Algemene Voorwaarden Simplex Interactive
Versie: 23 mei 2018
Artikel 1. Overeenkomst, offerte en bevestiging
1.1 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud
en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer gesloten
overeenkomsten.
1.2 Offerte
Offertes zijn 2 maanden geldig. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door
een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.
1.3 Schriftelijke bevestiging
Opdrachten dienen door de opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien
de opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat de
opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de
inhoud van de offerte als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken
en bedingen binden de opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk door de
opdrachtnemer zijn bevestigd.
1.4 Meerdere opdrachtnemers
Wanneer de opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan deze
opdrachtnemer wenst te verstrekken, dient hij de opdrachtnemer, onder
vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte te stellen.
1.5 Eenzelfde opdracht eerder aan ander verstrekt
Indien een opdrachtgever een zelfde opdracht reeds eerder aan een ander heeft
verstrekt, dient hij de opdrachtnemer, onder vermelding van de naam van de ander,
hiervan op de hoogte te stellen.
Artikel 2. De uitvoering van de overeenkomst
2.1 Uitvoeren opdracht
De opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit
te voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te
streven naar een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover
noodzakelijk zal de opdrachtnemer de opdrachtgever op de hoogte houden van de
voortgang van de werkzaamheden.
2.2 Verstrekken van gegevens
De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of
wenselijk is om een tijdige en juiste levering door de opdrachtnemer mogelijk te
maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige,
deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.
2.3 Aanvraag offertes toeleveranciers
Indien de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever een begroting voor
kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking
hebben. Desgewenst kan de opdrachtnemer namens de opdrachtgever offertes
aanvragen.
2.4 Gebruik toeleveranciers
Tenzij anders overeengekomen, worden opdrachten aan derden, in het kader van de
totstandkoming van het ontwerp, door of namens de opdrachtgever verstrekt. Op
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verzoek van de opdrachtgever kan de opdrachtnemer, voor rekening en risico van de
opdrachtgever, als gemachtigde optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader over
een te komen vergoeding afspreken.
Indien bij de uitvoering van de opdracht de opdrachtnemer volgens uitdrukkelijke
afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt,
waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan de opdrachtgever, dan
zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met
betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, hoedanigheid en levering van deze
goederen of diensten ook gelden jegens de opdrachtgever.
2.5 Openbaarmaking en verveelvoudiging
Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt overgegaan
dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes
of proeven van het ontwerp te controleren en goed te keuren. Indien de
opdrachtnemer, al dan niet in naam van de opdrachtgever, opdrachten of
aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient de
opdrachtgever op verzoek van de opdrachtnemer zijn hierboven genoemde
goedkeuring schriftelijk te bevestigen.
2.6 Termijn van levering
Een door de opdrachtnemer opgegeven termijn voor het volbrengen van het
ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de
overeenkomst anders blijkt. De opdrachtnemer is, ook bij een opgegeven termijn
voor het volbrengen van het ontwerp, eerst in verzuim nadat de opdrachtgever
hem/haar bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen
de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.
2.7 Tests, vergunningen en wettelijke bepalingen
Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen
van vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen
aan wettelijke- of kwaliteitsnormen niet tot de opdracht van de opdrachtnemer.
2.8 Klachten dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen
na afronding van de opdracht, schriftelijk aan de opdrachtnemer te worden
meegedeeld.
Artikel 3. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten
3.1 Auteursrecht en industriële eigendom
Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten
van intellectuele eigendom- waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het
auteursrecht- toe aan de opdrachtnemer. Voorzover een dergelijk recht slechts
verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is uitsluitend de
opdrachtnemer daartoe bevoegd.
Artikel 5. Honorarium
5.1 Honorarium en bijkomende kosten
Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die de
opdrachtnemer voor de uitvoering van de opdracht maakt, voor vergoeding in
aanmerking.
5.2 Honorarium voor meerwerk
Indien de opdrachtnemer door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige,
deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij
onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te
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verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de
gebruikelijk door de opdrachtnemer gehanteerde honorariumtarieven.
