
Algemene Voorwaarden 2020 
ZAKELIJKE DIENSTVERLENING  
 
1 Algemeen 
1.1 Onder deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan: 

Opdrachtnemer: F&F Belastingadvies 
Opdrachtgever: De Contractuele wederpartij van F&F Belastingadvies 

1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Opdrachtnemer, op alle overeenkomsten die 
Opdrachtnemer sluit en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn. 

1.3  Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk 
van de hand. 

 
2 Aanbieding en totstandkoming overeenkomst 
2.1 Een overeenkomst komt tot stand doordat Opdrachtnemer een schriftelijke bevestiging zendt van de order of 

opdracht van Opdrachtgever. 
2.2 Alle aanbiedingen van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 
2.3 Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer gegevens verstrekt t.b.v. de administratie, mag Opdrachtnemer uitgaan 

van de juistheid hiervan en zal hij zijn aanbieding hierop baseren. 
 
3 Prijs 
3.1 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich 

onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden (zoals BTW/belastingen) voordoen na het afsluiten der 
overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding. 

3.2 Wanneer de Overeenkomst daarin niet nadrukkelijk voorziet behoudt opdrachtgever zich het recht voor om de 
prijzen en tarieven jaarlijks aan te passen ter indexering. De indexatie vindt elk jaar plaats na het verstrijken van 
de datum van 31 december aan de hand van de CBS gepubliceerde inflatiecijfers, van januari ten opzichte van 
januari van het voorafgaande jaar. 

3.2 In de prijs zijn niet begrepen reis- en verblijfkosten, alsmede alle overige kosten en voorschotten. 
 
4 Adviezen 

Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van Opdrachtnemer welke geen betrekking hebben op 
de verstrekte opdracht. 

 
5 Intellectuele eigendom 
5.1 Opdrachtnemer behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, spreadsheets 

en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “know-how”. 
5.2 De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer noch geheel 

noch gedeeltelijk worden gekopieerd, noch aan derden worden getoond, ter hand gesteld of op andere wijze 
worden bekend gemaakt, noch door Opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders 
dan voor het doel, waarvoor ze door Opdrachtnemer verstrekt zijn. 

5.3 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor inbreuken op intellectuele eigendomsrechten van derden. 
 
6 Betalingsvoorwaarden 
6.1 Tenzij anders is overeengekomen geldt de volgende betalingsregeling: betaling binnen 14 dagen na 

(deel)factuurdatum. 
6.2 Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdrachtgever verplicht op verzoek van Opdrachtnemer een 

naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Indien Opdrachtgever hier niet binnen de 
gestelde termijn aan voldoet raakt hij in verzuim. Opdrachtnemer heeft dan het recht de overeenkomst te 
ontbinden en zijn schade op Opdrachtgever te verhalen. 

6.3 Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op Opdrachtnemer te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, 
tenzij Opdrachtnemer in staat van faillissement geraakt. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk 
opeisbaar indien: 

 a. een betalingstermijn is overschreden; 
b. de Opdrachtgever failliet is, of in surseance is; 
c. de Opdrachtgever als vennootschap wordt ontbonden of geliquideerd; 
d. de Opdrachtgever als natuurlijke persoon onder curatele wordt gesteld of overlijdt. 



6.4 Opdrachtgever is rente verschuldigd vanaf 14 dagen nadat de factuur is ontvangen. Indien de factuur al is 
gestuurd voordat de opdrachtnemer de dienst heeft geleverd, dan geldt een termijn van 14 dagen na de 
ontvangst van de dienst. Als de betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 14 dagen heeft 
plaatsgevonden treedt de wettelijke rente in werking zonder dat een aanmaning/ingebrekestelling vereist is. 

6.5 Rente bij zakelijke transacties:  
De verschuldigde rente bij zakelijke transacties is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek 
vastgestelde hoogte van de wettelijke handelsrente (artikel 6:119a en 120 lid 2 BW). 

6.6 Rente bij transacties met consumenten:  
De verschuldigde rente bij transacties met consumenten is gelijk aan de overeenkomstig het Burgerlijk Wetboek 
vastgestelde hoogte van de wettelijke rente (artikel 6:119 en 120 lid 1 BW). 

