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Algemene 
Verwerkersvoorwaarden 
Skednet B.V. 
 
 
 
 
Standaard Verwerkersvoorwaarden van Skednet B.V. (Verwerkersovereenkomst) 

 
1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Skednet B.V. statutair gevestigd te Groningen 
en kantoorhoudende te (9711ES) Groningen aan Heresingel 4, ingeschreven in het handelsregister onder 
nummer: 70960968, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer S.P. Leijendekker in de functie 
van algemeen directeur, hierna te noemen “Verwerker”;  
 
en  
 
2. De klant (zoals gedefinieerd in de algemene voorwaarden en zoals omschreven in de (Partner)aanmelding, 
aanmelding, offerte, opdrachtbevestiging of vergelijkbare overeenkomst) zijnde de (rechts)persoon of 
organisatie die digitaal dan wel schriftelijk opdracht heeft verstrekt aan Verwerker voor het leveren van 
Programmatuur, diensten of overige zaken, hierna te noemen “Verantwoordelijke”;  
 
Gezamenlijk aan te duiden als “Partij(en)”;  
 
Overwegende dat:  
- Verantwoordelijke bepaalde vormen van verwerkingen wil laten verrichten door Verwerker, waarbij 
Verantwoordelijke het doel en de middelen aanwijst;  
- Verwerker hiertoe bereid is en tevens bereid is verplichtingen omtrent beveiliging en andere aspecten van 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming en aanverwante regelgeving en gedragscodes na te 
komen;  
- Partijen een of meerdere overeenkomsten (“Overeenkomst(en)”) hebben gesloten waarin het verwerken 
van persoonsgegevens onderdeel uitmaakt van de dienstverlening;  
- Partijen mede gelet op het vereisten uit artikel 28 derde lid van de AVG hun rechten en plichten wensen 
vast te leggen in deze Verwerkersvoorwaarden;  
- Waar in deze Verwerkersvoorwaarden termen worden gebruikt die overeenstemmen met definities uit 
artikel 4 AVG, wordt aan deze termen de betekenis van de definities uit de AVG toegekend.  
 
Verantwoordelijke en Verwerker komen samen overeen:  
 
Artikel 1 Definities  
1.1 Bijlagen: aanhangsels bij deze Verwerkersvoorwaarden die deel uitmaken van deze 
Verwerkersvoorwaarden.  
1.2 Toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is het zelfstandig bestuursorgaan dat in Nederland 
bij wet als toezichthouder is aangesteld voor het toezicht op het verwerken van persoonsgegevens.  
1.3 Verantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een 
ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van 
persoonsgegevens vaststelt.  
1.4 Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander 
orgaan die/dat ten behoeve van Verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. Degene die ten behoeve 
van Verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt, in opdracht van Verwerker, is een sub-Verwerker. 
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Artikel 2 Ingangsdatum en duur  
2.1 Deze Verwerkersvoorwaarden gaan in op het moment van het aangaan van de Overeenkomst en duren 
voort zolang Verwerker als Verwerker van persoonsgegevens optreedt in het kader van de door 
Verantwoordelijke ter beschikking gestelde persoonsgegevens voor verwerking op het platform van 
Verwerker. 
 
Artikel 3 Onderwerp van deze Verwerkersvoorwaarden  
3.1 Verwerker verwerkt de door of via Verantwoordelijke ter beschikking gestelde persoonsgegevens 
uitsluitend in opdracht van Verantwoordelijke in het kader van de uitvoering van de hoofdovereenkomst. 
De door Verwerker uit te voeren werkzaamheden waar deze Verwerkersvoorwaarden betrekking op 
hebben, worden nader omschreven in bijlage. Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel 
verwerken, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.  
3.2 Verwerker verbindt zich om in het kader van die werkzaamheden de door of via Verantwoordelijke ter 
beschikking gestelde persoonsgegevens zorgvuldig te verwerken. 
 