5.3 Accountantsonderzoek
Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of
omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van de opdrachtgever,
heeft de opdrachtnemer na een opgave van de opdrachtgever het recht de
administratie van de opdrachtgever door een registeraccountant te laten
controleren. Indien uit zo'n controle blijkt dat de opgave van de opdrachtgever niet
overeenkomt met de werkelijke gang van zaken, zullen de kosten van deze controle
voor rekening van de opdrachtgever komen.
Artikel 6. Betaling
6.1 Betalingsverplichting
Betalingen dienen plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien na het
verstrijken van deze termijn door de opdrachtnemer nog geen (volledige) betaling is
ontvangen, is de opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd gelijk
aan de wettelijke rente. Alle door de opdrachtnemer gemaakte kosten, zoals
proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen
de kosten voor juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in
verband met te late betalingen, komen ten laste van de opdrachtgever. De
buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 10% van het
factuurbedrag met een minimum van € 150,6.2 Periodieke betalingen
De opdrachtnemer heeft het recht zijn honorarium maandelijks in rekening te
brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten behoeve van de
uitvoering van de opdracht.
6.3 Geen korting of compensatie
De opdrachtgever verricht de aan de opdrachtnemer verschuldigde betalingen
zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met op de overeenkomst
betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die hij aan de opdrachtnemer
heeft verstrekt.
6.4 Vervallen licentie
Vanaf het moment dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde
van de overeenkomst niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de
opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te
gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever
verstrekte licentie te vervallen, tenzij de tekortkoming van de opdrachtgever in het
licht van de gehele opdracht van ondergeschikte betekenis is.
Artikel 7. Opzegging en ontbinding overeenkomst
7.1 Opzegging overeenkomst door opdrachtgever
Wanneer de opdrachtgever een overeenkomst opzegt, dient hij, naast een
schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de
tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.
7.2 Ontbinding overeenkomst door opdrachtnemer
Indien de overeenkomst door de opdrachtnemer wordt ontbonden wegens een
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de
opdrachtgever, dient de opdrachtgever, naast een schadevergoeding, het
honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte
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werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de opdrachtgever op grond waarvan
van de opdrachtnemer redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de
opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare
tekortkoming.
7.3 Schadevergoeding
De schadevergoeding bedoeld in de vorige twee leden van dit artikel zal tenminste
omvatten de kosten voortvloeiend uit de door de opdrachtnemer op eigen naam
voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met derden, alsmede
30 % van het resterende deel van het honorarium welke de opdrachtgever bij
volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou zijn.
7.4 Faillissement
Zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst
onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of
surséance van de andere partij.
7.5 Gebruik resultaat na voortijdige beëindiging
Indien de opdracht, om welke reden dan ook, voortijdig wordt beëindigd, is het de
opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen
te gebruiken en komt elke in het kader van de opdracht aan de opdrachtgever
verstrekte licentie te vervallen.
7.6 Duurovereenkomsten
Wanneer de werkzaamheden van de opdrachtnemer bestaan uit het bij herhaling
verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende
overeenkomst, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor
onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door
schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten
minste drie maanden.
Artikel 8. Garanties en vrijwaringen
8.1 Auteursrechthebbende
De opdrachtnemer garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is
ontworpen en dat, indien er auteursrecht op het ontwerp rust, hij/zij geldt als
maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan
beschikken.
8.2 Vrijwaring voor aanspraken m.b.t. gebruik ontwerp
De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer of door de opdrachtnemer bij de
opdracht ingeschakelde personen voor alle aanspraken van derden voortvloeiend
uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.
8.3 Verstrekte materialen en gegevens
De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken met betrekking tot
rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen
of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
Artikel 9. Aansprakelijkheid
9.1 Aansprakelijkheid
De opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor
a. fouten in het materiaal dat door de opdrachtgever ter hand is gesteld.
b. misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst
indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de opdrachtgever,
zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke
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gegevens/materialen.
c. fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
d. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van
prijsopgaven van toeleveranciers.
e. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever,
overeenkomstig het bepaalde in art. 2.5 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in
de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan
een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
f. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot
stand brengen of laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef
achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of
proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.