6.7 Buitengerechtelijke kosten bij zakelijke transacties: 
 Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn van 14 dagen heeft plaatsgevonden is Opdrachtgever 

zonder ingebrekestelling in verzuim en is Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de buitengerechtelijke 
incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van de hoofdsom vermeerderd met rente op grond van artikel 
6.5, met een minimum van € 50,-. Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de bovenstaande 
berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door Opdrachtgever verschuldigd. 

6.8 Buitengerechtelijke kosten bij transacties met consumenten: 
 Wanneer betaling door een consument niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden, is de 

consument / opdrachtgever aan opdrachtnemer de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd 
overeenkomstig de op 1 juli 2012 in werking getreden wetgeving in verband met de normering van de 
vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte. De vergoeding wordt door de consument 
eerst verschuldigd nadat hij na het intreden van het verzuim (artikel 6:81 BW), onder vermelding van de 
gevolgen van het uitblijven van betaling - waaronder vermelding van de hoogte van de vergoeding die in 
overeenstemming met het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd wordt - 
vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een termijn van veertien dagen, aanvangende de dag na 
aanmaning. 

6.9 Indien Opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle proceskosten die hij 
in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Opdrachtgever. 

 
7 Onuitvoerbaarheid van de opdracht 
7.1 Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door 

omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de 
hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. 

7.2 Tekortkomingen van toeleveranciers, stakingen en werkonderbrekingen, weersinvloeden, diefstal of andere 
wijzen van verloren gaan van materialen zijn in ieder geval omstandigheden als in het vorige lid bedoeld. 

7.3 Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog 
niet is nagekomen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de 
ontbinding geleden schade.  

 
8 Wijzigingen in de opdracht 
8.1 Indien de omvang van de aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht na het sluiten van de betreffende 

overeenkomst om welke reden dan ook wijzigt, is Opdrachtnemer gerechtigd eventueel meerwerk bij 
Opdrachtgever in rekening te brengen. 

8.2 Van meerwerk is ook sprake indien de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de 
werkelijkheid. 

 
9. Ontbinding 
9.1 Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan enige verplichting, uit de met Opdrachtnemer 

gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling of onder 
curatelenstelling van Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is Opdrachtnemer gerechtigd de 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te 
schorten. Opdrachtnemer is in die gevallen voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar toekomende 
te vorderen. 

9.2 Een en ander laat onverlet de overige aan Opdrachtnemer toekomende rechten, waaronder begrepen het recht 
op vergoeding van de door de ontbinding geleden schade. 



9.3 Opdrachtnemer is het geval van een ontbinding als in het eerste lid genoemd nimmer gehouden tot enige 
vergoeding van schade aan opdrachtgever. 

9.4 Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling een behoorlijke nakoming door Opdrachtnemer verhindert, 
heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden. 

9.5 Omstandigheden, die een overmachtsituatie voor Opdrachtnemer opleveren zijn in ieder geval: gedragingen, 
behoudens opzet of grove schuld, van personen, van wie Opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis 
gebruik maakt; ongeschiktheid van zaken, waarvan Opdrachtnemer bij uitvoering van de verbintenis gebruik 
maakt. 

9.6 Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt Opdrachtnemer zijn recht op vergoeding van de door 
deze ontbinding geleden schade. 

 
10 Reclames, klachten 
10.1 Reclame dient schriftelijk en zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 7 dagen na aflevering 

ofwel- bij niet zichtbare gebreken binnen 7 dagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden 
geconstateerd. 

10.2 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen, dat de afgeleverde zaak niet 
aan overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 1 jaar na aflevering. 

 
11 Aansprakelijkheid 
11.1 Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade geleden door Opdrachtgever, die het rechtstreeks en 

uitsluitend gevolg is van een aan Opdrachtnemer toe te rekenen tekortkoming, met dien verstande dat voor 
vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Opdrachtnemer verzekerd is, dan wel 
redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de 
volgende beperkingen in acht worden genomen. 

11. 2a Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke 
oorzaak ook ontstaan.  

11. 2b Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade (welke dan ook) die door of tijdens de uitvoering van het werk 
of de montage van geleverde zaken of installaties wordt toegebracht aan zaken, waaraan wordt gewerkt of aan 
zaken welke zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt. 

