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Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden  zijn van toepassing op iedere overeenkomst, aanbieding of offerte in 
zake diensten tussen GHS, gevestigd in Overdinkel en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel  
onder nummer: 06073724 (hierna: “GHS”) en haar wederpartij (hierna: “Klant”). Naast deze 
algemene voorwaarden maakt ook de verwerkersovereenkomst integraal onderdeel uit van iedere 
overeenkomst tussen GHS en de klant

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen,alle door ons 
gesloten overeenkomsten en verrichte diensten en alle overige door ons verrichte handelingen. GHS 
wordt in deze voorwaarden aangeduid als 'wij', en haar wederpartij als cliënt.

1.2. Al onze aanbiedingen - daaronder mede begrepen prijsopgaven, brochures en prijslijsten - zijn 
vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen, zelfs na aanvaarding door opdrachtgever van de 
aanbieding. Herroeping na aanvaarding door cliënt zal onverwijld dienen te geschieden.

1.3. Afwijkende voorwaarden zijn alleen verbindend, indien deze vooraf door ons schriftelijk zijn 
bevestigd.

1.4 De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voor zover niet in strijd 
met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen onze voorwaarden te allen tijde voorrang 
hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.

Artikel 2 Totstandkoming Overeenkomst

2.1 Alle door ons gedane aanbiedingen en offertes, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij 
uitdrukkelijk anders door ons is vermeld.

2.2 Indien een aanbieding vergezeld gaat van demo’s, tekeningen, begrotingen, plannen, catalogi of 
andere bescheiden of digitale informatie op producten, blijven deze te allen tijde ons eigendom en 
moeten op eerste verzoek aan ons worden geretourneerd. Zij mogen zonder onze toestemming niet 
vermenigvuldigd, gekopieerd, gecachet of aan derden ter inzage gegeven worden of worden 
verstrekt.Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot acceptatie 
van een order. Niet-acceptatie wordt door ons zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14 
dagen aan de wederpartij ter kennis gebracht. De overeenkomst komt derhalve eerst tot stand 14 
dagen na acceptatie of zoveel eerder dat wij de overeenkomst schriftelijk bevestigen of daaraan (een 
begin van) uitvoering geven.

Artikel 3. Levering

3.1 Wij behouden ons het recht voor opdrachten c.q. bestellingen zonder opgaaf van redenen te 



weigeren, dan wel uitsluitend onder rembours of à contant te leveren.

3.2 De door ons opgegeven levertijden zijn indicatief en niet als fatale termijn te beschouwen. 
Opgave van de levertijd geschiedt door ons altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk 
anders is opgegeven.

3.3 Overschrijding van de levertijd geldt nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan cliënt 
om de goederen af te nemen onverlet. In geen geval is cliënt gerechtigd de overeenkomst te 
annuleren, de ontvangst van de goederen of de betaling daarvan te weigeren, of op 
schadevergoeding aanspraak te maken.

3.4 Wij behouden ons het recht voor de goederen onder rembours te leveren of vooruitbetaling van 
wederpartij te verlangen.

3.5. Wij zullen de zaken van elke verkoopovereenkomst aan cliënt leveren vanuit ons magazijn. De 
goederen zijn vanaf levering voor rekening en risico van cliënt.

3.6 Wij zijn bevoegd in gedeelten te leveren. Elke deellevering is als een zelfstandige levering te 
beschouwen. Kosten voor de verzending van deelleveringen zijn voor client.

3.7 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geschiedt verzending van de goederen voor 
rekening en risico van cliënt, ook indien het vervoer door ons en/of voor onze rekening mocht 
geschieden.

3.8 Indien de noodzaak bestaat dat de opdrachtgever zijn medewerking verleent aan het uitvoeren 
van de overeenkomst, zal de opdrachtgever ons steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens 
of inlichtingen verstrekken en voorts alle overige gewenste medewerking verlenen.

3.9 Indien voor de uitvoering van een overeenkomst de noodzakelijke gegevens, apparatuur en/of 
materialen niet, niet-tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter onze beschikking staan of indien 
de cliënt op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, hebben wij het recht tot opschorting 
van de overeenkomst en het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven in rekening te 
brengen.

