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Artikel 1. Begrippen, Definities 

1.1 Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden zoals deze van tijd tot tijd worden gewijzigd. 

 

1.2  Opdrachtgever, Verwerkingsverantwoordelijke: Iedere (rechts-)persoon die met opdrachtnemer een 

overeenkomst wenst af te sluiten of is aangegaan. 

1.3  Opdrachtnemer, Verwerker: Bladewebsites, gevestigd te Breda. 

1.4  Partijen: De opdrachtgever en opdrachtnemer tezamen. 

 

1.5  Overeenkomst: Een door beide partijen ondertekend document waarin de afspraken met betrekking tot 

de door opdrachtnemer te verrichten – en de door opdrachtgever te aanvaarden werkzaamheden zijn 

vastgelegd. 

Artikel 2. Toepasselijkheid 

2.1  De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen en iedere aanbiedingen, 

opdrachtverlening, diensten etc. tussen partijen, ook wanneer die niet mochten leiden tot- of niet in 

verband staan met een overeenkomst. 

2.2  Tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen is de toepasselijkheid van andere algemene 

voorwaarden uitgesloten. 

2.3  Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn 

overeengekomen. 

2.4 Indien een bepaling van de algemene voorwaarden of een overeenkomst nietig blijkt te zijn of vernietigd 

wordt, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden of overeenkomst aan. Partijen 

treden in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling 

overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde 

bepaling in acht worden genomen. 

Artikel 3. Overeenkomst en opzegging 

3.1  Een overeenkomst heeft slechts werkende kracht indien zij door beide partijen is ondertekend of 

bevestigd. 

3.2  Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, geen uitvoering te geven 

aan een ondertekende overeenkomst, bijvoorbeeld indien zij gerede twijfel of informatie heeft dat 

opdrachtgever niet aan zijn (financiële) verplichtingen zal (kunnen) voldoen. Indien opdrachtnemer 

weigert zal zij opdrachtgever binnen 7 (zeven) dagen na ondertekening van de overeenkomst schriftelijk 

van de weigering op de hoogte stellen. 

3.3  Een overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van één jaar tenzij partijen uitdrukkelijk en 

schriftelijk in de overeenkomst anders zijn overeengekomen. De overeenkomst wordt telkens 

stilzwijgend verlengd voor de duur van één jaar. 

3.4  Opzegging van een overeenkomst geschiedt per aangetekende post en met inachtneming van een 

opzeggingstermijn van 2 (twee) maanden, tegen het einde van de overeengekomen of verlengde looptijd 

van de overeenkomst. 

3.5  Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of 

gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien de wederpartij -al dan niet voorlopig- surseance van betaling of 

een schuldsanering in het kader van de WSNP wordt verleend, indien ten aanzien van wederpartij 

faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of 

beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. 

Opdrachtnemer is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan 

wel tot schadevergoeding gehouden. In geval van faillissement van opdrachtnemer vervalt het recht tot 

gebruik van aan opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur van rechtswege. 
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Artikel 4. Prijzen 

4.1  Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief omzet belasting (BTW) en andere heffingen welke van 

overheidswege worden opgelegd tenzij anders overeengekomen. 

4.2  Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor éénmaal per jaar een inflatiecorrectie toe te passen. 

Artikel 5. Betaling 

5.1  Partijen hebben in de overeenkomst afspraken gemaakt inzake de betaling van de door opdrachtnemer 

uitgevoerde cq te voeren diensten. De betaling dient te geschieden overeenkomstig het bepaalde in de 

overeenkomst. 

5.2  Opdrachtgever is te allen tijde gehouden de overeengekomen prijs volledig aan opdrachtnemer te 

voldoen middels automatische incasso of binnen de gestelde termijn van 14 kalenderdagen. 

5.3  Indien partijen een aanvullende betalingsregeling zijn overeengekomen is dit separaat aan opdrachtgever 

schriftelijk bevestigd en zijn beide partijen hieraan gehouden. 

