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VERWERKERSOVEREENKOMST 

PARTIJEN: 
 

I. Naam ……………………………………….. een [vereniging] / [onderlinge waarborg-

maatschappij met uitgesloten aansprakelijkheid] naar Nederlands recht, gevestigd aan 

de …………………………………..te ……………………………….(Woonplaats, post-

code) ingeschreven in het handelsregister onder nummer …………………, ten deze 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door ……………………………, hierna, "Verwerkings-

verantwoordelijke"; 

II. MemberControl, een vennootschap onder firma naar Nederlands recht, gevestigd te 

Assen en kantoorhoudende te (9408 AR) Assen, aan de Kersenhof 25, ingeschreven 

in het handelsregister onder nummer 59802944, ten deze rechtsgeldig vertegenwoor-

digd door de heer A. Zuur, hierna "Verwerker"; 

OVERWEGINGEN: 
 

A. Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker zijn een overeenkomst aangegaan voor 

het beschikbaar stellen van software voor het voeren van een ledenadministratie en 

factureren door Verwerkingsverantwoordelijke aan haar deelnemers, die ertoe leidt dat 

Verwerker in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens, ver-

werkt; 

B. Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker wensen in deze overeenkomst de weder-

zijdse rechten en verplichtingen voor de Verwerking van Persoonsgegevens door Ver-

werker vast te leggen overeenkomstig de toepasselijke Privacywetgeving. 

PARTIJEN ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN: 

1. DEFINITIES EN INTERPRETATIE 

1.1. Definities 

 

AVG:  Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parle-

ment en de Raad van 27 april 2016 betreffende de be-

scherming van natuurlijke personen in verband met de 

verwerking van persoonsgegevens en betreffende het 

vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van 
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Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gege-

vensbescherming).  

Betrokkene: degene op wie een Persoonsgegeven betrekking 

heeft; 

 

Onderliggende  

Overeenkomst: de overeenkomst (Overeenkomst d.d. ……………….), 

waarbij Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker 

opdracht heeft gegeven om Verwerkingen te verrich-

ten; 

 

Overeenkomst:  deze verwerkersovereenkomst inclusief bijlagen; 

 

Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identifi-

ceerbare natuurlijke persoon, die Verwerker op grond 

van de Onderliggende Overeenkomst Verwerkt of 

dient te Verwerken, waarvan het soort persoonsgege-

vens en de categorieën van Betrokkenen nader zijn 

gespecificeerd in Bijlage 1; 

 

Verwerken/verwerking: alle handelingen of reeks handelingen uitgevoerd op 

Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgege-

vens, al dan niet via geautomatiseerde processen, zo-

als het verzamelen, vastleggen, ordenen, structure-

ren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, 

raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van 

doorzending, verspreiden of op andere wijze ter be-

schikking stellen, aligneren of combineren, afscher-

men, wissen of vernietigen van Persoonsgegevens. 

2. TOEPASSELIJKHEID 

2.1. Tenzij Partijen anders schriftelijk zijn overeengekomen, zijn de bepalingen van deze 

Overeenkomst van toepassing op iedere Verwerking door Verwerker op grond van de 

Onderliggende Overeenkomst. 

3. VERWERKING DOOR VERWERKER 

3.1. Verwerker Verwerkt de Persoonsgegevens slechts in opdracht van Verwerkingsver-

antwoordelijke, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen. 
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3.2. Verwerker Verwerkt gegevens ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke, over-

eenkomstig diens schriftelijke instructies en onder diens verantwoordelijkheid en op 

de wijze vastgelegd in de Onderliggende Overeenkomst. 

3.3. Verwerker heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de Verwerking 

van Persoonsgegevens en neemt geen beslissingen over het gebruik van de Per-

soonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van Persoons-

gegevens. 

3.4. Verwerker stelt de Verwerkingsverantwoordelijke onmiddellijk schriftelijk in kennis in-

dien een instructie naar het redelijk oordeel van Verwerker inbreuk oplevert op de 

toepasselijke Privacywetgeving. 