Artikel 4. Annulering

4.1 Indien de wederpartij, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren 
zal, indien wij met deze ontbinding instemmen, 15% van de orderprijs als annuleringskosten in 
rekening worden gebracht, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, inclusief 
gederfde winst.

Artikel 5. Reclames

5.1. Alle reclames moeten schriftelijk binnen acht dagen na levering worden ingediend, bij 
overschrijding van welke termijn elke aanspraak tegen ons terzake van die gebreken vervalt.

5.2. Een reclame schort betalingsverplichtingen niet op.



Artikel 6. Prijzen

6.1 Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen: bij diensten gebaseerd op uurtarief, bij goederen, 
gebaseerd op levering af ons bedrijf of magazijn, exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, 
heffingen en rechten, exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en 
verzekering, exclusief installatie- en  nstructiekosten, vermeld in Euro’s; eventuele 
koerswijzigingen worden doorberekend; exclusief telefoon- of telecommunicatiekosten.

6.2 Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de 
orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; een en ander met inachtneming van de eventueel 
terzake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige 
prijsverhogingen bij de orderbevestiging zullen worden vermeld.

Artikel 7. Betaling

7.1. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na aflevering te geschieden zonder 
korting. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening 
van cliënt.

7.2 Bij te late betaling zijn wij gerechtigd cliënt vanaf de factuurdatum rente in rekening te brengen 
over het verschuldigde bedrag op basis van 1% per maand, een gedeelte van een maand voor een 
hele gerekend.

7.3. Alle kosten, na ingebrekenstelling, vallende op de inning van het door cliënt verschuldigde 
komen voor rekening van cliënt.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

8.1 Alle prototypes, demo’s, tekeningen, ontwerpen, diagrammen, pakket van eisen, schetsen, 
modellen en dergelijke, door of namens ons bij de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd, 
blijven ons onvervreemdbaar eigendom, evenals het recht om daarvan gebruik te maken.

8.2 Wederpartij garandeert ons te allen tijde dat het gebruik van de door wederpartij verstrekte 
gegevens of anderszins, ons niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde 
rechten van derden.

8.3 Wederpartij vrijwaart ons volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken welke 
derden jegens ons geldends zouden mogen maken uit hoofde van schending van de in punt 8.2 
genoemde garantie.

8.4 Wij behouden te allen tijde het auteursrecht voor op de door ons al dan niet in opdracht 
ontwikkelde software.

Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud



9.1. Alle aan cliënt geleverde zaken blijven ons eigendom totdat alle bedragen die cliënt aan ons 
verschuldigd is zijn voldaan.

Artikel 10. Aansprakelijkheid en vrijwaring

10.1 Behoudens opzet of grove schuld onzerzijds, zijn wij niet gehouden tot vergoeding van enige 
schade, van welke aard en omvang dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan 
roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden die 
voortvloeit uit de uitvoering van de gesloten overeenkomst danwel uit mondeling of schriftelijk 
gegeven adviezen.

10.2 In geen geval zijn wij aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt door het 
gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij 
het heeft aangeschaft.

10.3 Ook indien de wederpartij of een derde wijzigingen aanbrengt in de door ons ontwikkelde 
software of geleverde hardware sluiten wij iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking 
en eventuele (gevolg-) schade.

10.4 Indien ondanks de uitsluiting van aansprakelijkheid als bedoeld onder a aansprakelijkheid 
onzerzijds rechtens wordt aangenomen zal de omvang van onze aansprakelijkheid het totale bedrag 
van de betreffende overeenkomst of deellevering nooit te boven gaan.

10.5 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor zuivere vermogensschade zoals winstderving, 
stagnatieschade, reputatieschade, etc.

Artikel 11. Overmacht

11.1 In geval van overmacht zijn wij gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, 
zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat wij deswege tot schadeloosstelling verplicht 
zullen zijn.

11.2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke 
niet aan ons kan  worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo 
ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan 
worden gevergd.

Artikel 12. Diverse bepalingen

12.1 Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van 
toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling 
als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer 
bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens 
deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

12.2. Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van 



toepassing.

Artikel 13. Verplichtingen van de Klant

1. De Klant zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig 
Internetgebruiker verwacht mag worden.

2. De Klant stelt GHS zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen in relevante 
gegevens.

3. De Klant is aansprakelijk voor al het gebruik (ook dat door eventuele derden) dat via zijn 
Account van de GHS Diensten wordt gemaakt.