5.4  Wanneer opdrachtgever in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van de 

overeengekomen betalingsverplichtingen komen alle buitengerechtelijke kosten voor rekening van 

opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van de overeengekomen prijs 

van de overeenkomst, met een minimum van € 150,00. De eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke en 

executiekosten komen volledig voor rekening van opdrachtgever. 

5.5  In geval van faillissement, liquidatie of surseance van betaling of een schuldsanering in het kader van de 

WSNP zijn de vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever en de verplichtingen van opdrachtgever 

jegens opdrachtnemer direct opeisbaar. 

5.6  Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle 

verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, ook 

indien opdrachtgever aangeeft dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

5.7  Indien opdrachtgever verzuimt aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen is opdrachtnemer gerechtigd 

zijn werkzaamheden op te schorten en/of te staken. 

Artikel 6. Wijziging en meerwerk 

6.1  Indien opdrachtnemer op verzoek van opdrachtgever of op zijn eigen verzoek, met voorafgaande 

schriftelijke instemming van opdrachtgever, werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die 

buiten de inhoud of omvang van de overeenkomst vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door 

opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer. Opdrachtnemer is 

nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een 

afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. 

6.2  Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 7.1 de 

overeengekomen doelstellingen en verwachtingen kunnen worden beïnvloed. 

6.3  Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken zal opdrachtnemer opdrachtgever altijd 

tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van het meerwerk. 

Artikel 7. Uitvoering 

7.1  Opdrachtgever zal alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze voor het uitvoeren van zijn 

werkzaamheden noodzakelijk zijn, waaronder de FTP-gegevens en de CMS inloggegevens, op tijd aan 

opdrachtnemer verstrekken. Indien de gegevens, die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, 

niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, dan kan opdrachtnemer de bestaande website niet 

optimaliseren en heeft opdrachtnemer in eerste instantie het recht de uitvoering van de overeenkomst op 

te schorten. Indien opdrachtgever ook op een daartoe strekkend verzoek nalaat de verzochte gegevens 

te verstrekken, of anderszins in gebreke blijft met nakoming van enige voorwaarde uit overeenkomst of 

deze algemene voorwaarden, dan heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst buitengerechtelijke te 

ontbinden, onverminderd het recht van opdrachtnemer om volledige betaling (inclusief rente en kosten) 

te vorderen conform artikel 6 van deze algemene voorwaarden. 
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7.2  Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar goed inzicht en beste vermogen uitvoeren. 

7.3  Opdrachtnemer kan niet garanderen dat met de door hem uitgevoerde werkzaamheden immer het door 

opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt. De aanvaarde opdracht leidt tot een 

inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis. 

Artikel 8. Voltooiing 

8.1  Wanneer in de overeenkomst een termijn overeengekomen is voor de voltooiing van bepaalde 

werkzaamheden is dit te allen tijde een indicatieve termijn maar nooit een fatale termijn. 

8.2  Indien opdrachtnemer, ongeacht de omstandigheden en oorzaken, verwacht een termijn te overschrijden 

zal opdrachtnemer opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. 

Artikel 9. Geheimhouding 

9.1  Geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die partijen in het kader van de overeenkomst van 

elkaar hebben verkregen, is verplicht voor partijen. Informatie is vertrouwelijk indien dit door de andere 

partij is medegedeeld of als dit redelijker wijs voortvloeit uit de aard van de informatie. 

9.2  Opdrachtnemer heeft het recht om de naam en het logo van opdrachtgever te gebruiken als referentie. 

Artikel 10. Exclusiviteit 

Voor de duur van de overeenkomst verleent opdrachtgever aan opdrachtnemer het exclusieve recht de 

toegewezen opdracht uit te voeren. 

Artikel 11. Intellectueel Eigendom 

11.1  Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat zijn van de door de 

opdrachtnemer verleende diensten rusten bij opdrachtnemer. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de 

gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of 

verdergaand recht van opdrachtgever is uitgesloten. 