11. 2c Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van derden is Opdrachtnemer nimmer aansprakelijk. 
11. 2d De door Opdrachtnemer te vergoeden schade zal gematigd worden, indien de door Opdrachtgever te betalen 

prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade. 
11. 2e Indien de assuradeur van Opdrachtnemer om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de 

aansprakelijkheid van Opdrachtnemer te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal de aanneemsom. 
 
12 Diensten waarbij persoonsgegevens worden verwerkt 
12.1 Opdrachtnemer verricht ten behoeve van opdrachtgever diensten. Het verlenen van de diensten brengt 

verwerkingen van persoonsgegevens met zich waarvoor opdrachtgever verwerkingsverantwoordelijke is in de zin 
van de AVG. Opdrachtnemer fungeert daarbij als verwerker in de zin van de AVG. 

12.2 Opdrachtnemer en opdrachtgever verstrekken elkaar over en weer tijdig alle benodigde informatie om een 
goede naleving van de geldende privacywet- en regelgeving mogelijk te maken. 

12.3 De artikelen 12 t/m 29 worden gekwalificeerd als een verwerkersovereenkomst. 
 
13  Uitgangspunten bij het verwerken van persoonsgegevens 
13.1 Opdrachtnemer zal de in artikel 12 bedoelde persoonsgegevens te allen tijde verwerken op behoorlijke en 

zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder de AVG), de 
(specifieke) instructies en aanwijzingen van opdrachtgever alsmede een eventueel toepasselijke gedragscode van 
opdrachtgever.  

13.2 Opdrachtnemer zal de persoonsgegevens voorts louter verwerken voor zover noodzakelijk voor het verlenen van 
de diensten en/of het uitvoeren van de specifieke instructies en aanwijzingen van opdrachtgever. Het is 
opdrachtnemer niet toegestaan persoonsgegevens voor andere doeleinden te verwerken, tenzij daartoe een 
wettelijke verplichting bestaat. 

13.3 Opdrachtnemer zal de verwerking van persoonsgegevens louter binnen de grenzen van de Europese 
Economische Ruimte (“EER”) (doen) uitvoeren. 

 
14 Beveiligings- en betrouwbaarheidsmaatregelen en gegevensbeschermingseffectbeoordeling 



14.1 Opdrachtnemer zal in overeenstemming met de geldende wettelijke regels de beveiliging van persoonsgegevens 
waarborgen en technische- en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beveiligen 
tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen passend zijn, rekening 
houdend met de stand van de techniek en de kosten die ermee gemoeid zijn en zullen er mede op gericht zijn 
onnodige verzamelingen en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.  

14.2 Opdrachtnemer zal voorts maatregelen treffen teneinde een passende mate van betrouwbaarheid 
(beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid) van de verwerkte persoonsgegevens te garanderen.  

14.3 Indien opdrachtgever een beoordeling wenst uit te voeren van een beoogde verwerkingsactiviteit in het kader 
van de uitvoering van de diensten, zal opdrachtnemer alle redelijke medewerking verlenen om deze beoordeling 
in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving uit te kunnen voeren. Tevens zal opdrachtnemer alle 
redelijke medewerking verlenen indien een voorafgaande raadpleging van de Autoriteit Persoonsgegevens nodig 
is op grond van de geldende privacywetgeving. Opdrachtgever zal opdrachtnemer de in dit kader gemaakte 
redelijke kosten vergoeden. 

 
15  Meldplicht (beveiligings)incidenten 
15.1 Zodra zich een inbreuk op de beveiliging in verband met persoonsgegevens voordoet als bedoeld in artikel 33 

AVG, die betrekking heeft (of kan hebben) op de persoonsgegevens waarvoor opdrachtgever 
verwerkingsverantwoordelijke is en die op grond van de AVG mogelijk moet worden gemeld aan de Autoriteit 
Persoonsgegevens en/of de betrokkene, zal opdrachtnemer opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk na 
ontdekking informeren, doch uiterlijk binnen 48 uur na ontdekking, ongeacht of op het moment van ontdekking 
nog onduidelijk is of de inbreuk op grond van de AVG inderdaad gemeld dient te worden en onverminderd de 
eigen verplichtingen van opdrachtnemer in dat geval direct zelf doeltreffende maatregelen te nemen teneinde 
de uit de inbreuk voortvloeiende negatieve gevolgen zo veel mogelijk ongedaan te maken en verdere negatieve 
gevolgen zo veel mogelijk te beperken. 