4. De Klant onthoudt zich ervan overige Klanten of Internetgebruikers te hinderen of schade toe te 
brengen aan het Systeem. Het is de Klant verboden processen of programma’s – al dan niet via het 
Systeem – te gebruiken waarvan de Klant weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks GHS, 
overige klanten of Internetgebruikers kan hinderen of schade kan toebrengen. Het is de Klant 
slechts toegestaan processen of programma’s te gebruiken indien er een directe, door GHS 
toegestane, verbinding met het Systeem bestaat.

5. De verantwoordelijkheid voor het up-to-date houden van de software die het mogelijk maakt 
voor GHS om het systeem goed te kunnen beveiligen en de in artikel 14.5 genoemde maatregelen te 
nemen, ligt bij de Klant zelf.

6. Het is de Klant niet toegestaan het Systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor handelingen 
en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de Netiquette, 
bepalingen in de toepasselijke Request for Comments (RFC) de richtlijnen van de Reclame Code 
Commissie, de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar 
niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:

het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mails met dezelfde inhoud en/of het 
ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet posten van een bericht met dezelfde 
inhoud (spamming);

het handelen in strijd met rechten van intellectuele of industriële eigendom (databankrechten 
daaronder begrepen) van derden;

het openbaar maken of verspreiden van (kinder)pornografie;

seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;

het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het Internet 
(hacken).

7. Het is de Klant niet toegestaan om in de Productieomgeving testen uit te voeren danwel software 
te ontwikkelen. Testen moeten worden gedaan in een daarvoor bedoelde Testomgeving om schade 
aan de website van de klant en derden te voorkomen.

8. De Klant draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, randapparatuur en verbindingen 
om toegang tot het Systeem mogelijk te maken.

9. GHS is, zonder dat GHS tot enige schadevergoeding jegens de Klant zal zijn gehouden, 
gerechtigd zonder nadere aankondiging de aan de Klant verstrekte aansluiting op het Systeem 
onmiddellijk buiten gebruik te stellen, op te schorten of aan deze aansluiting nadere voorwaarden te 
stellen, indien en zo lang de Klant handelt (of vermoed wordt dit te doen) in strijd met het gestelde 
in de artikelen 13.1 tot en met 13.7.  De Klant vrijwaart GHS tegen alle aanspraken van



derden ter zake van schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de Klant 
van het Account, het Systeem of het Internet, dan wel door het niet nakomen van de Klant van zijn 
verplichtingen uit de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden.

10. De Klant is altijd verantwoordelijk voor wat er zich afspeelt op de website van de Klant, ook als 
de Klant handelingen verricht die andere Klanten van GHS hinderen op het gebied van 
toegankelijkheid en snelheid van het product dat zij bij GHS in gebruik hebben.

Artikel 14. Beveiliging en privacy

1. De Klant geeft door het aangaan van een Overeenkomst toestemming aan GHS zijn 
Persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en de 
administratie en beheerstaken van GHS. Deze Persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor 
GHS en worden niet aan derden verstrekt, tenzij GHS hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke 
uitspraak verplicht is.

2. GHS onthoudt zich van het inzien van (persoonlijke) e-mail en/of bestanden van Klanten en stelt 
deze niet ter beschikking van derden, tenzij GHS hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke 
uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de Klant handelt (of wordt vermoed te handelen) in strijd 
met artikel 13.1 tot en met 13.7 van deze algemene voorwaarden.

3. Voor zover GHS middels de GHS Diensten Persoonsgegevens ten behoeve van de Klant 
verwerkt, doet GHS dit als bewerker van Persoonsgegevens in de zin van de AVG. De Klant zal aan 
alle verplichtingen voldoen die op hem als de verantwoordelijke in de zin van de AVG voor deze 
gegevensverwerking rusten en vrijwaart GHS tegen elke actie die is gebaseerd op het niet voldoen 
aan deze verplichtingen.

4. GHS legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de 
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 gegevens met zich meebrengen.

5. De verantwoordelijkheid van het melden van datalekken ligt uitsluitend bij GHS als het gaat om 
het verwerken van persoonsgegevens van Klanten zelf die door GHS worden opgeslagen.

