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Alle producten en diensten worden geleverd onder de navolgende voorwaarden. Andersluidende
voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Door in te schrijven voor Data Pro
Certificate of andere (juridische) producten of diensten af te nemen gaat opdrachtgever een
overeenkomst aan met Juristen Nederland ICT B.V., kantoorhoudende te Breukelen aan De
Corridor 5, 3621 ZA, KvK 71675574, tevens handelend onder de naam “Nederland ICT” en “Data
Pro”, hierna verder te noemen “BV”. In sommige gevallen wordt (een deel van) de
dienstverlening door een derde partij uitgevoerd. Voor zover deze derden als onderaannemer
worden ingeschakeld, zijn daarop deze algemene voorwaarden van toepassing. Indien een
separate overeenkomst wordt gesloten met de derde partij, dan zijn daarop de door die partij
verstrekte (algemene) voorwaarden van toepassing en worden facturen door die derde partij
verstuurd.
De betalingstermijn van de facturen bedraagt 14 dagen, tenzij anders afgesproken. Bij gebreke
van tijdige betaling kan onder meer opschorting van de dienstverlening plaatsvinden.

De BV zal bij de uitvoering van haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in
acht nemen. Gebruik en implementatie van de verstrekte documenten, informatie en adviezen is
echter altijd de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer. Door gebruikmaking van de
verstrekte documenten, informatie en adviezen of gebruikmaking van de juridische
dienstverlening kan geen zekerheid verkregen worden dat opdrachtnemer aan de wet voldoet of
een Data Pro Certificate zal verkrijgen. De toetsing voor het Data Pro Certificate geschiedt door
een externe auditor.
Op welke producten of diensten en verdere ondersteuning opdrachtgever recht heeft, hangt af
van welke producten of diensten zijn aangevraagd.
Per product of dienst kunnen nadere productvoorwaarden gelden. Deze worden hieronder waar
mogelijk gespecificeerd, maar kunnen ook bij aanvraag van het product of de dienst nader
worden verstrekt.

De aansprakelijkheid van de BV, haar medewerkers alsmede van alle overige derden zoals de
vereniging Nederland ICT (waaraan de BV is gelieerd) of ingeschakelde derden is beperkt tot de
directe schade tot een maximum van een bedrag ter grootte van driemaal het door de BV voor
de desbetreffende dienst in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag (excl. btw).
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Nederlands recht is van toepassing op de rechtsverhouding. De rechter te Utrecht is bevoegd
kennis te nemen van geschillen. Bij een mogelijk geschil geven wij de voorkeur aan minnelijk
overleg.

De in dit hoofdstuk ‘Juridische dienstverlening’ opgenomen bepalingen zijn, naast de bepalingen
in het hoofdstuk ‘Algemene bepalingen’ van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien
de BV adviesdiensten aan opdrachtnemer levert.
Voor de juridische dienstverlening geldt dat de overeenkomst een overeenkomst van opdracht
is die verstrekt wordt aan de BV. De BV zegt niet toe dat een bepaalde persoon (zoals
bijvoorbeeld een bepaalde medewerker van de BV) de werkzaamheden zal uitvoeren, ook niet
als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever zou zijn geweest dat
de opdracht door een bepaalde persoon zou worden uitgevoerd. De werking van de artikelen
7:404 BW, dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en 7:407 lid 2 BW, dat ziet op
het geven van een opdracht aan twee of meer personen, wordt uitgesloten.
De juridische dienstverlening behelst advies en ondersteuning op het gebied van het ICT-recht
en privacyrecht. Ook kan ondersteuning bij de voorbereiding voor de aanvraag van een Data Pro
Certificate gegeven worden.

De juridische dienstverlening wordt - tenzij andersluidende afspraken zijn gemaakt - in rekening
gebracht op basis van een tarief van € 280,- per gewerkt uur (exclusief btw). Voor leden van
Nederland ICT geldt een korting op het uurtarief. Zij betalen € 140,- per gewerkt uur (exclusief
btw) zolang het lidmaatschap voortduurt. Het uurtarief is vast en resultaatonafhankelijk.
Jaarlijks kan het tarief met ingang van 1 januari gewijzigd worden.
Als in verband met de dienstverlening externe kosten worden gemaakt, zoals bijvoorbeeld
reiskosten, kosten voor uittreksels uit het handelsregister, kosten voor exploiten, kosten van het
Benelux Merkenregister, etc. dan zullen deze kosten één op één, dus zonder enige winstopslag,
worden doorbelast.
In beginsel zullen de werkzaamheden en kosten maandelijks in rekening worden gebracht
middels een declaratie die is voorzien van een specificatie van de bestede tijd. Wij hechten
belang aan de inzichtelijkheid hiervan. Mocht de specificatie toch tot enigerlei vragen of
opmerkingen leiden dan stellen wij het op prijs dat te horen.
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De in dit hoofdstuk ‘Data Pro Certificate’ opgenomen bepalingen zijn, naast de bepalingen in het
hoofdstuk ‘Algemene bepalingen’ van deze algemene voorwaarden, van toepassing indien de
BV Data Pro Certificate-diensten aan opdrachtnemer levert.
Inschrijven op Data Pro Certificate geeft recht op:
•