Artikel 4 Verplichtingen Verwerker en Verantwoordelijke  
4.1 Verwerker verwerkt gegevens ten behoeve van Verantwoordelijke, in overeenstemming met diens 
(schriftelijke) instructies.  
4.2 Verantwoordelijke garandeert Verwerker dat de verwerking van persoonsgegevens rechtmatig 
geschiedt. Indien Verwerker van mening is dat Verantwoordelijke in strijd handelt met de AVG, stelt 
Verwerker Verantwoordelijke daarvan op de hoogte.  
4.3 Verwerker heeft geen zeggenschap over de ter beschikking gestelde persoonsgegevens. Zo neemt hij 
geen beslissingen over ontvangst en gebruik van de gegevens, de verstrekking aan derden en de duur van 
de opslag van gegevens. De zeggenschap over de persoonsgegevens verstrekt onder deze 
Verwerkersvoorwaarden komt nimmer bij Verwerker te berusten.  
4.4 Verwerker zal bij de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de in artikel 3 genoemde 
werkzaamheden, handelen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving betreffende de 
verwerking van persoonsgegevens. Verwerker zal alle redelijke instructies van (de contactpersoon van) 
Verantwoordelijke opvolgen, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen. Indien deze afwijkende 
wettelijke verplichtingen er zijn wordt Verantwoordelijke hiervan, voorafgaand aan de verwerking, 
schriftelijk op de hoogte gebracht door Verwerker. 
4.5 Verwerker stelt Verantwoordelijke te allen tijde in staat om binnen de wettelijke termijnen te voldoen 
aan de verplichtingen op grond van de AVG, meer in het bijzonder de rechten van betrokkenen, zoals, maar 
niet beperkt tot een verzoek om inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van 
persoonsgegevens en het uitvoeren van een gehonoreerd aangetekend verzet. De redelijkerwijs daarmee 
gepaard gaande kosten komen voor rekening van Verantwoordelijke.  
4.6 Verwerker werkt op verzoek van Verantwoordelijke te allen tijde mee aan een gegevensbeschermings-
effectbeoordeling ((D)PIA). De redelijkerwijs daarmee gepaard gaande kosten komen voor rekening van 
Verantwoordelijke. 
 
Artikel 5 Geheimhoudingsplicht  
5.1 Personen in dienst van, dan wel werkzaam ten behoeve van Verwerker, evenals Verwerker zelf, zijn 
verplicht tot geheimhouding met betrekking tot de persoonsgegevens waarvan zij kennis kunnen nemen, 
behoudens voor zover een bij, of krachtens de wet gegeven voorschrift tot verstrekking verplicht. De 
medewerkers van Verwerker is hiertoe geheimhouding opgelegd.  
5.2 Indien Verwerker op grond van een wettelijke verplichting gegevens aan een derde dient te verstrekken, 
zal Verwerker de grondslag van het verzoek en de identiteit van de verzoeker verifiëren en zal Verwerker 
Verantwoordelijke onmiddellijk, voorafgaand aan de verstrekking, ter zake informeren, tenzij wettelijke 
bepalingen dit verbieden. 
 
Artikel 6 Meldplicht datalekken en beveiligingsincidenten  
6.1 Verwerker zal Verantwoordelijke zo spoedig mogelijk -afgezet tegen de termijn die geldt voor een 
eventuele meldingsplicht van Verantwoordelijke- informeren over alle relevante inbreuken op de 
beveiliging, onverminderd de verplichting de gevolgen van dergelijke inbreuken en incidenten zo snel  
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mogelijk ongedaan te maken dan wel te beperken. Daarbij verschaft Verwerker, zo mogelijk, de informatie 
aan Verantwoordelijke zoals omschreven in bijlage.  
6.2 Verwerker beschikt over een gedegen plan van aanpak betreffende de omgang met en afhandeling van 
inbreuken en zal Verantwoordelijke, op diens verzoek, inzage verschaffen in het plan.  
6.3 Verwerker is niet verplicht tot het doen van een melding aan de Toezichthouder. Deze 
verantwoordelijkheid berust bij Verantwoordelijke.  
6.4 Verwerker zal alle noodzakelijke medewerking verlenen aan het zo nodig, op de kortst mogelijke termijn, 
verschaffen van aanvullende informatie aan de Toezichthouder en/of betrokkene(n). Daarbij verschaft 
Verwerker in ieder geval de informatie, zoals beschreven in bijlage, aan Verantwoordelijke. 
6.5 Verwerker houdt een overzicht bij van alle (vermoedens van) inbreuken op de beveiliging, evenals de 
maatregelen die in vervolg op dergelijke inbreuken zijn genomen. 
 
