
 

 
  

Verwerkersovereenkomst 
  

De ondergetekenden: 
“Verwerkingsverantwoordelijke”, 

 
en 
 

AaRiverside B.V., gevestigd te 5482 KL Schijndel aan de Kluisstraat 79, 
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17195354 ten deze 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door F.J. Verkuijlen, directeur, geboren te Veghel 
hierna te noemen ‘Verwerker’; 
 

hierna gezamenlijk te noemen: ‘Partijen’  
 

 
OVERWEGENDE DAT: 

 
a. Verwerker diensten verricht ten behoeve van 

Verwerkingsverantwoordelijke. 

b. De diensten meebrengen dat persoonsgegevens worden verwerkt. 
c. Verwerker de betreffende gegevens louter in opdracht van 

Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt en niet voor eigen doeleinden. 
d. Per 25 mei 2018 van toepassing zal zijn Verordening (EU) 2016/679 van 

het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (Algemene 

verordening gegevensbescherming). 
e. Partijen in deze Verwerkersovereenkomst de afspraken met betrekking tot 

de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de diensten 
wensen vast te leggen. 

 

 
VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: 

 
Artikel 1. Doeleinde 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 Opdrachtovereenkomst én afhankelijk van de 
afgenomen diensten en producten, voor het  
- opslaan van persoonsgegevens in de cloud en de bijbehorende 

diensten zoals het maken van back-ups en doorvoeren van updates; 
- opslaan in een testomgeving, voor nadere analyses; 

- voeren van de salarisadministratie. 
1.2 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. 

 
Artikel 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 Wet bescherming 
persoonsgegevens (WBP) en de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG), welke vanaf 25 mei 2018 de WBP vervangt. 
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 Verwerker zal waarborgen dat de tot het verwerken van de 

persoonsgegevens gemachtigde personen zich ertoe hebben verbonden 

vertrouwelijkheid in acht te nemen, of door een passende wettelijke 
verplichting van vertrouwelijkheid zijn gebonden.  

 
Artikel 3. Inschakelen van derden of subverwerkers 
3.1  Onder voorbehoud van toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke is 

Verwerker gerechtigd om derden in te schakelen bij de verwerking van de 
persoonsgegevens onder de Opdrachtovereenkomst, Verwerker zal daarbij 

minimaal dezelfde voorwaarden, zoals opgenomen in deze 
Verwerkersovereenkomst, opleggen aan die betreffende derden. 

3.2 Verwerker verwerkt persoonsgegevens niet buiten de Europese Unie, 

tenzij hij daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verkregen 
van Verwerkingsverantwoordelijke en behoudens afwijkende wettelijke 

verplichtingen. 
 
Artikel 4. Verdeling van verantwoordelijkheid 

4.1  De toegestane verwerkingen worden langs volledig geautomatiseerde weg 
onder controle van Verwerker uitgevoerd. 

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 is en geen inbreuk 

maken op enig recht van derden. 
 

Artikel 5. Beveiliging 
5.1  Verwerker zal zich inspannen om 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). Zie bijlage 2. 

5.2  Verwerkingsverantwoordelijke stelt enkel persoonsgegevens aan 
Verwerker ter beschikking voor verwerking, indien zij zich er van heeft 
verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. 

Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van de 
door Partijen afgesproken maatregelen. 

5.3 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. 
 

Artikel 6. Meldplicht 
6.1  In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek zal Verwerker deze 

onverwijld registeren en documenteren. 

6.2  Een melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of 
Verwerkingsverantwoordelijke zal alleen gedaan worden indien er een 

daadwerkelijk datalek is geconstateerd en een wettelijke grondslag voor 
melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens en 
verwerkingsverantwoordelijke verplicht is. 

6.3  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; 
• Wat de aard en de omvang is van het lek; 
• Wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is; 

• Welke maatregelen er zijn genomen; 
• Wat de (voorgestelde) oplossing is. 

 
Artikel 7. Afhandeling van verzoeken van betrokkenen 
7.1   In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van zijn/haar 

wettelijke rechten 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. 

 

 
 

 
 

 



 

 
Artikel 8. Geheimhouding en vertrouwelijkheid 

8.1  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. 
8.2  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. 
8.3  Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht op inspectie teneinde de 

naleving van de verplichtingen van de Verwerkingsverantwoordelijke 

onder toepasselijke wet- en regelgeving en de verplichtingen van 
Verwerker onder deze Verwerkersovereenkomst te verifiëren. Verwerker 

zal daaraan alle redelijkerwijs noodzakelijke medewerking verlenen. 
Verwerkingsverantwoordelijke zal dit recht op inspectie in beginsel 
eenmaal per jaar uitoefenen, tenzij Verwerkingsverantwoordelijke 

redelijke grond heeft om te veronderstellen dat Verwerker in strijd met de 
toepasselijke wet- en regelgeving en/of deze Verwerkersovereenkomst. 

 
Artikel 9. Aansprakelijkheid 
9.1  Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat ten aanzien van 

aansprakelijkheid de normale wettelijke regeling geldt en partijen ieder 
verantwoordelijk zijn voor hun eigen handelen. 

 
Artikel 10. Toepasselijk recht 
10.1  Op deze Verwerkersovereenkomst en op alle geschillen die daaruit mogen 

voortvloeien of daarmee samenhangen is Nederlands recht van 
toepassing. 

 
Artikel 11. Duur en Beëindiging 
11.1  Deze Verwerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald 

in de Opdrachtovereenkomst en bij gebreke daarvan voor de duur van de 
samenwerking. De Verwerkersovereenkomst kan niet tussentijds worden 

opgezegd. Beëindiging van de Opdrachtovereenkomst doet echter deze 
Verwerkersovereenkomst op hetzelfde moment eindigen. 

11.2  Zodra de Verwerkersovereenkomst, om welke reden en op welke wijze 

dan ook, is beëindigd, zal Verwerker, naar gelang de keuze van 
Verwerkingsverantwoordelijke, alle persoonsgegevens die bij haar 

aanwezig zijn en eventuele kopieën daarvan wissen, aan 
Verwerkingsverantwoordelijke terugbezorgen en bestaande kopieën 
verwijderen. 

11.3  Deze Verwerkersovereenkomst mag worden gewijzigd op dezelfde wijze 
als de Opdrachtovereenkomst. 

 
 

 



 

 
Artikel 12. Slotbepalingen 

12. 1 Indien de bepalingen uit de Opdrachtovereenkomst strijdig zijn met de 
bepalingen uit deze Verwerkersovereenkomst, prevaleren de bepalingen 
van deze Verwerkersovereenkomst. 

12.2 Meldingen uit hoofde van deze Verwerkersovereenkomsten worden 
gedaan via het e-mailadres avg@aariverside.com.  

 
 
 

Bijlagen: Bijlage 1: Verwerkingsregister 
Bijlage 2: Omschrijving van de Technische en organisatorische 

               maatregelen 
 

 
 
Handtekening      Handtekening 

“Verwerkingsverantwoordelijke”  “Verwerker” 
 

 
 
 

 
 

 
Bedrijf: …………………………………………… 
 

Naam: …………………………………………….  Naam: Dhr. F.J. Verkuijlen 
 

Functie: ………………………………………….  Functie: Directeur 
 
Datum: …………………………………………..  Datum: 03-05-2018 

 
Plaats: …………………………………………….  Plaats: Schijndel 

mailto:avg@aariverside.com