15.2 Opdrachtnemer houdt een gedetailleerd logboek bij van alle incidenten als bedoeld in het vorige artikel, evenals 
de maatregelen die in vervolg op dergelijke incidenten zijn genomen, en geeft daar op eerste verzoek van 
opdrachtgever inzage in. Voor zover opdrachtgever het noodzakelijk acht de betrokkenen te informeren over één 
of meer incidenten als bedoeld in de voorgaande artikelen zal opdrachtnemer daar alle noodzakelijke 
medewerking aan verlenen. 

15.3 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor de op opdrachtgever rustende (correcte en/of tijdige) meldplicht in 
de zin van de AVG. Het is opdrachtnemer toegestaan om met de Autoriteit Persoonsgegevens in contact te 
treden inzake een voorgevallen incident. 

 
16  Geheimhouding 
16.1 Opdrachtnemer zal de persoonsgegevens die in het kader van de diensten worden verwerkt, evenals alle andere 

informatie die opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de verwerkingsovereenkomst ter kennis komt, 
tegenover derden strikt geheim houden en niet openbaar maken, anders dan voor zover noodzakelijk voor het 
verlenen van de diensten dan wel voor zover een wettelijk voorschrift of rechterlijk bevel opdrachtnemer tot 
mededeling c.q. verstrekking verplicht. Tevens zal opdrachtnemer alle nodige maatregelen treffen om 
geheimhouding van de persoonsgegevens te garanderen. Opdrachtnemer staat er voor in en garandeert dat alle 
personen die handelen onder zijn gezag en/of toegang hebben tot de persoonsgegevens eveneens onder 
dezelfde voorwaarden geheimhouding zullen betrachten ten aanzien van voornoemde informatie. 

16.2 De in dit artikel bedoelde geheimhoudingsplicht geldt niet indien opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk 
toestemming heeft gegeven om de persoonsgegevens aan een derde te verstrekken, of een wettelijke 
verplichting bestaat om de persoonsgegevens aan een derde te verstrekken. 

 
17  Bewaren van persoonsgegevens 
 Opdrachtnemer zal de persoonsgegevens die hij verwerkt in het kader van de diensten niet langer bewaren dan 

noodzakelijk. Uitgangspunt daarbij is dat het bewaren van persoonsgegevens niet langer noodzakelijk is nadat 
het verlenen van de diensten is voltooid, tenzij de verwerker op andere gronden gehouden is de 
persoonsgegevens te bewaren. Opdrachtnemer zal opdrachtgever informeren wanneer hij de gegevens 
niettemin langer wenst te bewaren, onder vermelding van de redenen hiertoe, evenals de wettelijke grondslag 
voor dit bewaren. 

 
18  Teruggave dan wel vernietiging persoonsgegevens  



18.1 Indien en zodra het bewaren van persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 6 niet langer plaats zal vinden, zal 
opdrachtnemer opdrachtgever de keuze geven de verwerkte persoonsgegevens hetzij (1) (terug) te leveren c.q. 
over te dragen, dan wel (2) te vernietigen. Opdrachtnemer zal hangende de keuze van opdrachtgever de 
persoonsgegevens blijven bewaren voor rekening en risico van opdrachtgever en met dien verstande dat 
opdrachtgever zijn keuze binnen een periode van één maand kenbaar moet maken aan opdrachtnemer. 

18.2 Het (terug) leveren van persoonsgegevens als bedoeld in lid 1, zal geschieden in een algemeen aanvaard 
bestandsformaat. Opdrachtnemer zal opdrachtgever daarbij tevens voorzien van deugdelijke en volledige 
documentatie met een gedetailleerde beschrijving van de (meer specifieke) bestandsindeling waarin 
opdrachtnemer de gegevens aanlevert. Opdrachtnemer is gerechtigd voor het (terug) leveren kosten in rekening 
te brengen. 