11.2  De door opdrachtnemer verstrekte stukken aan opdrachtgever zijn uitsluitend bestemd om te worden 

gebruikt door opdrachtgever. Het is opdrachtgever niet toegestaan om verkregen informatie openbaar te 

maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook. Hieronder wordt onder andere verstaan het 

bewerken, verkopen, het ter beschikking stellen, verspreiden en het – al dan niet na bewerking – 

integreren in netwerken, uitgezonderd dat een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging 

schriftelijk door opdrachtnemer is toegestaan en/of een dergelijke openbaarmaking en/of 

verveelvoudiging voortvloeit uit de aard van de overeenkomst met opdrachtnemer. 

11.3  Alle door opdrachtnemer geleverde informatie blijft eigendom van opdrachtnemer. Na afloop van de 

overeenkomst kan opdrachtnemer opdrachtgever verzoeken geleverde informatie zoals rapportages en 

documenten retour te zenden. 

11.4  Opdrachtnemer behoudt het recht de vergaarde kennis die bij uitvoering van de werkzaamheden tot 

stand is gekomen te gebruiken voor andere doeleinden voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie 

van opdrachtgever aan derden wordt verstrekt. 

11.5  Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor de aanspraken van derden inzake intellectuele 

eigendomsrechten. 

Artikel 12. Overmacht 

12.1  Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als 

gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan het niet naar behoren nakomen van 

verplichtingen van toeleveranciers evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van 

derden waarvan het gebruik door opdrachtgever aan opdrachtnemer is voorgeschreven. 

12.2  Indien een overmacht situatie langer dan negentig dagen heeft geduurd hebben partijen het recht om de 

overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. In dat geval wordt aan de hand van de duur 
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van de tot dan toe verrichte werkzaamheden afgerekend zonder dat partijen elkaar overigens iets 

verschuldigd zullen zijn. 

Artikel 13. Beheer 

13.1  Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de technische faciliteiten ten 

aanzien van de diensten, daaronder begrepen doch niet beperkt tot de samenstelling van de lijst met 

zoekmachines waarbij aangemeld wordt. 

13.2  Opdrachtgever zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig 

gebruiker van de dienst(en) mag worden verwacht. 

13.3  Opdrachtgever is steeds verantwoordelijk voor ieder gebruik – waaronder mede begrepen onbevoegd 

gebruik – dat wordt gemaakt van de aan haar verleende gebruiks- en toegangsrechten en zal zich 

opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig Internetgebruiker 

verwacht mag worden. 

13.4  Opdrachtgever zal de door opdrachtnemer gegeven aanwijzingen voor het gebruik van de dienst(en) te 

allen tijde opvolgen. 

13.5  Opdrachtnemer is gerechtigd de niet-technische faciliteiten van haar diensten te wijzigen. Een wijziging 

die naar het redelijk oordeel van opdrachtnemer een aanmerkelijke, niet-tijdelijke, aanpassing vereist aan 

de zijde van de opdrachtgever, zal zo spoedig mogelijk aan opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. 

Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op compensatie of vergoeding van schade, doch heeft het 

recht om de overeenkomst alsdan op te zeggen met ingang van de dag van de aangekondigde wijziging. 

13.6  Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om technische diensten te staken/verwijderen, indien deze 

een storing c.q. vertraging van het systeem veroorzaakt. Opdrachtnemer beoordeelt of er sprake is van 

zodanige storing c.q. vertraging en kan zonder voorafgaand bericht aan opdrachtgever het Online 

Adverteren en/of de Zoekmachine Marketing blokkeren, dan wel anderszins maatregelen nemen om de 

storing c.q. vertraging op te heffen. 

13.7  Opdrachtnemer is gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking haar diensten (tijdelijk) buiten gebruik 

te stellen of het gebruik ervan te beperken voorzover dit noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde 

onderhoud of voor de noodzakelijk door opdrachtnemer te verrichten aanpassingen of verbeteringen van 

de diensten zonder dat hierdoor een recht op schadevergoeding of compensatie van opdrachtgever 

jegens opdrachtnemer ontstaat. 

