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1 Algemeen 

1.1 Op alle bestaande en toekomstige verbintenissen met Kredietbeveiliging al dan niet terzake 

Diensten zijn uitsluitend deze voorwaarden van toepassing. Als een Opdrachtgever een 

overeenkomst sluit met Kredietbeveiliging, al dan niet terzake Diensten, stemt deze in met de 

toepasselijkheid en de inhoud van deze voorwaarden.  

1.2 Voorwaarden (zoals bijv. inkoopvoorwaarden) van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de 

hand gewezen. De Opdrachtgever stemt hiermee in. 

1.3 Wijzigingen en aanvullingen van deze voorwaarden worden drie maanden nadat de 

Opdrachtgever over de inhoud van deze wijzingen en aanvullingen is geïnformeerd van kracht. 

Van deze voorwaarden kan verder alleen worden afgeweken middels een door Kredietbeveiliging 

en de Opdrachtgever ondertekend document.  

1.4 Partijen doen – voor zover rechtens toelaatbaar – afstand van het recht om deze voorwaarden te 

ontbinden, te vernietigen of wijziging daarvan te bewerkstelligen, behalve als de voorwaarden 

daarin voorzien. 

1.5 Kredietbeveiliging is de enige opdrachtnemer van de Diensten, en niet enige aan 

Kredietbeveiliging gelieerde partij, zoals bijv. een bestuurder of een werknemer.  

1.6 Verbintenissen met Kredietbeveiliging, waaronder vorderingen op Kredietbeveiliging, zijn niet 

overdraagbaar. Dit beding kwalificeert als een beding in de zin van art. 3:83 lid 2 BW. 

2 Begrippen 

2.1 In deze voorwaarden hebben de begrippen in de linker kolom de in de rechter kolom genoemde 

betekenis: 

 

Abonnee De Opdrachtgever die met Kredietbeveiliging een 
Abonnement aangaat; 

Abonnement Een overeenkomst van opdracht tussen de 
Opdrachtgever en Kredietbeveiliging volgens welke 
Kredietbeveiliging zich verbindt gedurende een bepaalde 
periode de Doorlopende registratie- en notificatiedienst 
en/of de Notificatiedienst te verrichten en de Abonnee 
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zich onder meer verbindt om Abonnementsgeld te 
betalen;  

Abonnementsgeld De vergoeding die de Abonnee aan Kredietbeveiliging is 
verschuldigd op grond van het Abonnement; 

Autoriteit Persoonsgegevens Het College bescherming persoonsgegevens zoals 
bedoeld in art. 51 Wbp; 

Belanghebbende De kredietverstrekker en/of pandnemer te wiens 
behoeve Diensten van Kredietbeveiliging worden 
afgenomen; 
 

Betrokkene Degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft; 

Beveiligingsincident Een inbreuk op de beveiliging. Hieronder kan worden 
begrepen: verlies van een dossier, diefstal van een laptop 
of inbraak door een hacker op het computersysteem; 

Beveiligingslek Een zwakke plek in de beveiliging; 

Bewerker Kredietbeveiliging, zijnde degene die ten behoeve van de 
Verantwoordelijke Persoonsgegevens Verwerkt, zonder 
aan zijn rechtstreeks gezag te zijn onderworpen; 

Bewerkersovereenkomst De bepalingen vervat in art. 8 van deze voorwaarden; 

Contractenservice De overeenkomst tussen Kredietbeveiliging en een 
Opdrachtgever op grond waarvan de Opdrachtgever het 
recht verkrijgt middels de via de website van 
Kredietbeveiliging toegankelijke modellengenerator 
overeenkomsten op te stellen tegen het daarvoor 
eenmalig in rekening gebrachte tarief; 

Datalek Een Beveiligingsincident waarbij Persoonsgegevens 
verloren zijn gegaan of waarbij niet redelijkerwijs 
uitgesloten kan worden dat Persoonsgegevens 
onrechtmatig zijn verwerkt. Tevens een niet-
beveiligingsincident waarbij Persoonsgegevens verloren 
zijn gegaan zonder dat een backup daarvan voorhanden 
is; 

Derde Een ieder, niet zijnde de Betrokkene, de 
Verantwoordelijke of de Bewerker; 

Diensten De Doorlopende registratie- en notificatiedienst, Eerste 
registratie dienst, Contracteservice, Hulp op maat-
diensten, Notificatiedienst, Wederzijdse Zekerheden 
Dienst en alle andere door Kredietbeveiliging 
aangeboden diensten;  