3.5. Verwerker stelt op eerste verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke alle informatie 

ter beschikking die nodig is om de nakoming van in deze Overeenkomst neergelegde 

verplichtingen aan te tonen. 

3.6. Verwerker dient zorg te dragen voor de naleving van de voorwaarden die op grond van 

de toepasselijke Privacywetgeving worden gesteld aan het verwerken van Persoons-

gegevens. 

3.7. Verwerker verschaft enkel toegang tot de Persoonsgegevens aan haar werknemers 

voor zover dit nodig is voor het verrichten van de diensten op grond van de Onderlig-

gende Overeenkomst. 

3.8. Verwerker mag de Persoonsgegevens enkel buiten Nederland verwerken (bijvoor-

beeld hosten) met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verwerkingsverant-

woordelijke. 

3.9. Verwerker stelt op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke alle informatie ter be-

schikking die nodig is om de nakoming van in deze Overeenkomst neergelegde ver-

plichtingen aan te tonen.  

4. VERSTREKKING PERSOONSGEGEVENS AAN DERDEN 

4.1. Verwerker zal geen Persoonsgegevens aan een derde verstrekken of ter beschikking 

stellen, tenzij op grond van een uitdrukkelijke schriftelijke opdracht van Verwerkings-

verantwoordelijke of op bevel van een gerechtelijke of bestuurlijke instantie, op voor-

waarde dat Verwerker in dat geval Verwerkingsverantwoordelijke binnen 24 uur na 

ontvangst van een dergelijk bevel daarvan in kennis stelt om Verwerkingsverantwoor-

delijke zodoende in staat te stellen daartegen een haar ter beschikking staand rechts-

middel in te stellen. 
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4.2. Indien Verwerker van oordeel is dat zij op grond van een wettelijke verplichting Per-

soonsgegevens ter beschikking dient te stellen aan een daartoe bevoegde instantie 

zal zij daar niet toe overgaan, dan na overleg met en goedkeuring van Verwerkings-

verantwoordelijke. Zij zal Verwerkingsverantwoordelijke zo spoedig mogelijk schrifte-

lijk in kennis stellen van de wettelijke verplichting en daarbij alle relevante informatie 

verstrekken die Verwerkingsverantwoordelijke redelijkerwijs nodig heeft om de beno-

digde maatregelen te treffen om te bepalen of verstrekking kan plaatsvinden en, zo ja, 

onder welke voorwaarden. 

5. VERZOEKEN VAN BETROKKENEN 

5.1. Verwerker dient Verwerkingsverantwoordelijke in kennis te stellen van alle verzoeken 

die rechtstreeks van Betrokkenen zijn ontvangen met betrekking tot de rechten van 

Betrokkenen op grond van de toepasselijke Privacywetgeving, waaronder , maar niet 

beperkt tot, verzoeken tot inzage, rectificatie, wissing, beperking van de verwerking of 

overdracht van de Persoonsgegevens. Verwerker geeft aan een dergelijk verzoek al-

leen gevolg indien Verwerkingsverantwoordelijke Verwerker daartoe schriftelijk op-

dracht heeft gegeven. 

5.2. Verwerker handelt alle verzoeken om inlichtingen van Verwerkingsverantwoordelijke 

met betrekking tot de Verwerking van de Persoonsgegevens vlot en behoorlijk af. 

6. MEDEWERKING VERWERKER 

6.1. Verwerker zal de Verwerkingsverantwoordelijke medewerking verlenen bij het doen 

nakomen van de verplichtingen om: (i) verzoeken van Betrokkenen met betrekking tot 

de uitoefening van rechten van Betrokkenen op grond van de toepasselijke Privacy-

wetgeving te beantwoorden; (ii) passende technische en organisatorische maatrege-

len te nemen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen; (iii) 

datalekken te melden aan toezichthouder en de betrokkenen; (iv) een gegevensbe-

schermingseffectbeoordeling uit te voeren; en (v) de toezichthouder te raadplegen 

voorafgaand aan een Verwerking die een hoog risico met zich meebrengt. 