Artikel 14. Overdracht 

Geen van beide partijen is gerechtigd om de rechten en plichten uit deze overeenkomst over te dragen 

aan derden zonder schriftelijke toestemming van de wederpartij. 
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Bijlage 1. Verwerkersovereenkomst (AVG) Bladewebsites 

Indien Bladewebsites bij de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever 

Persoonsgegevens verwerkt, zijn in aanvulling op de Algemene Voorwaarden de onderstaande 

voorwaarden van toepassing. Bladewebsites (hierna: Verwerker) is bij deze verwerking van 

persoonsgegevens als verwerker aan te merken, en Opdrachtgever (hierna: 

Verwerkingsverantwoordelijke) als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG). 

AVG Artikel 1. Begrippen 

In deze Verwerkersovereenkomst wordt een aantal begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Aan 

deze begrippen komt de betekenis toe die hieraan wordt gegeven in artikel 1 van de Algemene 

Rijksvoorwaarden bij IT-overeenkomsten 2016 (ARBIT-2016). In afwijking daarvan of aanvulling daarop 

wordt onder de volgende begrippen in deze Verwerkersovereenkomst verstaan: 

1.1  Betrokkene: degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft. 

1.2 Inbreuk in verband met Persoonsgegevens: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op 

onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde 

verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins 

verwerkte gegevens.  

1.3 Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Wederpartij. 

1.4  Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke 

persoon, die Wederpartij in het kader van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever 

verwerkt.  

1.5 Verordening: Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 

2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 

persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van de 

Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming). 

1.6 Verwerkersovereenkomst: deze overeenkomst inclusief overwegingen en bijbehorende bijlagen. 

1.7 Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen in het kader van de Overeenkomst 

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, verspreiding of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of 

combineren, afschermen, wissen of vernietigen.  

AVG Artikel 2. Voorwerp van deze Verwerkersovereenkomst  

2.1 Deze Verwerkersovereenkomst regelt de Verwerking van Persoonsgegevens door Wederpartij in 

het kader van de Overeenkomst. 

2.2 De aard en het doel van de Verwerking, het soort Persoonsgegevens en de categorieën van 

Betrokkenen zijn in Bijlage 1 omschreven.  

2.3 Wederpartij garandeert de toepassing van passende technische en organisatorische 

maatregelen, opdat de Verwerking aan de vereisten van de Verordening voldoet en de 

bescherming van de rechten van de Betrokkene is gewaarborgd. 

2.4 Wederpartij garandeert te voldoen aan de vereisten van de toepasselijke wet- en regelgeving 

betreffende de verwerking van Persoonsgegevens. 

AVG Artikel 3. Inwerkingtreding en duur  

3.1 Deze Verwerkersovereenkomst treedt in werking op het moment waarop deze door Partijen is 

ondertekend. 
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3.2  Deze Verwerkersovereenkomst eindigt nadat en voor zover Wederpartij alle Persoonsgegevens 

overeenkomstig artikel 10 heeft gewist of terugbezorgd. 

3.3 Geen van Partijen kan deze Verwerkersovereenkomst tussentijds opzeggen. 

AVG Artikel 4. Omvang Verwerkingsbevoegdheid Wederpartij  

4.1 Wederpartij Verwerkt de Persoonsgegevens uitsluitend in opdracht van en op basis van 

schriftelijke instructies van Opdrachtgever behoudens afwijkende wettelijke voorschriften die op 

Wederpartij van toepassing zijn. 

4.2  Indien een instructie als bedoeld in het eerste lid naar het oordeel van Wederpartij in strijd is met 

een wettelijk voorschrift inzake gegevensbescherming, stelt hij Opdrachtgever daarvan 

voorafgaand aan de verwerking in kennis, tenzij een wettelijk voorschrift deze kennisgeving 

verbiedt. 

4.3 Indien Wederpartij op grond van een wettelijke verplichting Persoonsgegevens dient te 

verstrekken, informeert hij Opdrachtgever onmiddellijk, en zo mogelijk voorafgaand aan de 

verstrekking. 

4.4  Wederpartij heeft geen zeggenschap over het doel van en de middelen voor de Verwerking van 

Persoonsgegevens.  

AVG Artikel 5. Beveiliging van de Verwerking  

5.1 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 32 AVG zal Verwerker, gelijk de Afnemer, zorg 

dragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om Persoonsgegevens te 

beveiligen en beschermen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen 

onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.   