Doorlopende registratie- en 
notificatiedienst 

De overeenkomst van opdracht tussen Kredietbeveiliging 
en een Abonnee op grond waarvan Kredietbeveiliging 
gedurende de overeengekomen periode en tegen het 
overeengekomen Abonnementsgeld aanvullend op de 
Notificatiedienst last en volmacht ontvangt en aanvaardt 
om in naam van de Belanghebbende en (gebruikmakend 
van de onherroepelijke volmacht die een 
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Belanghebbende van een Pandgever heeft ontvangen) 
de Pandgever, ten behoeve van de Belanghebbende 
pandrecht te vestigen op vorderingen van de Pandgever 
door middel van het op alle Werkdagen opmaken en  
registreren van een verzamelpandakte;  

Eerste Registratiedienst De overeenkomst van opdracht tussen Kredietbeveiliging 
en een Opdrachtgever op grond waarvan 
Kredietbeveiliging tegen het daarvoor eenmalig in 
rekening gebrachte tarief een door Opdrachtgever 
elektronisch toegezonden pandakte bij de Belastingdienst 
registreert; 

Hulp op maat – controle akte De opdracht van de Opdrachtgever aan 
Kredietbeveiliging om  te bemiddelen bij de 
totstandkoming van een overeenkomst met een jurist die 
strekt tot controle van de 
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de 
ondertekenaars van een pandakte, controle van de status 
van de kredietnemer in het handelsregister en het 
opvragen van een kredietrapport van een gerenommeerd 
ratingbureau; 

Hulp op maat – executie De opdracht van de Opdrachtgever aan 
Kredietbeveiliging om  te bemiddelen bij de 
totstandkoming van een overeenkomst die strekt tot de 
tegeldemaking van in pand gegeven goederen, anders 
dan de inning van vorderingen; 

Hulp op maat – incasso De opdracht van de Opdrachtgever aan 
Kredietbeveiliging om te bemiddelen bij de 
totstandkoming van een overeenkomst die strekt tot de 
incasso van de aan de Opdrachtgever in pand gegeven 
vorderingen en het ter beschikking stellen van het digitale 
dossier aan dit incassobureau; 

Hulp op maat – openbaarmaking 
pandrecht 

De opdracht van de Opdrachtgever aan 
Kredietbeveiliging om na een verzuim van de Pandgever 
of diens bewindvoerder of curator te bemiddelen bij de 
totstandkoming van een overeenkomst met een jurist die 
strekt tot het krijgen van inzage in de 
debiteurenadministratie en tot openbaarmaking van de 
verpanding; 
 

Hulp op maat – aantekening 
pandrecht op IP 

De opdracht van de Opdrachtgever aan 
Kredietbeveiliging om  te bemiddelen bij de 
totstandkoming van een overeenkomst met een 
merkengemachtigde om aantekening van een pandrecht 
op een merk, model of domeinnaam te maken in het 
betreffende register; 

Hulp op maat-diensten Hulp op maat – controle akte, Hulp op maat – executie, 
Hulp op maat – incasso, Hulp op maat – openbaarmaking 
pandrecht en Hulp op maat – aantekening pandrecht op 
IP; 
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Informatie De informatie, materialen, gegevens en/of 
gegevensbestanden die door Kredietbeveiliging aan een 
Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld of via haar 
website wordt ontsloten; 

Kennisgeving Het informeren van de Verantwoordelijke door de 
Bewerker in het geval van een Datalek; 

Kredietbeveiliging  KB Legal Solutions B.V., een besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Geldermalsen, 
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 
67281273, BTW nummer NL85691 0703B01 en met 
postadres Maliesingel 17, 3581 BD Utrecht; 

Melding Het doen van een melding zoals bedoeld in art. 34a Wbp; 

Meldplicht De plicht tot melding zoals bedoeld in art. 34a Wbp van 
een inbreuk op de beveiliging zoals bedoeld in art. 13 
Wbp, die leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige 
nadelige gevolge van wel ernstige nadelige gevolgen 
heeft voor de bescherming van Persoonsgegevens; 

Notificatiedienst De overeenkomst van opdracht tussen Kredietbeveiliging 
en een Abonnee op grond waarvan Kredietbeveiliging 
gedurende de overeengekomen periode en tegen het 
overeengekomen Abonnementsgeld de in die 
overeenkomst gespecificeerde mutaties ten aanzien van 
een met name genoemde in Nederland wonende of 
gevestigde debiteur van de Belanghebbende signaleert 
en langs elektronische weg aan de Abonnee bekend 
maakt; 