6. Indien door de Klant middels de GHS Diensten Persoonsgegevens naar landen buiten de 
Europese Unie worden getransporteerd, vrijwaart de Klant GHS tegen alle rechtsvorderingen van 
derden die zijn gebaseerd op de bewering dat deze Persoonsgegevens worden uitgevoerd in strijd 
met de bepalingen van de AVG.

7. Indien naar het oordeel van GHS een gevaar ontstaat voor het functioneren van de 
computersystemen of het netwerk van GHS of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, 
in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde 
systemen of activiteiten van virussen, trojans en vergelijkbare software, is GHS gerechtigd alle 
maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te 
voorkomen.

8. Bij persoonsgegevens van derden die worden opgeslagen op of via de website van de Klant rust 
de meldplicht voor het doorbreken van de beveiliging volledig op de Klant, ook als deze gebruik 
maakt van het Systeem van GHS.





Verwerkersovereenkomst

Deze Verwerkersovereenkomst maakt – evenals de algemene voorwaarden – integraal onderdeel uit 
van iedere overeenkomst in zake diensten tussen GHS, gevestigd in Overdinkel en ingeschreven bij 
de Kamer van Koophandel  onder nummer: 06073724 (hierna: “GHS”) en haar wederpartij. In het 
kader van deze Verwerkersovereenkomst wordt GHS aangemerkt als “Verwerker” en de 
wederpartij (klant) als “Verwerkingsverantwoordelijke”.

in aanmerking nemende dat

• Verwerkingsverantwoordelijke met zijn klanten een overeenkomst heeft gesloten en 
Verwerkingsverantwoordelijke voor de uitvoering van die overeenkomst Verwerker in 
wenst te schakelen;

• Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker ten behoeve van het voorgaande een 
Overeenkomst hebben gesloten;

• Verwerker bij de uitvoering van de Overeenkomst in sommige gevallen aangemerkt kan 
worden als Verwerker in de zin van artikel 1 sub e van de Wet bescherming 
persoonsgegevens (hierna: “Wbp”);

• Verwerkingsverantwoordelijke aangemerkt wordt als Verwerkingsverantwoordelijke in de 
zin van artikel 1 sub d van de Wbp;

• waar in deze Verwerkersovereenkomst gesproken wordt over persoonsgegevens, hiermee 
persoonsgegevens in de zin van artikel 1 sub a van de Wbp bedoeld worden;

• Verwerker bereid is verplichtingen omtrent beveiliging en andere aspecten van de Wbp na te 
komen, voor zover dit binnen zijn macht ligt;

• De Wbp aan de Verwerkingsverantwoordelijke de plicht oplegt om ervoor zorg te dragen 
dat Verwerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van de technische en 
organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen;

• De Wbp daarnaast aan de Verwerkingsverantwoordelijke de plicht oplegt om toe te zien op 
de naleving van die maatregelen;

• Partijen, mede gelet op het vereiste uit artikel 14 lid 5 van de Wbp, hun rechten en plichten 
schriftelijk wensen vast te leggen middels deze Verwerkersovereenkomst (hierna: 
“Verwerkersovereenkomst”).

• Waar in deze Verwerkersovereenkomst termen uit de Wbp of Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG) worden genoemd, hiermee de corresponderende termen uit de 
Wbp of AVG worden bedoeld;

• Waar in deze Verwerkersovereenkomst wordt verwezen naar de Wbp, vanaf 25 mei 2018 
gedoeld wordt op (de corresponderende bepalingen uit) de AVG.

• zijn als volgt overeengekomen:



Artikel 1. Doeleinden van verwerking

1.1         Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in 
opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal 
uitsluitend plaatsvinden in het kader van de Verwerkersovereenkomst – op grond waarvan onder 
andere gegevens van de verwerkingsverantwoordelijke worden gehost en diensten geleverd aan de 
verwerkingsverantwoordelijke – en die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of met 
nadere instemming zijn vastgelegd in de Overeenkomst.

1.2         Verwerker zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door 
Verwerkingsverantwoordelijke is vastgesteld. Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker op de 
hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze 
Verwerkersovereenkomst zijn genoemd.

1.3         Verwerker heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van 
persoonsgegevens. Verwerker neemt geen beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de 
persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van persoonsgegevens.