18.3 Het vernietigen van de persoonsgegevens als bedoeld in lid 1 geschiedt zo spoedig mogelijk nadat opdrachtgever 
daartoe de opdracht heeft gegeven. Opdrachtnemer zal opdrachtgever desgewenst bewijs verstrekken van de 
vernietiging van de betreffende persoonsgegevens. Opdrachtnemer zal voor de vernietiging van 
persoonsgegevens geen kosten in rekening brengen. 

 
19  Medewerking aan verzoeken van betrokkenen 
 Opdrachtgever heeft op grond van de AVG verplichtingen tegenover de betrokkenen (de personen wier 

persoonsgegevens door de opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever worden verwerkt). Die 
verplichtingen zien onder meer op het verstrekken van informatie, het geven van inzage in persoonsgegevens, 
het corrigeren van persoonsgegevens, het verwijderen van persoonsgegevens, het beperken van verwerking en 
overdracht van de persoonsgegevens. De verantwoordelijkheid van de nakoming van deze verplichtingen rust op 
opdrachtgever. Indien opdrachtnemer een verzoek of bezwaar van een betrokkene ontvangt, stuurt 
opdrachtnemer dat verzoek onmiddellijk door naar opdrachtgever. 

 Opdrachtnemer zal alle noodzakelijke medewerking verlenen aan de door opdrachtgever na te komen 
verplichtingen. Opdrachtnemer staat er in dat kader voor in dat hij een opdracht van opdrachtgever tot het 
uitvoeren van een bepaalde persoonsgegevensverwerking of tot het verschaffen van bepaalde informatie 
omtrent door hem uitgevoerde persoonsgegevensverwerkingen steeds binnen 3 werkdagen zal uitvoeren. 
Opdrachtnemer is gerechtigd voor deze werkzaamheden kosten in rekening te brengen. 

 
20 Inschakeling subverwerkers 
 Opdrachtnemer kan, met behoud van volledige aansprakelijkheid voor de naleving van de verplichtingen uit de 

verwerkersovereenkomst, de verwerking van persoonsgegevens of delen daarvan uitbesteden aan een derde, 
een zogenaamde subverwerker, mits: 
a. opdrachtnemer middels een schriftelijke overeenkomst met de subverwerker borgt dat de betreffende 

subverwerker zich eveneens richt naar de instructies van opdrachtgever; en 
b. opdrachtnemer middels een schriftelijke overeenkomst met de subverwerker borgt dat alle 

verplichtingen die op grond van deze overeenkomst rusten op opdrachtnemer mede komen te rusten 
op deze subverwerker; 

 
21  Controle 
21.1 Opdrachtgever is gerechtigd, al dan niet door een externe partij, te (laten) controleren of en zo ja in hoeverre 

opdrachtnemer de verplichtingen van de AVG naleeft. Opdrachtnemer zal aan een dergelijke controle zijn 
volledige medewerking verlenen, waaronder uitdrukkelijk wordt verstaan het verlenen van toegang tot de locatie 
waarop de diensten worden verleend, het geven van inzage in de administratie met betrekking tot de diensten 
en al het overige dat noodzakelijk is om te kunnen controleren in hoeverre opdrachtnemer zich aan de 
verplichtingen uit onderhavige verwerkersovereenkomst houdt. 

21.2 In geval van een onderzoek door de Autoriteit Persoonsgegevens of een andere bevoegde autoriteit zal 
opdrachtnemer alle redelijke medewerking verlenen en opdrachtgever zo snel mogelijk informeren. Partijen 
zullen met elkaar in overleg treden over de wijze van optreden en de vergoeding van de door opdrachtnemer 
gemaakte kosten. 

 



22  Aansprakelijkheid AVG 
22.1 Ten aanzien van de aansprakelijkheid van opdrachtnemer onder deze verwerkersovereenkomst en de in deze 

verwerkersovereenkomst opgenomen vrijwaringsverplichtingen voor opdrachtnemer geldt onverkort de in 
artikel 11 van de algemene voorwaarden opgenomen regeling inzake de beperking van aansprakelijkheid. 