Opdrachtgever De natuurlijke persoon of rechtspersoon die met 
Kredietbeveiliging een overeenkomst aangaat; 

Pandgever Een persoon met woonplaats in Nederland die de 
Belanghebbende een stil pandrecht heeft verstrekt tot 
zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen 
jegens de Belanghebbende; 

Persoonsgegeven Elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of 
identificeerbare natuurlijke persoon; 

Verantwoordelijke De Opdrachtgever, zijnde een natuurlijke persoon, 
rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan 
dat, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de 
middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens 
vaststelt; 

Verwerking Elke handeling of elk geheel van handelingen met 
betrekking tot Persoonsgegevens, waaronder in ieder 
geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, 
bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, 
verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of 
enige andere vorm van terbeschikkingstelling, 
samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede 
het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegeven; 
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Verzoek Een verzoek in de zin van art. 35 of 36 Wbp; 

Wbp De Wet bescherming persoonsgegevens; 

Wederzijdse Zekerheden Dienst De bemiddeling tegen het overeengekomen tarief tussen 
Abonnees op een Doorlopende registratie- en 
notificatiedienst of een afnemer van de Eerste 
Registratiedienst strekkende tot het sluiten van een 
wederzijdse zekerheden arrangement ten behoeve van 
de Belanghebbenden en het opmaken van de daarvoor 
vereiste akte; 

Werkdag Iedere dag niet zijnde een zaterdag, zondag of algemeen 
erkende feestdag in Nederland.  

3 Abonnementen 

3.1 Een Abonnement komt uitsluitend tot stand als (cumulatief):  

a. de volgende gegevens van de Abonnee op de door Kredietbeveiliging aangegeven 

elektronische manier worden verstrekt: de volledige naam, postcode en overige 

adresgegevens waaronder het e-mailadres van de Abonnee 

b. de door Kredietbeveiliging voorschreven SEPA-machtiging om het maandelijkse 

Abonnementsgeld af te schrijven van een rekening van de Abonnee aan Kredietbeveiliging 

is verstrekt. 

3.2 Abonnementen gaan in op de in de bevestiging aan de Abonnee aangegeven datum en hebben 

steeds een duur van een jaar, waarna zij van rechtswege worden voortgezet voor een volgend 

jaar en na verloop van dat jaar weer voor een volgend jaar en zo verder. 

3.3 Abonnementen kunnen tegen het einde van iedere duur van een jaar worden opgezegd met 

inachtneming van een opzegtermijn van een maand.  

3.4 Kredietbeveiliging is gerechtigd het Abonnement met onmiddellijke ingang en zonder dat een 

ingebrekestelling is vereist op te zeggen als de Abonnee de verplichting tot betaling van het 

Abonnementsgeld niet of niet tijdig nakomt.  

3.5 Een Abonnee is gerechtigd een Abonnement met inachtneming van een opzegtermijn van een 

maand op te zeggen als de vordering op een Pandgever of debiteur in verband waarmee door 

de Pandgever zekerheid is verstrekt aan de Belanghebbende geheel is voldaan. Abonnementen 

eindigen daarnaast van rechtswege aan het einde van de maand waarin het faillissement van de 

in de Notificatiedienst gespecificeerde debiteur is gelegen.  

3.6 Enige verplichting tot nakoming door Kredietbeveiliging wordt van rechtswege opgeschort bij niet 

of niet tijdige nakoming door de Abonnee van de verplichting tot betaling van het 

Abonnementsgeld. Deze opschorting laat de verplichtingen van de Abonnee tot betaling van het 

Abonnementsgeld onverlet. Kredietbeveiliging is bevoegd maar niet gehouden de 

Belanghebbende van de opschorting in kennis te stellen. 

3.7 Kredietbeveiliging is gerechtigd van tijd tot tijd het Abonnementsgeld aan te passen. Een wijziging 

is een maand nadat de Abonnee daarvan in kennis is gesteld van kracht. Als deze wijziging een 

verhoging van het Abonnementsgeld tot gevolg heeft, is de Abonnee gerechtigd het Abonnement 

gedurende voormelde aankondigingstermijn van een maand op te zeggen, tenzij de wijziging 

verband houdt met het eindigen van een kortingsperiode. 

