
 
VERWERKERSOVEREENKOMST CREDO FINANCIËLE ADMINISTRATIES 

 
Verwerker vindt privacy erg belangrijk. Verwerker zal gegevens dan ook op een veilige manier 
verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In 
deze verwerkersovereenkomst legt verwerker aan verwerkingsverantwoordelijke uit hoe zij met de 
door verwerkingsverantwoordelijke verzamelde gegevens omgaat. 
 
Artikel 1  Definities 
 
Verwerkingsverantwoordelijke: de definitie uit artikel 4 lid 7 AVG wordt gevolgd. 
Verwerkingsverantwoordelijke bepaalt het doel en de middelen voor de primaire verwerking. 
 
Verwerker: de definitie uit artikel 4 lid 8 AVG wordt gevolgd. Verwerker verwerkt ten behoeve van 
verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens. 
 
Persoonsgegevens: alle informatie die herleidbaar is naar een natuurlijk persoon. 
 
Verwerkersovereenkomst: deze overeenkomst, inclusief bijlagen. 
 
(Primaire) Overeenkomst: de hoofdovereenkomst waaruit deze verwerkersovereenkomst 
voortvloeit, inclusief wijzigingen. 
 
Artikel 2  Overeenkomst 
 
1. Deze overeenkomst wordt gesloten tussen: 
 
De verwerkingsverantwoordelijke: …………………………………….(Bedrijfsnaam opdrachtgever),  
gevestigd te ………………………………………………(Vestigingsplaats opdrachtgever),  
vertegenwoordigd door ……………………………………..(Naam contactpersoon)  
 
en 
 
De verwerker: Credo Financiële Administraties, gevestigd te Veenendaal, vertegenwoordigd door 
Willeke van Klinken 
 
als aanvulling op onze overeenkomst tot stand gekomen op …………………………… (Datum start 
overeenkomst) waarbij als consequentie persoonsgegevens worden verwerkt. 
 
2. Deze verwerkersovereenkomst is van toepassing op iedere verwerking van persoonsgegevens 
die verwerker in opdracht van verwerkingsverantwoordelijke doet. 
3. Verwerker verwerkt gegevens enkel op basis van schriftelijke instructies van 
verwerkingsverantwoordelijke en heeft geen zeggenschap over de persoonsgegevens. 
4. Deze verwerkersovereenkomst vangt aan op de datum van ondertekening en eindigt enkel 
wanneer de primaire overeenkomst wordt beëindigd. 
5. Na het beëindigen van deze verwerkersovereenkomst zullen beide partijen de verplichtingen 
omtrent het bewaken van privacy en geheimhouding voortzetten. 
 



 
Artikel 3  Verantwoordelijkheden en Verwerking 
 
1. Verwerker zal te allen tijde zorgvuldig met de persoonsgegevens omgaan en zich aan de AVG 
en de afspraken zoals vastgelegd in deze verwerkersovereenkomst houden. 
2. Verwerkingsverantwoordelijke is de eindverantwoordelijke en daarmee aansprakelijk voor het 
vaststellen van het doel en de middelen van de verwerking. Verwerkingsverantwoordelijke is er 
verantwoordelijk voor om verwerker enkel die gegevens te laten verwerken die wettelijk zijn 
toegestaan. Verwerker is niet aansprakelijk voor een onwettelijke verwerking. 
3. Verwerker zal de persoonsgegevens die zij voor verwerkingsverantwoordelijke heeft verwerkt 
niet langer bewaren dan voor het door verwerkingsverantwoordelijke vastgestelde doel 
noodzakelijk is. Verwerker zal na het behalen van dit doel de verwerkte gegevens zo snel mogelijk, 
maar uiterlijk binnen dertig kalenderdagen, vernietigen, tenzij er sprake is van een andere 
wettelijke bewaartermijn. 
4. Verwerker zal alle verkregen gegevens vertrouwelijk behandelen. 
5. Verwerker zal zonder voorafgaande toestemming geen andere personen inschakelen bij het 
verwerken van de persoonsgegevens. Wanneer, na overleg, een ander wordt ingeschakeld voor 
verwerking, zal deze derde persoon op de hoogte zijn van de verplichtingen opgenomen in deze 
verwerkersovereenkomst.  
6. Wanneer verwerker wettelijk verplicht is bepaalde informatie te delen, zal verwerker hieraan 
meewerken en verwerkingsverantwoordelijke, waar mogelijk, van deze informatiedeling op de 
hoogte stellen. 
7. Wanneer verwerkingsverantwoordelijke een verzoek krijgt van de betrokkene tot uitoefening van 
een van de privacyrechten, zal verwerker daar binnen een termijn van 14 kalenderdagen aan 
meewerken. 
8. Wanneer verwerker een dusdanig verzoek krijgt zal verwerker deze zo spoedig mogelijk aan 
verwerkingsverantwoordelijke doorzenden. Het verzoek zal verwerkingsverantwoordelijke hierna 
zelfstandig afhandelen. 
 
