, 
verminking of vernietiging van gegevens of databestanden. 
10.4. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor 
zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Verwerker of haar 
bedrijfsleiding. 
10.5. Tenzij nakoming door Verwerker blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid 
van Verwerker wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst 
slechts indien Verwerkingsverantwoordelijke de Verwerker onverwijld schriftelijk in gebreke 
stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en 



Verwerker ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van haar 
verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke 
omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Verwerker in de gelegenheid wordt 
gesteld adequaat te reageren. 
10.6. Iedere vordering tot schadevergoeding door Verwerkingsverantwoordelijke tegen 
Verwerker die niet gespecificeerd en expliciet is gemeld, vervalt door het enkele verloop van 
twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering. 

 

15.11 Duur en beëindiging 
 
11.1. Deze Verwerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de 
Hoofdovereenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van 
de samenwerking. 
11.2. Zodra de Verwerkersovereenkomst om welke reden, en op welke wijze dan ook, is 
beëindigd, vernietigt de Verwerker de van de Verwerkingsverantwoordelijke ontvangen 
persoonsgegevens onverwijld, tenzij partijen anders overeenkomen. 

 

15.12 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 
 
12.1. De Verwerkersovereenkomst en de uitvoering daarvan worden beheerst door 
Nederlands recht. 
12.2. Alle geschillen, welke tussen Partijen mochten ontstaan in verband met de 
Verwerkersovereenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter voor het 
arrondissement waarin Verwerker gevestigd is. 

 

Bijlage 1: Specificatie persoonsgegevens en betrokkenen 
 
Persoonsgegevens 
Verwerker zal in het kader van artikel 1.1 van de Verwerkersovereenkomst, de volgende 
(bijzondere) persoonsgegevens verwerken in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke: 

• NAW-gegevens 
• Telefoonnummer 
• E-mailadres 
• IP-adres 
• alle persoonsgegevens die nodig zijn voor het te verwerken doel 

 
Van de categorieën betrokkenen: 

• Ten behoeve van een wederpartij aan wie zij diensten levert 
 
Verwerkingsverantwoordelijke staat ervoor in dat de in deze Bijlage 1 omschreven 
persoonsgegevens en categorieën betrokkenen volledig en correct zijn, en vrijwaart 
Verwerker voor enige gebreken en aanspraken die resulteren uit een incorrecte weergave 
door Verwerkingsverantwoordelijke. 
 