4 Informatie Notificatiedienst en Doorlopende registratie- en notificatiedienst 

4.1 De Notificatiedienst en de Doorlopende registratie- en notificatiedienst kunnen alleen succesvol 

worden verleend als de Abonnee op de door Kredietbeveiliging aangegeven elektronische wijze 

in ieder geval de volgende gegevens van de wederpartij (kredietnemer, Pandgever of borg) van 
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de Belanghebbende verstrekt: de volledige naam, het adres en de postcode, het 

handelsregisternummer en, voor wat betreft de Doorlopende registratie- en notificatiedienst 

eveneens een duidelijk leesbare scan van een geregistreerde pandakte of authentieke pandakte 

die aan de daaraan te stellen eisen voldoet.  

4.2 De Abonnee is daarom verplicht om de in art. 4 lid 1 genoemde gegevens aan Kredietbeveiliging 

ter beschikking te stellen. De Abonnee is ook verplicht Kredietbeveiliging op de hoogte te stellen 

van wijzigingen in deze gegevens. De Abonnee erkent dat de Notificatiedienst en de Doorlopende 

registratie- en notificatiedienst niet succesvol kunnen worden verleend zonder de juiste 

gegevens. Als de Abonnee de juiste gegevens niet of niet tijdig verstrekt verkeert hij in 

schuldeisersverzuim. 

4.3 De Abonnee erkent dat de Doorlopende registratie- en notificatiedienst ten aanzien van de 

vervolgregistraties rechtens enkel effect sorteert als de Pandgever in de pandakte aan de 

Belanghebbende een volmacht heeft verstrekt om toekomstige vorderingen mede namens de 

Pandgever aan de Belanghebbende te verpanden en daartoe mede namens de Pandgever 

vervolgpandaktes op te maken. Kredietbeveiliging adviseert haar Opdrachtgevers te allen tijde 

gebruik te maken van Hulp op maat - controle akte. Door het afnemen van de Doorlopende 

registratiedienst verleent de Abonnee aan Kredietbeveiliging, zo nodig ook namens de 

Belanghebbende voor wiens opdracht daartoe de Abonnee instaat, last en volmacht om op iedere 

Werkdag een vervolgpandakte op te maken in de vorm van een Verzamelpandakte, en daartoe 

gebruik te maken van de door de Belanghebbende van de Pandgever verkregen volmacht tot 

verpanding. 

4.4 De Abonnee erkent dat de Wederzijdse Zekerheden Dienst rechtens enkel effect sorteert als de 

kredietdocumentatie van de betreffende Belanghebbende daarop is afgestemd en Pandgever 

instemt met de toetreding tot een wederzijds zekerhedenarrangement. Kredietbeveiliging 

adviseert haar Opdrachtgevers te allen tijde juridisch advies in te winnen. 

5 Hulp op maat-diensten en Contractenservice 

5.1 De Hulp op maat-diensten en de Contractenservice zijn eenmalige diensten. Deze komen tot 

stand via de website van Kredietbeveiliging.  

5.2 Voor de Hulp op maat-diensten geldt dat Kredietverlening enkel bemiddelt tussen 

Opdrachtgevers en partijen met ruime ervaring met, en voldoende kennis voor, de afhandeling 

van de bemiddelde overeenkomsten en met wie een redelijk tarief kan worden afgesproken. 

Kredietverlening staat echter niet in voor de door deze derden verrichtte diensten. Op Hulp op 

maat – controle akte, Hulp op maat – executie, Hulp op maat – incasso en Hulp op maat –  

openbaarmaking pandrecht  zijn de Algemene voorwaarden van 11 september 2017 voor 

advocatendiensten van toepassing. Deze voorwaarden zijn vindbaar via de volgende link:  

algemene voorwaarden, via welke u deze kunt downloaden ter latere kennisneming. Op andere 

Hulp op maat – diensten zijn de voorwaarden die worden bedongen door de betreffende derden 

van toepassing.  

5.3 Voor de Eerste Registratiedienst geldt dat deze enkel succesvol kan plaatsvinden als sprake is 

van een geslaagde upload op de door Kredietbeveiliging aangegeven wijze van een duidelijk 

leesbare scan van de tussen de Opdrachtgever en zijn pandgever getekende en door 

Kredietbeveiliging te registreren pandakte. De registratie geschiedt eenmalig. Voor de dagelijkse 

registratie (die noodzakelijk is als ook toekomstige vorderingen zijn verpand) dient de 

Opdrachtgever een Abonnement te nemen op de Doorlopende registratie- en notificatiedienst.  