Artikel 7 Beveiligingsmaatregelen en controle  
7.1 Verwerker neemt alle passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens 
welke worden verwerkt ten dienste van Verantwoordelijke te beveiligen en beveiligd te houden tegen verlies 
of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. De wijze van beveiliging wordt nader omschreven in 
bijlage 1.  
7.2 Verantwoordelijke is gerechtigd de verwerking van persoonsgegevens door onafhankelijke en onder 
geheimhouding werkende deskundigen te (doen) controleren, doch maximaal één maal per jaar.  
7.3 Verantwoordelijke zal de controle slechts (laten) uitvoeren na een voorafgaande schriftelijke melding 
aan Verwerker en nadat bestaande rapporten van Verwerker als onvoldoende zijn beoordeeld.  
7.4 Verwerker zal binnen een redelijke termijn, van minimaal twee weken, Verantwoordelijke, of de door 
Verantwoordelijke ingeschakelde derde, te voorzien van de verlangde informatie. Hierdoor kan 
Verantwoordelijke, of de door Verantwoordelijke ingeschakelde derde, zich een oordeel vormen over de 
naleving door Verwerker van deze Verwerkersvoorwaarden. Verantwoordelijke, of de door 
Verantwoordelijke ingeschakelde derde, is gehouden alle informatie betreffende deze controles 
vertrouwelijk te behandelen.  
7.5 Verwerker staat ervoor in, de door Verantwoordelijke of ingeschakelde derde, aangegeven passende 
maatregelen ter verbetering binnen de daartoe door Verantwoordelijke te bepalen redelijke termijn uit te 
voeren.  
7.7 De kosten van de controle worden gedragen door de partij die de kosten maakt. 
 
Artikel 8 Inschakeling derden  
8.1 Verwerker is slechts gerechtigd de uitvoering van de werkzaamheden geheel of ten dele uit te besteden 
aan derden na voorafgaand informeren van Verantwoordelijke, of voor zover bij deze 
Verwerkersvoorwaarden is overeengekomen.  
8.2 Verwerker garandeert dat deze derden schriftelijk voldoende plichten op zich nemen als tussen 
Verantwoordelijke en Verwerker is overeengekomen en zal Verantwoordelijke, op diens verzoek, inzage 
verschaffen in de overeenkomsten met deze derden waarin deze plichten zijn opgenomen.  
8.4 Verwerker mag de persoonsgegevens uitsluitend verwerken binnen de Europese Economische Ruimte 
(EER). Doorgifte naar andere landen buiten de EER is uitsluitend toegestaan na voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Verantwoordelijke en met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving.  
8.5 Verwerker houdt een actueel register bij van de door hem ingeschakelde derden en onderaannemers 
waarin de identiteit, vestigingsplaats en een beschrijving van de werkzaamheden van de derden of 
onderaannemers zijn opgenomen, alsmede eventuele door Verantwoordelijke gestelde aanvullende 
voorwaarden. Dit register kan door Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker worden opgevraagd en 
zal door Verwerker actueel worden gehouden. 
 