7. INSCHAKELEN DERDEN DOOR VERWERKER 

7.1. Verwerker mag uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Verwer-

kingsverantwoordelijke een derde inschakelen bij de uitvoering van deze Overeen-

komst, onder de voorwaarden die Verwerkingsverantwoordelijke daarbij stelt. Het is 

Verwerker toegestaan om de in bijlage 2 genoemde derden in te schakelen bij de 

uitvoering van deze Overeenkomst. 
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7.2. Indien een derde na schriftelijke toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke wordt 

ingeschakeld om ten behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke specifieke ver-

werkingsactiviteiten te verrichten, zal Verwerker aan deze andere derde bij overeen-

komst minstens dezelfde verplichtingen inzake de Verwerking en bescherming van 

Persoonsgegevens opleggen als de verplichtingen die zijn opgenomen in deze Over-

eenkomst. Verwerker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor het doen en laten van 

derden die zij in het kader van deze Overeenkomst inschakelt.  

8. GEHEIMHOUDING 

8.1. Verwerker zal de Persoonsgegevens verkregen van de Verwerkingsverantwoordelijke 

strikt geheim houden, waarbij zij minstens eenzelfde mate van zorg zal betrachten als 

die, die zij ten aanzien van de bescherming van haar eigen informatie van zeer ver-

trouwelijke aard in acht neemt. Verwerker zal de Persoonsgegevens of andere infor-

matie verkregen van de Verwerkingsverantwoordelijke niet openbaar maken, distribu-

eren, verstrekken, of op andere wijze bekend maken aan andere personen dan haar 

werknemers die van de Persoonsgegevens of andere informatie verkregen van de 

Verwerkingsverantwoordelijke kennis moeten kunnen nemen voor hun werkzaamhe-

den voor de Verwerker en zal deze werknemers pas toegang geven tot de Persoons-

gegevens en andere informatie verkregen van de Verwerkingsverantwoordelijke, na-

dat zij zijn geïnformeerd over het vertrouwelijke karakter van de Persoonsgegevens 

en andere informatie verkregen van de Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerker legt 

het in deze Overeenkomst bepaalde ook aan haar werknemers op 

9. MELDPLICHT DATALEKKEN 

9.1. Verwerker dient Verwerkingsverantwoordelijke onverwijld, maar uiterlijk binnen 24 uur, 

nadat Verwerker ervan kennis heeft gekregen, in kennis te stellen van iedere inbreuk 

op de beveiliging (van welke aard dan ook) die (mede) betrekking heeft of kan hebben 

op de verwerking van Persoonsgegevens, tenzij het niet waarschijnlijk is dat de in-

breuk in verband met de persoonsgegevens een risico inhoud voor de rechten en vrij-

heden van de Betrokkene(n). 

9.2. Verwerker dient Verwerkingsverantwoordelijke in ieder geval informatie te verstrekken 

over het volgende:  

(i) de aard van het incident of de inbreuk, waar mogelijk onder vermelding van 

de categorieën van Betrokkenen in kwestie en, bij benadering, het aantal 

Betrokkenen in kwestie;  
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(ii) de (mogelijk) getroffen Persoonsgegevens en, bij benadering, het aantal ge-

troffen Persoonsgegevens in kwestie;  

(iii) de vastgestelde en verwachte gevolgen van de inbreuk voor de Verwerking 

van de Persoonsgegevens en de daarbij betrokken personen; en  

(iv) de maatregelen die Verwerker heeft getroffen en zal treffen om de inbreuk 

aan te pakken, waaronder, in voorkomend geval, de maatregelen ter beper-

king van de eventueel negatieve gevolgen van de inbreuk.  

9.3. Verwerker erkent dat Verwerkingsverantwoordelijke onder omstandigheden wettelijk 

verplicht is om een inbreuk op de beveiliging (van welke aard dan ook) die (mede) 

betrekking heeft of kan hebben op de Persoonsgegevens die Verwerker verwerkt, aan 

Betrokkenen en/of de Autoriteit Persoonsgegevens te melden. Een dergelijke melding 

door Verwerkingsverantwoordelijke zal nimmer als tekortkoming in de nakoming van 

deze Overeenkomst of Onderliggende Overeenkomst of anderszins als onrechtmatige 

handeling worden beschouwd.  