5.4 Voor de Contractenservice geldt dat de middels de modellengenerator van Kredietbeveiliging 

gegenereerde overeenkomsten en aktes aan velerlei situaties kunnen worden aangepast door 

de Opdrachtgever en zorgvuldig zijn geredigeerd, maar niet toegespitst zijn op de individuele 

situatie van de Opdrachtgever. Opdrachtgevers dienen zich daarom in geval van twijfel van 

individueel juridisch advies te voorzien. 

https://app.kredietbeveiliging.nl/assets/Algemene_voorwaarden_11_09_2017_advocatendiensten.pdf
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6 Afbakening aansprakelijkheid 

6.1 De Diensten betreffen inspanningsverbintenissen en Kredietbeveiliging staat niet in voor het 

bereiken van enig beoogd resultaat. 

6.2 De algemene informatie op de website van Kredietbeveiliging betreft zorgvuldig samengestelde 

informatie die een toelichting vormt op de Diensten maar die geen juridisch advies inhoudt voor 

individuele gevallen. De Opdrachtgever heeft geen rechtsvorderingen in verband met deze 

informatie en Kredietbeveiliging is (dus) niet aansprakelijk in verband met deze informatie.  

6.3 Bij het verrichten van de Diensten is Kredietbeveiliging afhankelijk van derden zoals post- en 

koeriersdiensten, internetdiensten, en informatiediensten waaronder het handelsregister en het 

centraal insolventieregister. Tekortkomingen van deze derden en onjuistheden in de door hen 

geëxploiteerde registers worden gekwalificeerd als overmacht aan de zijde van 

Kredietbeveiliging. Eveneens wordt als overmacht gekwalificeerd uitval van het internet, uitval 

van communicatiesystemen, brand, overstroming, oorlog, natuurrampen of wijziging van de 

wetgeving, waaronder mede begrepen de Wbp en aanverwante voorschriften, regels, 

jurisprudentie en heersende opvattingen en duidingen daarvan. 

6.4 De Opdrachtgever heeft – voor zover rechtens toelaatbaar – geen andere rechtsvorderingen op 

Kredietbeveiliging dan de rechtsvordering tot (vervangende) schadevergoeding. De 

Opdrachtgever onderkent dat hij hiermee afstand doet van recht. Als de Opdrachtgever geen 

Belanghebbende is vrijwaart hij Kredietbeveiliging voor alle rechtsvorderingen van de 

Belanghebbende in verband waarmee hij Diensten heeft afgenomen tegenover 

Kredietbeveiliging. 

6.5 Kredietbeveiliging is niet aansprakelijk voor andere schade dan geleden verlies als direct gevolg 

van haar normschending.  

6.6 De aansprakelijkheid van Kredietbeveiliging is altijd beperkt tot het hoogste van de volgende twee 

bedragen: het bedrag waarvoor eventueel een verzekeraar van Kredietbeveiliging onherroepelijk 

dekking biedt of het bedrag dat de Opdrachtgever voor de Diensten heeft voldaan in een periode 

van twaalf maanden voorafgaande aan de normschending. 

6.7 Kredietbeveiliging kan geen beroep doen op een bepaling die haar aansprakelijkheid beperkt als 

de normschending door opzet of bewuste roekeloosheid van haar directie plaatsvond. 

6.8 Omdat Kredietbeveiliging er belang bij heeft zo snel mogelijk na een mogelijke normschending te 

onderzoeken hoe deze is veroorzaakt en hoe de mogelijk schadelijke gevolgen kunnen worden 

beperkt moeten normschendingen binnen een maand na de ontdekking schriftelijk – waaronder 

ook per e-mail wordt verstaan – aan Kredietbeveiliging worden gemeld. Als dat niet gebeurt 

vervalt enige rechtsvordering van de Opdrachtgever op Kredietbeveiliging in verband met deze 

normschending. 

7 Geoorloofd gebruik 

7.1 De Diensten worden uitsluitend verleend voor het eigen gebruik door een Opdrachtgever. Na 

voorafgaande schriftelijke toestemming door Kredietbeveiliging mogen de Diensten worden 

gebruikt door de Opdrachtgever voor Belanghebbenden niet zijnde de Opdrachtgever zelf. 