9.2 Beperking aansprakelijkheid
Behoudens in geval van opzet of grove schuld van de opdrachtnemer of de
bedrijfsleiding van de opdrachtnemer, is de aansprakelijkheid van de
opdrachtnemer voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de
opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot een bedrag dat in
redelijkheid in verhouding staat tot de omvang van de opdracht, met dien
verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan € 50.000,- of, indien
het aan de opdracht verbonden honorarium hoger is, het bedrag van dit
honorarium.
9.3 Verval aansprakelijkheid
Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat
de opdracht is voltooid.
9.4 Kopieën materialen
De opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door
hem verstrekte materialen en gegevens onder zich te houden tot de opdracht is
vervuld. Indien de opdrachtgever dit nalaat, kan de opdrachtnemer niet
aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet
was opgetreden.
9.5 Bewaarplicht
Na het voltooien van de opdracht hebben noch de opdrachtgever noch de
opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte
materialen en gegevens.
Artikel 10. Privacy
10.1 Simplex Interactive verwerkt bij of in verband met de uitvoering van haar Diensten,
persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Klant
wordt aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke van de verwerking van de Persoonsgegevens
en Simplex Interactive als verwerker. De voorwaarden en condities van deze verwerking van
persoonsgegevens door Simplex Interactive ten behoeve van Klant staan in de Bijlage
Gegevensverwerking van deze Algemene Voorwaarden.
10.2 Simplex Interactive verwerkt Persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere
zakelijke contactpersonen. Simplex Interactive is verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van de
verwerking van deze persoonsgegevens. Het volledige en actuele privacy statement van Simplex
Interactive is te raadplegen via simplex-interactive.nl/privacyverklaring.
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Artikel 11. Overige bepalingen
11.1 Overdracht aan derden
Het is de opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met de opdrachtnemer
gesloten overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van
zijn gehele onderneming.
11.2 Vertrouwelijkheid
Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de opdracht
aan de andere partij ter kennis komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij
de uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten
en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke
behandeling worden gebonden.
11.3 Opschriften
De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te
bevorderen en vormen geen onderdeel van deze voorwaarden.
11.4 Nederlands recht
Op de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en opdrachtgever is het Nederlands
recht van toepassing. De rechter tot het kennisnemen van geschillen tussen de
opdrachtnemer en de opdrachtgever is de bevoegde rechter in het arrondissement
waar de opdrachtnemer is gevestigd.
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Aanvullende voorwaarden bij opdrachten interactief media
ontwerpen
In afwijking dan wel aanvulling van de Algemene Voorwaarden welke op deze offerte
van toepassing zijn, en welke u als bijlage bij deze offerte aantreft, gelden de volgende bepalingen:
1
Specificaties
Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen in gezamenlijk overleg vaststellen aan welke
specificaties het resultaat dient te voldoen en, voor zover van toepassing, in hoeverre het
ontwerpbureau betrokken zal worden bij het onderhoud van het resultaat.
2
Contactpersonen
Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen beiden een contactpersoon aanwijzen die bevoegd is
beslissingen in het kader van de opdracht te nemen.
3
Juiste aanlevering materialen
Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat programmatuur, materialen of gegevens, welke
door of namens hem ter beschikking worden gesteld, tijdig, juist en volledig aan de
opdrachtnemer ter hand worden gesteld en geschikt zijn om door opdrachtnemer in het kader
van de opdracht te gebruiken.
4
Stand der techniek
Opdrachtnemer zal de opdracht naar vermogen uitvoeren met inachtneming van de dan
geldende stand der techniek. Opdrachtnemer kan niet garanderen dat het resultaat zonder
onderbreking of fouten in iedere omgeving zal werken. Het resultaat en de weergave kunnen
afhankelijk zijn van externe factoren, zoals systemen, browsers, schermresoluties of
besturingssystemen. Eventueel kan opdrachtgever in de specificaties laten opnemen in welke
omgeving het resultaat zal worden gebruikt, zodat het resultaat daar zoveel mogelijk op kan
worden afgestemd.