9.4. Verwerker zal alle maatregelen treffen die nodig zijn om de (mogelijke) schade van 

een inbreuk te beperken en zal Verwerkingsverantwoordelijke ondersteunen bij mel-

dingen aan Betrokkenen en/of autoriteiten. 

10. BEVEILIGINGSMAATREGELEN EN INSPECTIE 

10.1. Verwerker zal overeenkomstig artikel 32 AVG alle passende technische en organisa-

torische maatregelen treffen om Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of 

enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen een pas-

send beveiligingsniveau gelet op stand van de techniek, de uitvoeringskosten, als ook 

de aard, de omvang, context en verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid 

en ernst uiteenlopende risico's die Verwerking van de Persoonsgegevens die de Ver-

werker verwerkt met zich meebrengen voor de rechten en vrijheden van de Betrokke-

nen. 

10.2. Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke desgevraagd onverwijld schriftelijke in-

formatie verstrekken met betrekking tot (de organisatie van) de beveiliging van Per-

soonsgegevens. 

10.3. Verwerker staat toe dat Verwerkingsverantwoordelijke de naleving van de beveili-

gingsmaatregelen door Verwerker inspecteert of dat op verzoek van Verwerkingsver-

antwoordelijke de gegevensverwerkingsfaciliteiten van Verwerker door een door Ver-

werkingsverantwoordelijke aan te wijzen onderzoeksinstantie worden geïnspecteerd 

in verband met de verwerkingsactiviteiten die onder deze Overeenkomst vallen. De 
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inspectie wordt uitgevoerd door een onderzoeksinstantie, die naar het redelijk oordeel 

van Verwerkingsverantwoordelijke neutraal en deskundig is. Verwerkingsverantwoor-

delijke draagt zorg dat de onderzoeksinstantie verplicht is tot geheimhouding van haar 

bevindingen tegenover derden. 

10.4. Verwerkingsverantwoordelijke zal alle kosten, vergoedingen en onkosten in verband 

met de inspectie betalen, met inbegrip van redelijke door Verwerker gemaakte interne 

kosten. 

10.5. Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker een exemplaar van het rapport van de in 

artikel 10.3 bedoelde inspectie verstrekken. 

11. VERPLICHTINGEN VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE 

11.1. Verwerkingsverantwoordelijke is ten aanzien van de Verwerking van Persoonsgege-

vens krachtens deze Overeenkomst de 'Verwerkingsverantwoordelijke' zoals om-

schreven in artikel 4 sub 7 AVG. 

11.2. Verwerkingsverantwoordelijke gaat ermee akkoord en staat er voor in dat de Verwer-

king van de Persoonsgegevens overeenkomstig deze Overeenkomst in overeenstem-

ming is met de toepasselijke Privacywetgeving. 

12. AANSPRAKELIJKHEID 

12.1. In afwijking van de aansprakelijkheidsbeperking zoals opgenomen in de (algemene 

voorwaarden van de) Onderliggende Overeenkomst, is Verwerker aansprakelijk voor 

alle schade voortvloeiende uit of verband houdend met het niet-nakomen van deze 

Overeenkomst dan wel handelen in strijd met de toepasselijke Privacywetgeving.  

12.2. Verwerker vrijwaart Verwerkingsverantwoordelijke tegen aanspraken van derden, 

waaronder Betrokkenen, in verband met het toerekenbaar tekortschieten van Verwer-

ker in de nakoming van de Overeenkomst of overtreding door Verwerker van de toe-

passelijke Privacywetgeving en zal alle daarmee verband houdende en daaruit voort-

vloeiende kosten (waaronder mede begrepen kosten van juridische bijstand) en 

schade van Verwerkingsverantwoordelijke vergoeden.  

13. BEËINDIGING 

13.1. De Overeenkomst is voor onbepaalde tijd aangegaan en eindigt op het tijdstip dat de 

Onderliggende Overeenkomst eindigt. 