1.4         Verwerkingsverantwoordelijke staat ervoor in dat zij, vanaf 25 mei 2018 op het moment 
dat de AVG van toepassing wordt, een register zal bijhouden van de onder deze 
Verwerkersovereenkomst geregelde verwerkingen. Verwerkingsverantwoordelijke vrijwaart 
Verwerker tegen alle aanspraken en claims die verband houden met het niet juist naleven van deze 
registerplicht. 

Artikel 2. Verplichtingen Verwerker

2.1         Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen zal Verwerker zorg dragen voor de 
naleving van de voorwaarden die, op grond van de Wbp, worden gesteld aan het verwerken van 
persoonsgegevens.

2.2         Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke, op diens verzoek daartoe en binnen een 
redelijke termijn, informeren over de door zijn genomen maatregelen aangaande zijn verplichtingen 
onder deze Verwerkersovereenkomst.

2.3         De verplichtingen van Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, 
gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker.

2.4         Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke in kennis stellen indien naar zijn mening een 
instructie van Verwerkingsverantwoordelijke in strijd is met relevante privacywet- en regelgeving.

2.5         Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke de noodzakelijke medewerking verlenen 
wanneer er in het kader van de verwerking een gegevensbeschermingseffectbeoordeling, of 
voorafgaande raadpleging van de toezichthouder, noodzakelijk mocht zijn.

Artikel 3. Doorgifte van persoonsgegevens

3.1         Verwerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Unie. 
Verwerkingsverantwoordelijke geeft Verwerker daarnaast, indien van toepassing, hierbij 
toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in landen buiten de Europese Unie, met 



inachtneming van de relevante wet- en regelgeving.

3.2         Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke, op diens verzoek daartoe, melden om welk 
land of landen het gaat. 

Artikel 4. Verdeling van verantwoordelijkheid

4.1         Partijen zullen zorg dragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving.

4.2         De toegestane verwerkingen zullen door Verwerker worden uitgevoerd binnen een 
geautomatiseerde omgeving.

4.3         Verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder 
deze Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Verwerkingsverantwoordelijke 
en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Verwerkingsverantwoordelijke. Voor 
alle overige verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet 
beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door Verwerkingsverantwoordelijke, 
verwerkingen voor doeleinden die niet door Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker zijn 
gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Verwerker niet 
verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust uitsluitend bij 
Verwerkingsverantwoordelijke.

4.4         Verwerkingsverantwoordelijke staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot 
verwerkingen van persoonsgegevens, zoals bedoeld in deze Verwerkersovereenkomst, niet 
onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden en vrijwaart verwerker tegen alle 
aanspraken en claims die hiermee verbandhouden.

Artikel 5. Inschakelen van derden of onderaannemers

5.1         Verwerkingsverantwoordelijke verleent Verwerker hierbij toestemming om bij de 
verwerking derden (subverwerkers) in te schakelen.

5.2         Op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke zal Verwerker 
Verwerkingsverantwoordelijke zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde 
subverwerkers. Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om bezwaar te maken tegen het 
inchakelen van een subverwerker. Dit bezwaar dient schriftelijk, binnen twee weken en door 
argumenten ondersteund, te worden ingediend.

5.3         Verwerker zorgt er onvoorwaardelijk voor dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op 
zich nemen als tussen Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker is overeengekomen. Verwerker 
staat in voor een correcte naleving van deze plichten door deze derden en is bij fouten van deze 
derden zelf jegens Verwerkingsverantwoordelijke aansprakelijk voor alle schade alsof hij zelf de 
fout(en) heeft begaan.

Artikel 6. Beveiliging

6.1         Verwerker zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te 
nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of 



tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, 
wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens). Op verzoek van de 
Verwerkingsverantwoordelijke zal verwerker de informatie over de genomen 
beveiligingsmaatregelen verstrekken.