Artikel 4  Beveiligingsmaatregelen 
 
1. Verwerker zorgt ervoor dat zij de persoonsgegevens beveiligt met passende organisatorische en 
technische beveiligingsmaatregelen. 
2. Verwerker hanteert de voor haar branche gebruikelijke beveiligingsmaatregelen om te voldoen 
aan de artikelen 24, 28 en 32 AVG, welke in bijlage II bij de verwerkersovereenkomst uiteen zijn 
gezet.  
3. Verwerker zal gedurende de overeenkomst, wanneer dit noodzakelijk wordt geacht, de 
beveiligingsmaatregelen aanpassen om een passende bescherming te blijven bieden. Wanneer 
hier kosten aan gebonden zijn, zal verwerker in overleg met verwerkingsverantwoordelijke treden 
voorafgaand aan het toepassen van de nieuwe beveiligingsmaatregelen. 
 



 
Artikel 5  Controle 
 
1. Verwerkingsverantwoordelijke komt het recht toe te controleren of verwerker zich aan alle 
afspraken omtrent de verwerking houdt.  
2. Verwerker zal op verzoek maximaal eens per jaar een rapportage aanleveren, wanneer deze 
schriftelijk, minimaal 30 dagen vooraf, wordt aangevraagd. Verwerkingsverantwoordelijke dient 
duidelijk uiteen te zetten wat hij in de rapportage terug wil zien. 
3. De kosten hiervoor komen voor rekening van de verwerkingsverantwoordelijke, tenzij blijkt dat 
verwerker in overtreding is. 
4. Wanneer uit de controle blijkt dat aanpassingen noodzakelijk zijn, zal verwerker deze zo spoedig 
mogelijk doorvoeren. De kosten hiervoor komen tevens voor rekening van 
verwerkingsverantwoordelijke. 
5. Verwerkingsverantwoordelijke draagt er zorg voor dat alle personen betrokken bij de controle 
een geheimhoudingsverklaring zullen ondertekenen. Alle informatie die tijdens een controle wordt 
verkregen, dient vertrouwelijk te worden behandeld. 
 
Artikel 6  Datalekken 
 
1. Wanneer verwerker, ondanks de beveiligingsmaatregelen, een datalek ontdekt zal verwerker 
verwerkingsverantwoordelijke hiervan binnen 72 uur via e-mail, en waar mogelijk telefonisch, op de 
hoogte stellen. 
2. Verwerker zal relevante informatie verschaffen omtrent de aard van de inbreuk, een schatting 
van het aantal betrokken personen en de categorie van gegevens, de gevolgen van de inbreuk en 
de getroffen maatregelen. 
3. Het is vervolgens verantwoordelijkheid van verwerkingsverantwoordelijke om de betrokkenen en 
eventueel Autoriteit Persoonsgegevens te informeren. 
4. Verwerker zal in geval van een datalek haar eigen protocol volgen, uiteengezet in bijlage III. 
 