22.2 Onverminderd het bepaalde in dit artikel, is opdrachtnemer slechts aansprakelijk voor de schade die door de 
verwerking is veroorzaakt wanneer bij deze verwerking niet is voldaan aan specifiek tot de opdrachtnemer 
gerichte verplichtingen van de AVG of indien in strijd met de rechtmatige instructies van opdrachtgever is 
gehandeld. 

  
23  Vrijwaring 
 Opdrachtgever is aansprakelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze 

verwerkersovereenkomst. Opdrachtgever garandeert dat de opdracht tot verwerking van de persoonsgegevens 
in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle 
aanspraken van derden, waaronder de toezichthouder(s), welke voortvloeien uit het niet naleven van deze 
garantie. 

 
24  Duur van de verwerkersovereenkomst 
 De duur van deze verwerkersovereenkomst is gelijk aan de duur van de overeenkomst(en) met betrekking tot de 

diensten, met dien verstande dat de duur van de onderhavige overeenkomst naar rato wordt verlengd zolang het 
terug leveren dan wel vernietigen van gegevens overeenkomstig artikel 18 nog niet is voltooid. 

 
25 Wijzigingen en aanvullingen op de verwerkersovereenkomst 
 In geval van wijzigingen in de diensten, regelgeving of andere relevante omstandigheden die van invloed zijn op 

de verwerking van de persoonsgegevens zullen partijen in overleg treden over de eventueel benodigde wijziging 
van de verwerkersovereenkomst. Eventuele aanvullingen of wijzigingen op deze verwerkersovereenkomst zijn 
alleen geldig voor zover ze schriftelijk (waaronder per e-mail) zijn vastgelegd. Mondelinge mededelingen, 
toezeggingen of afspraken zullen schriftelijk (dan wel per e-mail) worden bevestigd. 

  
26 Wijziging verwerkersovereenkomst bij gewijzigde omstandigheden 
 Indien een wijziging in de verwerkte persoonsgegevens of een wijziging in de betrouwbaarheidseisen 

opdrachtgever aanleiding geeft deze verwerkersovereenkomst te wijzigen en opdrachtnemer niet bereid is op 
redelijke voorwaarden met die wijziging in te stemmen c.q. te kennen geeft deze (gewijzigde) diensten niet te 
kunnen verrichten, is opdrachtgever gerechtigd deze verwerkersovereenkomst en de bijbehorende 
overeenkomst met betrekking tot de diensten met onmiddellijke ingang op te zeggen. 

 
27  Gevolgen van het beëindigen van de verwerkersovereenkomst 
27.1 Artikel 18 is van overeenkomstige toepassing bij het, op welke grond dan ook, eindigen van de 

verwerkersovereenkomst. Artikel 16 en artikel 30 blijven ook na het beëindigen van de verwerkersovereenkomst 
van kracht. 

27.2 Opdrachtnemer zal bij beëindiging van de verwerkersovereenkomst op verzoek van opdrachtgever en tegen 
vergoeding van de redelijke kosten de persoonsgegevens in een gangbaar formaat ter beschikking stellen aan 
opdrachtgever of aan een door opdrachtgever aangewezen derde. 

27.3 Opdrachtnemer zal na overdracht van de persoonsgegevens aan opdrachtgever de nog aanwezige 
persoonsgegevens vernietigen, tenzij een langere opslag wettelijk verplicht is. Opdrachtnemer zal tevens 
zorgdragen voor vernietiging van de persoonsgegevens bij de subverwerkers. 

 
28 Rangorde 
 Voor zover enige bepaling van deze verwerkersovereenkomst in strijd is met hetgeen in de overeenkomst(en) 

met betrekking tot de diensten is bepaald, prevaleert hetgeen in de onderhavige verwerkersovereenkomst is 
bepaald. 

 
29 Leesbaarheid 
 Omwille van de leesbaarheid is steeds “hij, hem of zijn” gebruikt in de tekst. Uiteraard kan hiervoor ook “zij of 

haar” worden gelezen. 
 



30 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht uitsluitend van toepassing. Behoudens voor zover de 

overeenkomst(en) met betrekking tot de diensten een exclusief bevoegde rechter aanwijzen, is de rechter 
gevestigd in het arrondissement waar opdrachtnemer woonplaats heeft exclusief bevoegd. 