6.2         Verwerker staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend 
is. Verwerker zal zich inspannen om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de 
stand van de techniek, de gevoeligheid van de persoonsgegevens en de aan het treffen van de 
beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

6.3         Verwerkingsverantwoordelijke stelt enkel persoonsgegevens ter verwerking aan Verwerker 
ter beschikking, indien Verwerkingsverantwoordelijke zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste 
beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de 
naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

Artikel 7. Meldplicht

7.1         In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek (waaronder wordt verstaan: een 
inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt tot een aanzienlijke kans op nadelige 
gevolgen, dan wel nadelige gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens, zoals 
bedoeld in artikel 34a Wbp) zal Verwerker, zich naar beste kunnen inspannen om 
Verwerkingsverantwoordelijke daarover zo snel mogelijk te informeren naar aanleiding waarvan 
Verwerkingsverantwoordelijke beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen 
zal informeren of niet. Verwerker spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie 
volledig, correct en accuraat te maken. De meldplicht geldt enkel indien het lek daadwerkelijk heeft 
plaatsgevonden.

7.2         Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Verwerker meewerken aan het informeren 
van de terzake relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen. Verwerkingsverantwoordelijke is 
verantwoordelijk voor het melden naar de relevante autoriteiten.

7.3         De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, 
alsmede:

• Wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;

• Wat is het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg;

• Wat is de (voorgestelde) oplossing;

• Wat de reeds ondernomen maatregelen zijn;

• Contactgegevens voor de opvolging van de melding;

• Wie geïnformeerd is (zoals betrokkene zelf, Verwerkingsverantwoordelijke, 
toezichthouder).

Artikel 8. Afhandeling verzoeken van betrokkenen

8.1         In het geval dat een betrokkene een verzoek over zijn persoonsgegevens richt aan 
Verwerker, zal Verwerker het verzoek doorsturen aan Verwerkingsverantwoordelijke en de 



betrokkene hiervan op de hoogte stellen. Verwerkingsverantwoordelijke zal het verzoek vervolgens 
verder zelfstandig afhandelen. Indien blijkt dat de Verwerkingsverantwoordelijke hulp benodigd 
heeft van Verwerker voor de uitvoering van een verzoek van een betrokkene, zal Verwerker hieraan 
meewerken en kan Verwerker hiervoor kosten in rekening brengen. 

Artikel 9. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

9.1         Op alle persoonsgegevens die Verwerker van Verwerkingsverantwoordelijke ontvangt 
en/of zelf verzamelt in het kader van deze Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht 
jegens derden. Verwerker zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij 
deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot betrokkenen 
herleidbaar is.

9.2         Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:

voor zover Verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de 
informatie aan derden te verschaffen; of

indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de 
uitvoering van de Hoofdovereenkomst of deze Verwerkersovereenkomst; en

indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

Artikel 10. Audit

10.1       Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om audits uit te laten voeren door een 
onafhankelijke ICT-deskundige die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van 
alle punten uit deze Verwerkersovereenkomst.

10.2       Deze audit vindt uitsluitend plaatst nadat Verwerkingsverantwoordelijke de bij Verwerker 
heeft nagevraagd of er soortgelijke auditrapportages aanwezig zijn en indien dit het geval is, de 
aanwezige auditrapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die 
een door Verwerkingsverantwoordelijke geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke 
audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij Verwerker aanwezige soortgelijke auditrapportages 
geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van deze Verwerkersovereenkomst door 
Verwerker. De door Verwerkingsverantwoordelijke geïnitieerde audit vindt twee weken na 
voorafgaande aankondiging door Verwerkingsverantwoordelijke, eens per jaar plaats.

10.3       Verwerker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante 
informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs, en medewerkers zo tijdig 
mogelijk en binnen een redelijke termijn, waarbij een termijn van maximaal twee weken redelijk is 
tenzij een spoedeisend belang zich hiertegen verzet, ter beschikking stellen.

10.4       De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling 
overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één 
van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.

10.5       De redelijke kosten voor de audit worden door de Verwerkingsverantwoordelijke 
gedragen, met dien verstande dat de kosten voor de in te huren ICT-deskundige altijd door 
Verwerkingsverantwoordelijke zullen worden gedragen. 



Artikel 11. Duur en beëindiging

11.1       De Verwerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst 
tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.

11.2       De Verwerkersovereenkomst kan tussentijds niet worden opgezegd.

11.3       Partijen mogen deze Verwerkersovereenkomst alleen wijzigen met wederzijdse 
instemming.

11.4       Na beëindiging van de Verwerkersovereenkomst vernietigt Verwerker de van 
Verwerkingsverantwoordelijke ontvangen persoonsgegevens na een (1) kalendermaand tenzij 
partijen anders overeen komen.