5
Bijzondere garantiebepaling voor applicaties op internet of intranet
In geval van een opdracht voor een applicatie op internet of intranet, zoals bijvoorbeeld een
website, zal opdrachtnemer eventuele gebreken in de applicatie die binnen een maand na
installatie door opdrachtgever schriftelijk worden gemeld, herstellen. Dit voor zover deze
gebreken gelegen zijn in het door toedoen van opdrachtnemer niet voldoen aan de opgestelde
specificaties. Indien er een acceptatietest is overeengekomen dan zal opdrachtnemer, in
afwijking van het hiervoor bepaalde, dergelijke gebreken die binnen 14 dagen na afloop van de
testperiode door opdrachtgever schriftelijk worden gemeld, in de applicatie herstellen, dit
voorzover deze gebreken samenhangen met wijzigingen/verbeteringen die tijdens de testperiode
zijn aangebracht.
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6
Verval bijzondere garantie voor applicaties op internet of intranet
Opdrachtnemer behoeft geen gebreken in de applicatie te herstellen indien deze zijn veroorzaakt
door opdrachtgever zelf, door derden of door gewijzigde omstandigheden, waarvan
opdrachtnemer ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet wist of behoorde te weten. De
garantieverplichting vervalt indien de opdrachtgever zonder toestemming van de
opdrachtnemer wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of doet aanbrengen, alsmede indien
de opdrachtgever op enige wijze zelf zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer
een gebrek tracht te herstellen.
7
Testperiode
Indien bij een opdracht voor applicaties op internet of intranet een acceptatietest is
overeengekomen, zal de testperiode 14 dagen bedragen, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
Het is opdrachtgever niet toegestaan de applicatie tijdens de testperiode openbaar te maken.
8
Uitbreiding diensten opdrachtnemer
Opdrachtnemer zal slechts zorgdragen voor andere diensten, zoals het aanvragen van
domeinnaamregistraties en het opzetten van procedures voor beveiliging, controle, onderhoud
en systeembeheer, indien en voor zover dit uitdrukkelijk onderdeel van de opdracht uitmaakt.
9
Inschakelen providers en andere dienstverleners
Indien opdrachtnemer adviseert om andere dienstverleners of toeleveranciers, zoals bepaalde
providers, ten behoeve van het functioneren of tot stand brengen van het resultaat in te
schakelen, is opdrachtnemer niet aansprakelijk indien deze dienstverleners of toeleveranciers
tekort schieten in hun verplichtingen.
10 Extra werkzaamheden
Indien opdrachtnemer extra werkzaamheden dient te verrichten door een uitbreiding van de
opdracht, door het te laat, onjuist of onvolledig aanleveren van programmatuur, materialen of
gegevens, door het herstel van het ontwerp of het resultaat in verband met onoordeelkundig
gebruik, of door het buiten de opdrachtomschrijving om (op verzoek of noodgedwongen)
begeleiden van medewerkers of toeleveranciers van de opdrachtgever, dan zullen deze extra
werkzaamheden, ongeacht of er sprake was van een vaste prijsafspraak, worden vergoed op
basis van de gebruikelijk door de opdrachtnemer gehanteerde honorariumtarieven.
11 Gebruik resultaat
Opdrachtgever dient zorg te dragen voor een correct en oordeelkundig gebruik van het resultaat
en de daaraan ten grondslag liggende software en applicaties.
12 Licentie voor het gebruik van het (grafisch) ontwerp
Wanneer opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met
opdrachtnemer, verkrijgt hij een exclusieve niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van het
(grafisch) ontwerp.
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13 Licentie voor het gebruik van de programmatuur en documentatie
Wanneer opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met
opdrachtnemer, verkrijgt hij een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van
de voor het resultaat door het ontwerpbureau tot stand gebrachte software of applicaties,
alsmede de daarbij behorende (technische) documentatie, ongeacht of deze software of
applicaties in het kader van de opdracht zijn vervaardigd.