13.2. Onverminderd andersluidende schriftelijke opdracht van Verwerkingsverantwoorde-

lijke zal Verwerker in geval van beëindiging van de Overeenkomst onverwijld alle aan 
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haar ter beschikking gestelde Persoonsgegevens aan Verwerkingsverantwoordelijke 

retourneren en alle digitale kopieën van Persoonsgegevens vernietigen en aan Ver-

werkingsverantwoordelijke verklaren dat zij dit heeft uitgevoerd. Indien naar het rede-

lijk oordeel van Verwerker een zelfstandige wettelijke verplichting van Verwerker het 

geheel of gedeeltelijk retourneren of vernietigen van de Persoonsgegevens door Ver-

werker verbiedt of beperkt zal zij Verwerkingsverantwoordelijke zo spoedig mogelijk 

schriftelijk in kennis stellen van de wettelijke verplichting en daarbij alle relevante in-

formatie verstrekken die Verwerkingsverantwoordelijke redelijkerwijs nodig heeft om 

te bepalen of vernietiging kan plaatsvinden en, zo ja, onder welke voorwaarden. Indien 

naar het redelijk oordeel van Verwerkingsverantwoordelijke de wettelijke verplichting 

(gedeeltelijke) vernietiging van de Persoonsgegevens door Verwerker toelaat zal Ver-

werker daartoe op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke onverwijld overgaan. Is 

Verwerkingsverantwoordelijke van oordeel dat vernietiging niet mag plaatsvinden, dan 

zal zij Verwerker daarvan schriftelijk op de hoogte stellen. Verwerker garandeert in dat 

geval de vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens jegens Verwerkingsverantwoor-

delijke en zal de Persoonsgegevens niet Verwerken behalve ter voldoening aan haar 

bovenbedoelde wettelijke verplichting of na schriftelijke opdracht van Verwerkingsver-

antwoordelijke. 

14. OVERDRACHT RECHTEN EN PLICHTEN 

14.1. Deze Overeenkomst en de rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst kunnen 

door Verwerker niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schrif-

telijke toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke. 

15. DEELBAARHEID 

15.1. Indien één of meer bepalingen van deze Overeenkomst niet rechtsgeldig blijkt te zijn, 

zal de Overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen zullen over de be-

palingen welke niet rechtsgeldig zijn overleg plegen, teneinde een vervangende rege-

ling te treffen die wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van 

de te vervangen regeling. 

16. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN 

16.1. Nederlands recht is van toepassing op deze Overeenkomst. 

16.2. Alle geschillen voortvloeiende uit of samenhangende met deze Overeenkomst zullen 

worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging/woonplaats 

van Verwerkingsverantwoordelijke. 
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- Handtekeningenpagina Verwerkersovereenkomst -  

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend te  

PLAATS…………………………………….. op DATUM……………………………….. 

   

VERWERKINGS- 

VERANTWOORDELIJKE 

 MEMBERCONTROL 

 

 

 

 

Door:   Door: A. Zuur 

Functie:   Functie: Directeur 
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Bijlage 1: Omschrijving Persoonsgegevens, aard verwerkingen, etc. 

 

Deze Verwerkersovereenkomst heeft betrekking op de volgende verwerkingen van Persoons-

gegevens op grond van de Onderliggende Overeenkomst. 

 

Aard van de verwer-

king 

Soort Persoonsge-

gevens 

Categorieën van be-

trokkenen 

Doeleinden van de ver-

werking 

Afspraken be-

waartermijnen 

Leden- en financiële 

administratie 

NAWTE-gegevens, 

geboortedatum,  

geslacht, bankreke-

ning, lidmaatschapge-

gevens 

Leden  Ter uitvoering van een 

overeenkomst tussen Ver-

werkingsverantwoorde-

lijke en haar leden 

[•] 

… … … ...  

… … … ...  

… … … ...  
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Bijlage 2: Inschakeling derden door Verwerker 

 

Verwerker maakt gebruik van de volgende subverwerkers voor de dienstverlening aan Verwer-

kingsverantwoordelijke: 

 

1. PolderSoft B.V. - softwareleverancier 

2. Twinfield International N.V. – software leverancier 

3. LeaseWeb Netherlands B.V. - hosting 