Artikel 12. Overige bepalingen

12.1       De Verwerkersovereenkomst en de uitvoering daarvan worden beheerst door Nederlands 
recht.

12.2       Alle geschillen, die tussen Partijen mochten ontstaan in verband met de 
Verwerkersovereenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement 
waar Verwerker is gevestigd.

12.3       Indien de privacywetgeving wijzigt, zullen partijen meewerken deze 
Verwerkersovereenkomst aan te passen teneinde aan deze wetgeving te kunnen (blijven) voldoen.

12.4       Logs en gedane metingen door Verwerker gelden als dwingend bewijs, behoudens 
tegenbewijs te leveren door Verwerkingsverantwoordelijke.

12.5       In geval van strijdigheid van verschillende documenten of de bijlagen daarvan, geldt de 
volgende rangorde:

• de Overeenkomst;

• deze Verwerkersovereenkomst;

• de Algemene Voorwaarden;

• eventuele aanvullende voorwaarden.



Privacybeleid

Inleiding

Hartelijk dank voor het bezoeken van een website van GHS en het kennis nemen van ons 
privacybeleid. Op deze pagina beschrijven wij hoe wij informatie van u verzamelen via deze 
website, en waarvoor deze informatie wordt gebruikt. Alle door ons verzamelde informatie valt 
onder de Algemene verordening gegevensbescherming.

Over deze verklaring

Dit is de privacyverklaring van GHS (Kamer van Koophandel-nummer 06073724), gevestigd in 
Overdinkel. Deze privacyverklaring is van toepassing op elke verwerking van persoonsgegevens 
van onze (potentiële) klanten en gebruikers van onze websites en diensten. GHS is verantwoordelijk 
voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Hoofdstraat 121

7586BN  Overdinkel

tel: 053-4319442

Persoonsgegevens die wij verwerken

GHS verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze 
gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam

• Geslacht

• Adresgegevens

• Telefoonnummer

• E-mailadres

• IP-adres



• Gegevens over uw activiteiten op onze website

• Contact hebt met onze klantenservice

• Internetbrowser en apparaat type

• Bankrekeningnummer

• Betaalgegevens

• Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

GHS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Bestellingen te verwerken

Contact met onze klantenservice

Het afhandelen van betalingen

Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Om diensten bij u af te leveren

GHS analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van 
producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

GHS verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij 
nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die 
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet 
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de 
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld 
worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming 
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via 
info@grakist.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

GHS neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die 
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden 
genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een 
medewerker van GHS) tussen zit.



Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

GHS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren 
waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de 
volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Inactieve klantaccount verwijderen we na 7 jaar. Daarna gebruiken we de gegevens alleen 
annoniem voor interne raportages en annalyses.

Als u zich hebt ingeschreven voor onze nieuwsbrief dan bewaren we uw toestemming. Ook als u 
besluit de nieuwsbrief niet langer te willen ontvangen, bewaren we het intrekken van het verzoek.

Gegevens die we gebruiken om fraude te voorkomen bewaren we heel lang. Dat is misschien niet 
leuk maar wel nodig.

Delen van persoonsgegevens met derden

GHS deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren 
van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Denk hierij aan 
betaalpartners en partijen die domeinnamen uitgeven. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in 
onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van 
beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. GHS blijft verantwoordelijk voor deze 
verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Als u de webiste van GHS bezoekt kunnen er functionele, analytische en tracking cookies geplaatst 
worden. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt 
opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. GHS plaatst cookies met een 
puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat 
bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden samen met 
tracking cookies gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

U kunt zich voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer 
opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw 
browser verwijderen. Door dit te doen kan het zo zijn dat ons website niet meer goed funtioneert.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-
doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders 
en/of de sociale media-bedrijven.



Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf 
doen via uw account op MyGHS. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de 
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw 
persoonsgegevens door ons bedrijf.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar of hebt u andere vragen/opmerkingen over de 
gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@GHS.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van 
uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine 
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en 
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. GHS zal zo snel mogelijk, 
maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

GHS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, 
verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te 
gaan. Als jij het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van 
misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@grakist.com
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