14 Gebruik fonts, software en ander materiaal van derden
Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om bij derden licenties te verwerven voor
auteursrechtelijk beschermd materiaal dat in het resultaat zal worden gebruikt. Onder
auteursrechtelijk beschermd materiaal wordt onder andere verstaan: fonts, software,
huistijlelementen, foto's en (muziek)composities. Voor het materiaal dat opdrachtnemer voorstelt
in het resultaat toe te passen, kan de opdrachtnemer op verzoek van de opdrachtgever een
kostenraming opvragen bij de betreffende toeleverancier.
15 Dagelijks gebruik van een website
In geval van een opdracht voor het ontwikkelen van een website, of een wat dit betreft met een
website gelijk te stellen ontwerp, is het de opdrachtgever toegestaan om voor het dagelijks
gebruik van een applicatie binnen de door opdrachtnemer aangegeven grenzen wijzigingen in de
inhoud van de databases, achterliggende pagina's en de boomstructuren aan te brengen. Het is in
ieder geval niet toegestaan om zonder toestemming van opdrachtnemer wijzigingen aan te
brengen in:
- het (basis)ontwerp
- de openingspagina
- de basisstructuur
- de programmatuur
- het navigatiesysteem
16 Overdragen broncode
Tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen behoort het overdragen van de broncode van de
programmatuur en de bij de ontwikkeling van het resultaat tot stand gekomen technische
documentatie niet tot de verplichting van opdrachtnemer. Voor zover opdrachtgever zich inzage
kan verschaffen in de broncode, is hij niet gerechtigd daarvan op enige wijze gebruik te maken of
daarover aan anderen inlichtingen te verstrekken, op welke wijze dan ook.
17 Bescherming programmatuur
Opdrachtnemer is gerechtigd door middel van (technische) maatregelen zijn programmatuur te
beschermen. In dat geval is het opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of
te ontwijken.
18 Beëindiging relatie opdrachtgever-opdrachtnemer
In geval van een opdracht voor het ontwikkelen van een website, of een wat dit betreft met een
website gelijk te stellen ontwerp, zullen beide partijen, indien de relatie tussen opdrachtnemer en
opdrachtgever wordt verbroken, in gezamenlijk overleg proberen tot een redelijke oplossing te
komen, zodat de website nog op een reële wijze door de opdrachtgever kan worden gebruikt.
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19 Credits
Bij publiciteit rondom het resultaat zal opdrachtgever er voor zorgdragen dat de bijdrage van
opdrachtnemer duidelijk naar voren zal komen. Indien is overeengekomen dat derden betrokken
zullen zijn bij een wijziging of uitwerking van het resultaat, dan zal opdrachtgever ook deze derden
verplichten bij publiciteit rondom (een uitwerking van) het resultaat de bijdrage van
opdrachtnemer duidelijk te vermelden.
20 Naamsvermelding ontwerpbureau
Opdrachtnemer is gerechtigd om diens naam op een bescheiden wijze in het resultaat op te
nemen. De wijze waarop deze naamsvermelding zal plaatsvinden, wordt in onderling overleg
vastgesteld.
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Bijlage Gegevensverwerking
Artikel 1 - Definities
De namen en begrippen in deze Bijlage die met een hoofdletter worden geschreven, hebben de
hiernavolgende betekenis:
1.1 Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of een identificeerbare natuurlijk
persoon;
1.2 Verwerken: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot
Persoonsgegevens of een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet geautomatiseerd uitgevoerd,
zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen,
raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op ander wijze ter
beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;
1.3 Privacywetgeving: alle toepasselijke wet- en regelgeving op de verwerking van
persoonsgegevens - doch niet beperkt tot - de Algemene Verordening Gegevensbescherming;
1.4 Datalek(ken): een inbreuk in verband met persoonsgegevens, oftewel iedere inbreuk op de
beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de
wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden
opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens.