5.2 Partijen erkennen dat het waarborgen van een passend beveiligingsniveau voortdurend kan 

dwingen tot het treffen van aanvullende beveiligingsmaatregelen. Wederpartij waarborgt een op 

het risico afgestemd beveiligingsniveau. 

5.3 Indien en voor zover Opdrachtgever daarom uitdrukkelijk schriftelijk verzoekt, zal Wederpartij 

aanvullende maatregelen treffen met het oog op de beveiliging van de Persoonsgegevens.  

5.4 Wederpartij Verwerkt Persoonsgegevens niet buiten de Europese Unie, tenzij hij daarvoor 

uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verkregen van Opdrachtgever en behoudens 

afwijkende wettelijke verplichtingen.  

5.5 Wederpartij informeert Opdrachtgever zonder onredelijke vertraging zodra hij kennis heeft 

genomen van onrechtmatige Verwerkingen van Persoonsgegevens of inbreuken op 

beveiligingsmaatregelen zoals genoemd in het eerste en tweede lid.  

5.6 Wederpartij verleent Opdrachtgever bijstand bij het doen nakomen van de verplichtingen uit 

hoofde van de artikelen 32 tot en met 36 van de Verordening.  

AVG Artikel 6. Vertrouwelijkheid 

6.1 Verwerker garandeert dat hij alle Persoonsgegevens strikt vertrouwelijk zal behandelen ten 

opzichte van derden, waaronder overheidsinstanties. Verwerker zorgt er voor dat een ieder die 

hij betrekt bij de Verwerking van Persoonsgegevens, waaronder zijn werknemers, 

vertegenwoordigers en/of Subverwerkers, deze gegevens als vertrouwelijk behandelt. Verwerker 

waarborgt dat met de tot het Verwerken van de Persoonsgegevens geautoriseerde personen 

een geheimhoudingsovereenkomst of –beding is gesloten, of dat deze door een wettelijke 

verplichting tot geheimhouding zijn gebonden.   

6.2 a. De in lid 1 bedoelde geheimhoudingsplicht geldt niet in de hierna genoemde gevallen:  

voor zover Afnemer uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om de Persoonsgegevens aan een 

Derde te verstrekken;  
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b. indien het verstrekken van de Persoonsgegevens aan een Derde noodzakelijk is gezien de 

aard van de door Verwerker aan Afnemer te verlenen diensten; of   

c. indien Verwerker op grond van een Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling dan wel een 

gerechtelijke uitspraak, voor zover daartegen geen beroep meer openstaat, tot verstrekking 

verplicht is.   

6.3 Verwerker onthoudt zich van verstrekking of bekendmaking van Persoonsgegeven aan een  

Derde, tenzij deze verstrekking of bekendmaking plaatsvindt in opdracht van Afnemer 

respectievelijk wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een gerechtelijke uitspraak, voor 

zover daartegen geen beroep meer openstaat, of een op de Verwerker rustende wettelijke 

verplichting. Onder wettelijke verplichtingen zijn begrepen Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke 

bepalingen op grond waarvan Verwerker tot verstrekken verplicht is. In geval van een wettelijke 

verplichting, verifieert Verwerker voorafgaand aan de verstrekking de wettelijke grondslag en de 

identiteit van de partij die zich daarop beroept. Daarnaast stelt Verwerker - tenzij die wetgeving 

deze kennisgeving om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt - Afnemer 

onmiddellijk, zo mogelijk voorafgaand aan de verstrekking, in kennis van de voor Afnemer 

relevante informatie inzake deze verstrekking.  

6.4 Verwerker zorgt er voor dat de onder diens gezag werkende medewerkers uitsluitend toegang 

hebben tot Persoonsgegevens voor zover noodzakelijk voor de vervulling van hun 

werkzaamheden. 

AVG Artikel 7. Subverwerker 

Wanneer Wederpartij, een andere verwerker inschakelt om ten behoeve van Opdrachtgever 

verwerkingsactiviteiten te verrichten, worden aan deze andere verwerker bij een overeenkomst 

dezelfde verplichtingen inzake gegevensbescherming opgelegd als die welke in deze 

Verwerkersovereenkomst zijn opgenomen. 