Ondersteuning bij de voorbereiding op certificering:
o

Uitgebreide toolkit met relevante standaarddocumenten ter ondersteuning van
de implementatie van de Avg;

o

Bijwonen 2 privacyworkshops van Nederland ICT (maximaal 2 personen per
keer);

o

Data Pro Statement en Standaardclausules voor verwerkingen (tezamen de
verwerkersovereenkomst);

•

Aanvraag certificering:
o

Het doorlopen van het Data Pro Certificate-proces. Het doorlopen van het
certificeringsproces behelst het invullen van een vragenlijst en het uploaden
van relevante documenten, waaronder het Data Pro Statement. Deze toetsing
onderzoekt of een opdrachtgever in zijn rol als verwerker handelt conform de
Data Pro Code. Aan de hand van de antwoorden en de relevante documenten
zal een externe onafhankelijke auditor beoordelen of wordt voldaan aan de Data
Pro Code;

o

Recht op één herkansing binnen 2 maanden indien in eerste instantie
onvoldoende wordt gescoord;

Als de onafhankelijke auditor beoordeelt dat het certificeringsproces met goed gevolg is
doorlopen, dan mag het Data Pro Certificate worden gevoerd onder de bij het Data Pro
Certificate behorende gebruiksvoorwaarden die van tijd tot tijd kunnen wijzigen.

De Stichting Juristen Nederland ICT (verder: Stichting) is toezichthouder op de Data Pro Code
en de partij die beslist over uitreiking en intrekking van Data Pro Certificates. De BV heeft van
deze Stichting het recht verkregen om Data Pro Certificates te verstrekken en verleent hierbij
namens de Stichting aan opdrachtgever een niet-exclusief gebruiksrecht onder de navolgende
voorwaarden:
•

De Data Pro auditor heeft vastgesteld dat op voldoende wijze aan de Data Pro Code
wordt voldaan en de factuur voor Data Pro Certificate aan de BV is voldaan;
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•

Organisaties die het Data Pro Certificate mogen voeren, worden gepubliceerd in een
door de Stichting beheerd openbaar register op www.dataprocertificate.nl;

•

Het recht om het Data Pro Certificate te voeren geldt steeds voor de duur van één jaar,
waarna opnieuw wordt getoetst of aan de Data Pro Code wordt voldaan;

•

Gebruik van het Data Pro Certificate is voorwaardelijk aan het blijvend voldoen aan de
Data Pro Code, waar toezicht op wordt gehouden en waar steekproefsgewijs op wordt
gecontroleerd;

•

Een organisatie die het Data Pro Certificate voert, zal alle medewerking verlenen aan
een (nader) onderzoek van een onafhankelijke Data Pro auditor;

•

Een organisatie die het Data Pro Certificate voert, zal zich onderwerpen aan de Data Pro
klachtenregeling, waarbij klachten van belanghebbenden door een Data Pro auditor of
de Stichting kunnen worden onderzocht;

•

Een nader onderzoek of klacht kan ertoe leiden dat het recht om het Data Pro Certificate
te voeren met onmiddellijke ingang wordt ingetrokken door de Stichting.

De beoordeling of opdrachtgever in voldoende mate handelt conform de Data Pro Code wordt
uitgevoerd door een externe onafhankelijke Data Pro auditor. De BV heeft geen invloed op de
beoordeling door de auditor.

De kosten voor het Data Pro Certificate zijn gespecificeerd op de website. De kosten worden
direct na inschrijving gefactureerd door de BV. Voor aanvullende ondersteuning gelden de
tarieven en voorwaarden zoals vermeld in het hoofdstuk ‘Juridische dienstverlening’ van deze
algemene voorwaarden.
Een verkregen certificaat heeft een geldigheidsduur van een jaar. Ieder jaar kan hercertificering
worden aangevraagd. Hiervoor zullen opnieuw kosten in rekening gebracht worden door de BV.
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