1.5 Verwerkingsverantwoordelijke: Klant, zijnde de (rechts)persoon die (alleen of samen met
anderen) het doel en de middelen voor de Verwerking van persoonsgegevens vaststelt en op basis
van Privacywetgeving verplicht is de waarborgen te treffen die bij die Verwerking nodig zijn;
1.6 Verwerker: Simplex Interactive, zijnde de (rechts)persoon die ten behoeve van de
Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt;
1.7 Sub-verwerker: de (rechts)persoon die op zijn beurt ten behoeve van Simplex Interactive
Persoonsgegevens verwerkt;
1.8 Overeenkomst: de tussen Partijen gesloten Overeenkomst ter zake de dienstverlening van
Simplex Interactive aan Klant, waarvan deze Bijlage een bijlage vormt;
Artikel 2 - Onderwerp
2.1 Simplex Interactive zal bij of in verband met de uitvoering van haar Diensten Persoonsgegevens
verwerken in opdracht van Klant.
2.2 Op basis van Privacywetgeving wordt Klant in deze hoedanigheid aangemerkt als
Verwerkingsverantwoordelijke van de Verwerking van de Persoonsgegevens en Simplex Interactive
als Verwerker. Deze Bijlage bevat de voorwaarden en condities van deze Verwerking van
Persoonsgegevens door Simplex Interactive.
Artikel 3 - Verplichtingen Simplex Interactive
3.1 Simplex Interactive verwerkt Persoonsgegevens uitsluitend voor zover nodig bij of in verband
met de uitvoering van de tussen Partijen gesloten Overeenkomst. De Verwerking van
Persoonsgegevens door Simplex Interactive gebeurt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze,
conform Privacywetgeving en conform de (schriftelijke) instructies van Klant. Klant staat er voor in
dat door haar gegeven instructies in overeenstemming zijn met Privacywetgeving.
Artikel 4 - Sub-verwerkers
4.1 Simplex Interactive is gerechtigd om bij de Verwerking van de Persoonsgegevens Subverwerkers in te schakelen, mits Simplex Interactive ervoor zorg draagt dat in te schakelen Subverwerkers tenminste dezelfde verplichtingen op zich nemen als op Simplex Interactive rusten op
basis van deze Bijlage.
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4.2 Simplex Interactive blijft in deze verhouding aanspreekpunt van Klant.
Artikel 5 - Doorgifte van Persoonsgegevens
5.1 Simplex Interactive zal Persoonsgegevens slechts doorgeven naar een land buiten de Europese
Economische Ruimte, mits dat land een passend beschermingsniveau waarborgt en het voldoet aan
de overige verplichtingen die op haar rusten op grond van deze Bijlage en Privacywetgeving.
5.2 Simplex Interactive zal Persoonsgegevens slechts doorgeven naar de Verenigde Staten op basis
van een EU-modelcontract of aan bedrijven gecertificeerd door de US Department of Commerce op
basis van het Privacy Shield.
Artikel 6 - Beveiliging
6.1 Simplex Interactive zal zich inspannen voldoende passende technische en organisatorische
maatregelen te nemen om de servers (hardware) en de daarop opgeslagen Persoonsgegevens te
beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige Verwerking. Deze maatregelen
garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, een passend
beveiligingsniveau gelet op de risico’s van de Verwerking en de aard, omvang en context van de te
beschermen Persoonsgegevens.
6.2 Klant is zelf verantwoordelijk voor het treffen van passende technische en organisatorische
beveiligingsmaatregelen ten aanzien van de gebruikte software en applicaties.
Artikel 7 - Meldplicht
7.1 Om Klant in staat te stellen aan de wettelijke Meldplicht Datalekken te voldoen, stelt Simplex
Interactive Klant onverwijld nadat zij kennis heeft genomen van een Datalek, hiervan op de hoogte.
Deze kennisgeving als omvat een omschrijving van:
 het Datalek;
 de aard van de inbreuk (o.a. kopiëren, veranderen, verwijderen, diefstal, onbekend);
 wanneer het Datalek heeft plaatsgevonden;
 de technische maatregelen die door Simplex Interactive zijn getroffen om de inbreuk te
stoppen en toekomstige inbreuken te voorkomen.