Artikel 7  Aansprakelijkheid 
 
1. Wanneer verwerker haar verplichtingen uit deze verwerkersovereenkomst niet na komt, kan 
verwerkingsverantwoordelijke verwerker aansprakelijk stellen. 
2. In geval van aansprakelijkheid zal verwerker alleen schade vergoeden voor zover de 
aansprakelijkheid onder dit artikel valt. 
3. Verwerker is enkel aansprakelijk te stellen wanneer zij een toerekenbare tekortkoming in de 
nakoming laat zien of wanneer zij een toerekenbare onrechtmatige daad begaat. 
4. Wanneer verwerkingsverantwoordelijke verwerker een toerekenbare tekortkoming wilt 
aanrekenen, dient verwerkingsverantwoordelijke verwerker direct in gebreke te stellen met een 
aangetekende brief. Vervolgens dient verwerkingsverantwoordelijke verwerker eerst een redelijke 
termijn te gunnen dit gebrek te herstellen. 
5. Verwerker zal enkel schade vergoeden betreffende de waarde van prestaties die zij niet heeft 
geleverd. Elke andere vorm van schade, waaronder maar niet gelimiteerd tot indirecte schade, 
gevolgschade en boetes opgelegd door de Autoriteit Persoonsgegevens, zal verwerker niet 
vergoeden. 
6. Wanneer verwerker volgens dit artikel aansprakelijk gesteld kan worden en een vergoeding 
verschuldigd is, wordt dit bedrag beperkt tot het bedrag dat door de verzekering wordt uitgekeerd, 
dan wel het bedrag dat onderling is overeengekomen. 



 
7. Verwerkingsverantwoordelijke vrijwaart verwerker voor eventuele schade en claims vanuit derde 
partijen. 
 
Artikel 8  Slotbepalingen 
 
1. Deze verwerkersovereenkomst kan enkel schriftelijk en na overleg worden gewijzigd en dient na 
wijziging opnieuw door beide partijen ondertekend te worden. 
2. Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen de bepalingen in deze verwerkersovereenkomst en de 
primaire overeenkomst, hebben de bepalingen uit deze verwerkersovereenkomst voorrang. 
3. Op deze verwerkersovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing. 
 
 
Overeengekomen en ondertekend: 
 
Verwerkingsverantwoordelijke: 
Naam 
Bedrijfsnaam 
 
Datum ………………………………. 
 
 
 
Handtekening 
 
 
 
 
 
Verwerker: 
Naam W. A. van Klinken 
Bedrijfsnaam Credo Financiële Administraties 
 
Datum ………………………………. 
 
 
 
Handtekening  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
BIJLAGE I - PERSOONSGEGEVENS 
 
De volgende gegevens worden verwerkt: 
 

- Bedrijfsnaam 
- Voornaam + achternaam 
- Adres 
- Postcode 
- Plaats 
- Land 
- E-mailadres facturen 
- KvK nummer 
- Btw-nummer 
- Telefoonnummer 
- Klantnummer 
- Rekeningnummer 

 
Dit met het doel om de boekhouding van verwerkingsverantwoordelijke te verwerken inclusief alle 
werkzaamheden die hierbij horen, zoals het verzorgen van belastingaangiften. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
BIJLAGE II - BEVEILIGINGSMAATREGELEN 
 
Technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen door verwerker: 
 
1. Er wordt gewerkt met sterke wachtwoorden en inlogcodes, die regelmatig worden veranderd. 
2. Digitale gegevens zijn enkel toegankelijk met een afzonderlijk account en wachtwoord. 
3. Laptop wordt niet onbemand achtergelaten. 
4. Er wordt gebruik gemaakt van een virusscanner. 
5. Er wordt zo min mogelijk gebruik gemaakt van fysieke dossiers. Wanneer hier wel gebruik van 
wordt gemaakt, staan deze opgeborgen in de werkkamer, uit het directe zicht van derden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
BIJLAGE III - PROTOCOL DATALEKKEN 
 
Om een datalek te voorkomen worden er maatregelen genomen, zoals al beschreven is in bijlage 
II. In het geval er toch een datalek is ontstaan dan zal door verwerker een IT-er ingeschakeld 
worden om de lek zo snel als mogelijk is op te lossen.  
 
Ook zullen er nieuwe wachtwoorden ingesteld worden voor de computer/laptop, Windows en de 
diverse fiscale- en administratieve systemen waar mee gewerkt wordt. 
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