Artikel 9 Wijziging en beëindigen Verwerkersvoorwaarden  
9.1 Verwerker is gerechtigd wijzigingen in Verwerkersvoorwaarden door te voeren. Verantwoordelijke heeft 
daarna dertig dagen de tijd om aan te geven dat hij niet akkoord is. Zonder tegenbericht van 
Verantwoordelijke zijn de wijzigingen door Verantwoordelijke geaccepteerd.  
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9.2 Zodra de samenwerking is beëindigd, zal Verwerker naar keuze van Verantwoordelijke (i) alle van haar 
in het kader van deze Verwerkersvoorwaarden ter beschikking gestelde persoonsgegevens aan 
Verantwoordelijke ter beschikking stellen (ii) de persoonsgegevens die hij van Verantwoordelijke heeft 
ontvangen op alle locaties vernietigen, in welke vorm dan ook en toont dit aan, tenzij partijen iets anders 
overeenkomen. Deze werkzaamheden moeten, binnen nader overeen te komen redelijke termijn, 
uitgevoerd worden. De daarmee gepaard gaande redelijke kosten komen voor rekening van Verwerker.  
9.3 Verwerker zal te allen tijde de in het vorig lid beschreven recht op overdraagbaarheid van gegevens 
conform artikel 20 AVG waarborgen, zodanig dat er geen sprake is van verlies van (delen van) de gegevens.  
9.4 Verwerker zal Verantwoordelijke tijdig informeren over wijzigingen in deze Verwerkersvoorwaarden, als 
een wijziging in regelgeving of een wijziging in de uitleg van regelgeving daartoe aanleiding geeft.  
9.5 Indien een Partij tekortschiet in de nakoming van een overeengekomen verplichting, kan de andere Partij 
haar in gebreke stellen waarbij de nalatige partij alsnog een redelijke termijn voor de nakoming wordt 
gegund. Blijft nakoming ook dan uit dan is de nalatige partij in verzuim. Ingebrekestelling is niet nodig 
wanneer voor de nakoming een fatale termijn geldt, nakoming blijvend onmogelijk is of indien uit een 
mededeling dan wel de houding van de andere partij moet worden afgeleid dat deze in de nakoming van 
haar verplichting zal tekortschieten. 
9.6 Verantwoordelijke is gerechtigd, onverminderd hetgeen daartoe bepaald is in Verwerkersvoorwaarden 
en de daarmee samenhangende hoofdovereenkomst, en onverminderd hetgeen overigens in de wet is 
bepaald, de uitvoering van deze Verwerkersvoorwaarden door middel van een aangetekend schrijven op te 
schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te 
ontbinden, nadat Verantwoordelijke constateert dat:  
a) Verwerker (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt; of  
b) Verwerker zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; of  
c) de onderneming van Verwerker wordt ontbonden; of  
d) Verwerker zijn onderneming staakt; of  
e) sprake is van een ingrijpende wijziging in de zeggenschap over de activiteiten van de onderneming van 
Verwerker die maakt dat het in alle redelijkheid niet van Verantwoordelijke kan worden verwacht dat zij 
Verwerkersvoorwaarden in stand houdt; of  
f) op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Verwerker beslag wordt gelegd (anders dan door 
verantwoordelijke); of  
g) de Verwerker tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit deze 
Verwerkersvoorwaarden en die toerekenbare tekortkoming niet binnen 30 dagen is hersteld na een daartoe 
strekkende schriftelijke ingebrekestelling dan wel een van de overige situaties bedoeld in artikel 9.5 zich 
voordoet.  
9.7 Indien de Overeenkomst(en) voortijdig wordt beëindigd zijn artikel 9 lid 2 en 3 van overeenkomstige 
toepassing. 
 
Artikel 10 Aansprakelijkheid  
10.1 Verwerker is aansprakelijk op grond van het bepaalde in artikel 82 AVG, voor directe schade 
voortvloeiende uit het niet nakomen van deze Verwerkersvoorwaarden, daaronder begrepen wanneer bij 
de verwerking niet wordt voldaan aan de specifiek tot Verwerker gerichte verplichtingen van de AVG, of 
indien buiten de rechtmatige instructies van Verantwoordelijke is gehandeld.  
10.2 Verwerker is slechts aansprakelijk voor directe schade voor zover deze is ontstaan door werkzaamheid 
van Verwerker. De eventuele aansprakelijkheid van Skednet is per gebeurtenis, waarbij een samenhangende 
reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt, beperkt tot maximaal vijf maal de abonnementswaarde 
zoals overeengekomen in de overeenkomst en/of het bedrag dat door de 
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar van Skednet maximaal wordt uitgekeerd. Keert de verzekeraar om 
welke reden dan ook niet uit, dan is de aansprakelijkheid van Skednet per gebeurtenis, waarbij een 
samenhangende reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt, beperkt tot het bedrag gelijk aan de 
prijs voor de Opdracht, welke gefactureerd is in het tijdvak van 12 maanden direct voorafgaande aan het 
schadeveroorzakende voorval. Onder directe schade worden limitatief verstaan de schadeposten zoals 
opgenomen in de polisbladen van de bedriifsaansprakelijkheidsverzekering van Skednet.  
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10.4 Aansprakelijkheid voor bedrijfsschade, waaronder schade wegens gederfde winst of niet gerealiseerde 
besparingen, reputatieschade of andere indirecte of gevolgschade is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de 
aansprakelijkheid van Skednet verband houdende met verminking, vernietiging of verlies van gegevens of 
documenten, bijvoorbeeld bij een beveiligingsincident en/of datalek, of de voorkoming of beperking hiervan.  
10.5 Bovenstaande beperkingen van de aansprakelijkheid vervallen in het geval van opzet of grove schuld 
van Skednet en/of van haar tot de directie en/of bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten. 
10.6 Indien Verwerker de in artikel 6 lid 1 van deze Verwerkersvoorwaarden neergelegde verplichting niet 
of niet-tijdig nakomt en de Toezichthouder Verantwoordelijke dientengevolge een bestuurlijke boete oplegt, 
is Verwerker aansprakelijk en zal Verantwoordelijke een contractuele boete ter hoogte van hetzelfde bedrag 
opleggen aan Verwerker. Deze boete is niet vatbaar voor verrekening en opschorting en laat de rechten van 
Verantwoordelijken op nakoming en schadevergoeding onverlet.  
10.7 Indien Verwerker een sanctie krijgt opgelegd door de Toezichthouder of schade dient te vergoeden aan 
een betrokkene, ten gevolge van handelen of nalaten van Verantwoordelijke, vrijwaart Verantwoordelijke 
Verwerker en stelt deze op eerste verzoek schadeloos voor deze sanctie of schade, waaronder mede 
begrepen de (juridische) kosten. 
 