7.2 Opdrachtgever zal de toegang tot of het gebruik van de Diensten (of enig deel of onderdeel 

daarvan) niet overdragen, toekennen, verkopen, onderverhuren, op sublicentie verstrekken of op 

enigerlei andere wijze overdragen of toekennen aan andere personen. 

7.3 De Opdrachtgever verbindt zich te onthouden van: 

a. het gebruik van de Diensten of de Informatie in verband met of met het oog op criminele 

activiteiten of andere onrechtmatige doeleinden;  

b. het aanpassen van de Informatie of een deel daarvan; 

c. het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden, verkopen of overdragen van 

Informatie. 
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8 Bewerkingsovereenkomst 

8.1 Verwerking en doel 

a. De Verwerking van Persoonsgegevens door Bewerker zal uitsluitend plaatsvinden in het 

kader van de door Kredietbeveiliging verleende Dienst(en) en de doeleinden die daarmee 

redelijkerwijs samenhangen of die in deze Bewerkersovereenkomst zijn opgenomen op 

aanwijzing van de Verantwoordelijke. 

b. De Verwerking van Persoonsgegevens door Bewerker vindt enkel plaats conform deze 

Bewerkersovereenkomst en in opdracht van de Verantwoordelijke.  

c. De Persoonsgegevens die Bewerker zal kunnen Verwerken zijn de volgende: NAW 

gegevens, e-mailadressen, geboortedata,  handelsregisternummers, telefoonnummers, 

aard, frequentie en inhoud van bestellingen, bezorgdata en -tijdstippen, handtekeningen en 

parafen, facturen, krediet- en zekerhedendocumentatie en bankrekeningnummers. 

d. Bewerker ontvangt de hierboven omschreven Persoonsgegevens van de Verantwoordelijke, 

mede namens de Betrokkenen.  

e. De doelen van de Verwerking zijn als volgt:  

i. werkzaamheden van de Bewerker strekkende tot en in verband met de verlening van 

de Diensten; 

ii. voldoen aan wet- en regelgeving. 

f. Bewerker zal de Persoonsgegevens niet voor enig ander doel Verwerken dan zoals met 

Verantwoordelijke in deze voorwaarden is vastgelegd. Bewerker zal de Persoonsgegevens 

derhalve ook niet voor eigen doeleinden gebruiken. 

g. Verantwoordelijke garandeert dat de Verwerking van Persoonsgegevens met de 

uitdrukkelijke instemming van Betrokkene geschiedt. Verantwoordelijke garandeert dat alle 

noodzakelijke meldingen van de Verwerking bij de Autoriteit Persoonsgegevens op grond 

van de Wbp zijn gedaan.  

h. De in opdracht van Verantwoordelijke te Verwerken Persoonsgegevens blijven eigendom van 

Verantwoordelijke en/of de betreffende Betrokkenen. 

i. Het is Bewerker toegestaan om Persoonsgegevens te Verwerken zowel binnen als buiten de 

Europese Unie.  

j. Het is Bewerker toegestaan andere partijen voor de Verwerking van de Persoonsgegevens 

zoals bedoeld in deze Bewerkersovereenkomst in te schakelen, mits Bewerker zorg draagt 

voor een Verwerking conform deze Bewerkersovereenkomst. Bewerker deelt op eerste 

verzoek aan Verantwoordelijke mee welke partijen bij de Verwerking zijn betrokken. 

k. Bewerker zal de (te Verwerken) Persoonsgegevens uitsluitend openbaren aan haar 

werknemers of derde partijen die onder haar gezag staan als deze openbaring noodzakelijk 

is voor de Verwerking van de Persoonsgegevens conform de instructies van 

Verantwoordelijke en onder de voorwaarden als gesteld in deze Bewerkersovereenkomst. 

l. Bewerker draagt er zorg voor dat andere partijen en/of personeel en/of derde partijen die 

onder haar gezag staan kennis hebben van de inhoud van deze Bewerkersovereenkomst. 

m. Verantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de Verwerkingen 

van de Persoonsgegevens zoals bedoeld in deze Bewerkersovereenkomst, niet onrechtmatig 

zijn en geen inbreuk maken op enig recht van Derden en vrijwaart Bewerker voor vorderingen 

ter zake. 