AVG Artikel 8. Bijstand vanwege rechten van Betrokkene 

Wederpartij verleent Opdrachtgever bijstand bij het vervullen van diens plicht om verzoeken om 

uitoefening van de in hoofdstuk III van de Verordening vastgestelde rechten van de Betrokkene 

te beantwoorden.  

AVG Artikel 9. Inbreuk in verband met Persoonsgegevens 

9.1 Afnemer zal Verwerker adequaat informeren over (wettelijke) bewaartermijnen die van 

toepassing zijn op de Verwerking van Persoonsgegevens door Verwerker. Verwerker zal de 

Persoonsgegevens niet langer Verwerken dan overeenkomstig deze bewaartermijnen.   

9.2 Afnemer verplicht Verwerker om de in opdracht van Afnemer Verwerkte Persoonsgegevens  

maanden na beëindiging van de Verwerkersovereenkomst te (doen) vernietigen, tenzij de 

Persoonsgegevens langer bewaard moeten worden, zoals in het kader van (wettelijke) 

verplichtingen, dan wel op verzoek van de Afnemer. De Afnemer kan op eigen kosten een 

controle laten uitvoeren of vernietiging heeft plaatsgevonden.  

9.3 Verwerker zal Afnemer (schriftelijk of elektronisch) bevestigen dat vernietiging van de 

Verwerkte persoonsgegevens heeft plaatsgevonden.   

9.4 Verwerker zal alle Subverwerkers die betrokken zijn bij de Verwerking van de Persoonsgegevens 

op de hoogte stellen van een beëindiging van de Verwerkersovereenkomst en zal waarborgen 

dat alle Subverwerkers de Persoonsgegevens (laten) vernietigen. 

AVG Artikel 10. Teruggave Persoonsgegevens 

Na afloop van de Overeenkomst draagt Wederpartij, naar gelang de keuze van Opdrachtgever, 

zorg voor het terugbezorgen aan Opdrachtgever of het wissen van alle Persoonsgegevens. 

Wederpartij verwijdert  kopieën, behoudens afwijkende wettelijke voorschriften.  
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AVG Artikel 11. Informatieverplichting en audit 

Wederpartij stelt alle informatie ter beschikking die nodig is om aan te tonen dat de 

verplichtingen uit deze Verwerkersovereenkomst zijn en worden nagekomen.  

AVG Bijlage I. De Verwerking van Persoonsgegevens 

NAW gegevens van klanten worden bijgehouden in een excel sheet voor de boekhouding. Ook staan deze 

in het facturatie programma wat gebruikt wordt. Deze gegevens worden versleuteld opgeslagen op een 

server van TransIP. Deze gegevens worden, tenzij anders aangegeven voor de maximale duur van 7 jaar 

opgeslagen zoals wettelijk is vastgelegd middels de administratieplicht 

Emailadressen van klanten (na toestemming van klant) wordt gekoppeld aan producten van derden om 

toegang te verlenen. Er kan gedacht worden aan Google Analytics, Adwords en verwante programma’s. 

Bladewebsites beschikt over een server bij TransIP waarop versleuteld rapporten worden bewaard. 
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AVG Bijlage II. Passende technische en organisatorische maatregelen  

Het kantoor in de watertoren aan de Speelhuislaan is voorzien van een omheining met hek en slot. Het 

pand zelf is voorzien van alarm en slot en de unit waar Bladewebsites in gehuisvest is heeft een uniek 

slot. 

De email die door Bladewebsites gestuurd wordt (G Suite) is voorzien van TLS (transport layer security) 

waardoor de authenticiteit van de server wordt gecontroleerd. 

Bij alle computers en programma’s die de mogelijkheid aanbieden beveiligd te worden met een 

wachtwoord is dit toegepast. Elke keer opnieuw is er gekozen voor unieke, lange wachtwoorden.  
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AVG Bijlage III: Afspraken betreffende Inbreuken in verband met Persoonsgegevens 

Hierbij worden de beleidsregels voor toepassing van artikel 34a van de Wbp in acht genomen. 

 

 

 