Artikel 11 Toepasselijk recht  
11.1 Op deze Verwerkersvoorwaarden en op alle geschillen die daaruit voortvloeien of daarmee 
samenhangen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  
11.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze Verwerkersovereenkomst worden beslecht op 
dezelfde wijze als opgenomen in de Overeenkomst waarvan de Algemene Voorwaarden van Skednet B.V. 
deel uitmaken. 
 
 
 
Groningen, 22 mei 2018 
 
Skednet B.V.  
 
 
 
 
Naam: S.P. Leijendekker 
Functie: Algemeen Directeur 
 
 
 
Bijlage: “Specificatie Verwerking”  



 
 

© Skednet B.V. mei 2018 – AlgemeneVerwerkersvoorwaardenSkednetBV_versie1.0_22.05.2018 

 

BIJLAGE 1 – SPECIFICATIE VERWERKING 
 
A.   Doel van de verwerking  
 
Het uitvoering geven aan de overeengekomen dienstverlening, bestaande uit het ter beschikking stellen van 
een cloudapplicatie ten behoeve van online roosteren van medewerkers, inclusief onderhoud en beheer 
daarvan.  
 
B.   Betrokkenen 
 
Van de volgende categorieën personen worden Persoonsgegevens verwerkt: 
 

• Werknemers & werkgevers inclusief ingeleend personeel van Verantwoordelijke 

• (contactpersonen van) opdrachtgevers van Verantwoordelijke 

• (contactpersonen van) leveranciers van Verantwoordelijke 
 
C.   Categorieën van Persoonsgegevens 
Verwerker verwerkt de volgende Persoonsgegevens/kan de volgende Persoonsgegevens verwerken: 
 

• naam (voornaam, achternaam, roepnaam, tussenvoegsel) 

• aanhef, titel 

• bankrekeningnummer 

• adres (straat, huisnummer, toevoeging, postcode, plaats) 

• functie 

• e-mailadres 

• telefoonnummer 

• inloggegevens gebruikers 

• (personeels)nummer 

• geslacht 

• geboortedatum 

• datum in/uit dienst 

• BSN Nummer 

• nationaliteit 

• telefoon/mobiel 
 
D.  Inschakelen derden en/of subverwerker(s) 
Verwerker heeft toestemming om de volgende derden en/of subverwerker(s) in te schakelen onder de 
Verwerkersovereenkomst:  
 
gegevens bedrijf:  
Capteur B.V., Hooghoudtstraat 2, 9723 TG, Groningen 
beschrijving van verwerkingsactiviteiten:  
programmeren aan Skednet, doorontwikkelen, eventueel support, beheer hostingomgeving in Microsoft 
Azure 
plaats van verwerking:  
Groningen  
 
gegevens bedrijf:  
Microsoft Inc. 
beschrijving van verwerkingsactiviteiten:  
Hostingdiensten (Microsoft Azure Platform) 
plaats van verwerking:  
West-Europa (EEG grondgebied)  

 