8.2 Verplichtingen en beveiliging 

a. Bewerker legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om 

Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige 

Verwerking. Deze maatregelen garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek 

en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's 

die de Verwerking en de aard van te beschermen Persoonsgegevens met zich meebrengen. 
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De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verzameling en verdere Verwerking van 

Persoonsgegevens te voorkomen. 

b. Bewerker zal voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de naleving van de Meldplicht, 

alsmede maatregelen treffen die nodig zijn zodat de Verantwoordelijke aan de Meldplicht kan 

voldoen.  

c. Bewerker is verplicht tot Kennisgeving van een Datalek op een tijdige en adequate wijze in 

het kader van de Meldplicht van Verantwoordelijke.  

d. Bewerker zal in het kader van de Kennisgeving de Verantwoordelijke alle vereiste informatie 

doen toekomen benodigd voor een Melding binnen uiterlijk 12 uur na ontdekking van een 

Datalek door middel van een e-mail gericht aan het bij Kredietbeveiliging bekende e-

mailadres van Verantwoordelijke.  

e. Bewerker zal Verantwoordelijke informeren over:  

i. de (vermeende) oorzaak van het Datalek; 

ii. het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg van het Datalek; 

iii. welke Persoonsgegevens zijn getroffen door het Datalek; 

iv. of en hoe de betreffende Persoonsgegevens cryptografisch waren beveiligd; 

v. de (voorgestelde) oplossing om de gevolgen van het Datalek te beperken of verdere 

Datalekken te voorkomen; 

vi. contactgegevens voor de opvolging van de Kennisgeving; 

vii. relevante updates over het Datalek. 

f. Bewerker zal in het geval van een Beveiligingsincident de Verantwoordelijke uiterlijk binnen 

twaalf uur na ontdekking daarvan informeren. De Bewerker zal Verantwoordelijke niet 

informeren over Beveiligingslekken (zwakke plekken in de beveiliging). 

g. Bewerker zal in geen geval zelf een Melding doen aan de Autoriteit Persoonsgegeven in het 

geval van een Meldplicht. De Meldplicht rust op de Verantwoordelijke. 

h. Bewerker zal Verantwoordelijke op eerste verzoek informeren over op welke wijze Bewerker 

invulling geeft aan haar verplichtingen onder deze Bewerkersovereenkomst. Bewerker heeft 

ten minste genomen preventieve maatregelen, detectieve maatregelen, repressieve 

maatregelen en herstelmaatregelen, waaronder begrepen:  

i. Fysieke maatregelen voor toegang beveiliging inclusief organisatorische controle; 

ii. Logische toegangscontrole m.b.v. iets wat iemand weet (wachtwoord of pincode); 

iii. Controle van toegekende bevoegdheden; 

iv. Een vastgesteld beveiligingsbeleid dat ook is geïmplementeerd; 

v. Inbraakalarm en overige logische toegangscontrole het vastleggen in logbestanden 

van activiteiten). 

i. Als daartoe door wetswijzigingen, rechtspraak of duidingen daarvan genoodzaakt, verbinden 

Bewerker en Verantwoordelijke zich de bepalingen van dit art. 8 vast te leggen in een 

afzonderlijk document. 

8.3 Afhandeling Verzoeken 

a. Op verzoek van Verantwoordelijke zal Bewerker alle redelijkerwijs noodzakelijke 

medewerking verlenen aan het voldoen aan Verzoeken die Verantwoordelijke heeft 

ontvangen.  

b. Als Bewerker een Verzoek ontvangt van een Betrokkene, zal Bewerker dit Verzoek 

behandelen conform de vereisten van de Wbp. 

c. Als een verzoek om verstrekking van Persoonsgegevens wordt gedaan door een Derde, zal 

Bewerker dit verzoek doorsturen aan Verantwoordelijke.  

8.4 Geheimhouding 

a. Op alle Persoonsgegevens die Bewerker van Verantwoordelijke ontvangt en/of zelf verzamelt 
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in het kader van deze Bewerkersovereenkomst en de Overeenkomst, rust een 

geheimhoudingsplicht jegens een ieder die niet ingevolge deze Bewerkersovereenkomst of 

de Overeenkomst gerechtigd is om Persoonsgegevens te Verwerken.  

b. Bewerker zal de Persoonsgegevens niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij 

deze heeft verkregen, zelfs niet wanneer deze in een zodanige vorm is gebracht zodat deze 

niet tot Betrokkenen herleidbaar zijn. 

c. De in art. 8.4 sub a genoemde geheimhoudingsplicht is niet van toepassing als: 

i. Verantwoordelijke instemt met de verstrekking van de Persoonsgegevens; 

ii. verstrekking conform het bepaalde in deze Bewerkersovereenkomst of de 

Overeenkomst geschiedt; 

iii. als er enige wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een Derde te 

verstrekken, in welk geval Bewerker Verantwoordelijke daarover zal informeren.  

d. Dit art. 8.4 blijft gelden voor een periode van twee jaar nadat deze Bewerkersovereenkomst 

is geëindigd of tot het moment dat alle Persoonsgegevens conform opdracht van 

Verantwoordelijke zijn vernietigd.  

8.5 Audit of ander onafhankelijk onderzoek 

a. De Bewerker zal in het kader van het informeren van de Verantwoordelijke over de 

deugdelijke nakoming van de verplichtingen uit de Wbp, op eigen initiatief eenmaal per jaar 

een audit of ander onafhankelijk onderzoek laten uitvoeren door een onafhankelijke Derde 

(een ‘Third Party Mededeling’). Bewerker zal Verantwoordelijke op zijn verzoek inzage geven 

in de resultaten van deze audits of andere onafhankelijk onderzoeken.  

b. Als de Third Party Mededeling niet binnen een redelijke termijn door de Bewerker wordt 

verstrekt, zal de Bewerker instemmen met redelijke verzoeken van de Verantwoordelijke om 

een audit of ander onafhankelijk onderzoek uit te voeren opdat de Verantwoordelijke kan 

controleren of de Overeenkomst wordt nagekomen. Daartoe zal de Bewerker zo nodig 

toegang verlenen tot haar gebouwen en computerinrichtingen en haar alle verder in dat 

verband gevraagde medewerking verschaffen, voor zover zulks noodzakelijk is teneinde de 

Verantwoordelijke in staat te stellen om toe te zien op de naleving van het in de 

Overeenkomst bepaalde. Evenwel zal vertrouwelijke informatie van de Bewerker in geen 

geval op een gegevensdrager aan de Verantwoordelijke worden verstrekt of door de 

Verantwoordelijke op een gegevensdrager worden geplaatst. De Verantwoordelijke zal 

derhalve niet komen te beschikken over gegevensdragers met vertrouwelijke informatie van 

de Bewerker. De Verantwoordelijke is verplicht alle informatie waar zij kennis van neemt in 

verband met het voormelde als strikt vertrouwelijk te beschouwen. Als de Verantwoordelijke 

van mening is dat de Bewerker bepaalde technische en organisatorische 

beveiligingsmaatregelen dient te nemen zal de Bewerker in redelijkheid een daartoe 

strekkend verzoek beoordelen. 

8.6 Duur en beëindiging van de Bewerkersovereenkomst 

a. De duur van de Bewerkersovereenkomst is gelijk aan de periode gedurende welke 

Kredietbeveiliging Diensten aan de Verantwoordelijke levert. 

b. De Bewerkersovereenkomst is van toepassing vanaf het moment van ingang van de 

dienstverlening door Kredietbeveiliging aan Verantwoordelijke.  

c. Als de Bewerkersovereenkomst eindigt zal Bewerker uiterlijk na veertien maanden de 

Verwerking van de van Verantwoordelijke afkomstige Persoonsgegevens staken. Naar keuze 

van Verantwoordelijke zal Bewerker de Persoonsgegevens vernietigen en/of een kopie 

daarvan aan Verantwoordelijke verstrekken. Een (wettelijke) bewaarplicht kan aanleiding 

geven tot nadere Verwerking na het eindigen van de Bewerkersovereenkomst. Na afloop van 

deze bewaarplicht zal Bewerker de betreffende Persoonsgegevens vernietigen. 

9 Nietigheid, toepasselijk recht en forum  



 
 
 

11 

9.1 Als enige bepaling uit de voorwaarden of een overeenkomst met Kredietbeveiliging die daarmee 

verband houdt ongeldig, nietig of vernietigbaar mocht blijken te zijn, zullen de overige bepalingen 

hun werking blijven houden. Partijen zullen de ongeldige bepaling vervangen door een geldige 

bepaling die zoveel mogelijk het doel van de strekking van de ongeldige bepaling zal benaderen.  

9.2 Op alle verbintenissen met Kredietbeveiliging is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

9.3 Alle geschillen, welke tussen Opdrachtgevers en Kredietbeveiliging ontstaan zullen worden 

voorgelegd aan de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. 

 

Deze voorwaarden kunnen worden aangehaald als "Voorwaarden Kredietbeveiliging december 2017" 

en zijn gedeponeerd bij het handelsregister onder nummer 67281273. 

 

 