7.2 Simplex Interactive verstrekt op verzoek van Klant nadere informatie over het Datalek, voor
zover noodzakelijk voor Klant om aan haar wettelijke verplichtingen inzake melding aan de
Autoriteit Persoonsgegevens en Betrokkenen te voldoen.
7.3 Simplex Interactive kan op basis van de Telecommunicatiewet de verplichting hebben om
(beveiligings)incidenten en Datalekken zelfstandig te melden bij het Loket Meldplicht Telecomwet.
Artikel 8 – Rechten van Betrokkene(n)
8.1 Rekening houdend met de aard van de verwerking, verleent Simplex Interactive
Verwerkingsverantwoordelijke voor zover mogelijk, bijstand bij het vervullen van diens plicht om
verzoeken om uitoefening van de in hoofdstuk III AVG vastgestelde rechten van de Betrokkene(n)
te beantwoorden, door middel van passende technische en organisatorische maatregelen.
8.2 Simplex Interactive stelt Klant onverwijld in kennis van een verzoek(en) van Betrokkenen direct
gericht aan Simplex Interactive. Simplex Interactive zal erop toezien dat door haar ingeschakelde
sub-Verwerkers niet zelfstandig reageren op verzoeken als bedoeld in artikel 8.1 van deze
Verwerkersovereenkomst, tenzij hiertoe schriftelijk instructie is afgegeven.
Artikel 9 – Data protection impact assessement
9.1 Simplex Interactive verleent Klant voor zover mogelijk bijstand bij het uitvoeren van een data
protection impact assessement door het beschikbaar stellen van alle relevante informatie om het
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effect van de beoogde verwerkingsactiviteiten op de bescherming van Persoonsgegevens te kunnen
beoordelen.
Artikel 10 – Audits
10.1 Indien de door Simplex Interactive beschikbaar gestelde informatie en documentatie de
naleving van deze Verwerkersovereenkomst door Simplex Interactive onvoldoende aantonen, heeft
klant het recht om een audit uit te (laten) voeren. De kosten van de audit worden door Klant
gedragen.
10.2 Een door Klant geïnitieerde audit vindt uiterlijk twee weken na voorafgaande aankondiging,
voorzien van een omschrijving van de onderdelen waarop de audit ziet en het proces, eens per jaar
plaats.
10.3 Verwerker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante
informatie, inclusief ondersteunende gegevens zo tijdig mogelijk en binnen een redelijke termijn,
ter beschikking stellen. Partijen zullen de uitkomst van de audit in onderling overleg beoordelen.
Artikel 11 - Geheimhouding
11.1 Simplex Interactive verplicht zich, onvoorwaardelijk en onherroepelijk, tot geheimhouding
tijdens en na beëindiging van deze Overeenkomst van alle Persoonsgegevens waarvan zij het
vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden.
11.2 Simplex Interactive staat er voor in dat personen in dienst van of werkzaam voor Simplex
Interactive en (mogelijk) toegang hebben tot Persoonsgegevens, gebonden zijn aan de in dit artikel
omschreven verplichting tot geheimhouding en zich onthouden van het kopiëren, doorgeven,
overdragen of anderszins verspreiden van Persoonsgegevens aan derden.
11.3 Deze verplichting geldt slechts niet indien en voor zover openbaarmaking is geboden op grond
van de wet en/of rechterlijke uitspraak, in welk geval de te openbaren informatie zo beperkt
mogelijk zal worden gehouden.
Artikel 12 – Aansprakelijkheid
12.1 Indien Simplex Interactive tekortschiet in de nakoming van de verplichting uit deze
Verwerkersovereenkomst kan Klant Simplex Interactive in gebreke stellen. Ingebrekestelling
geschiedt schriftelijk, waarbij aan Simplex Interactive een redelijke termijn wordt gegund om alsnog
haar verplichtingen na te komen.
12.2 Simplex Interactive is aansprakelijk op grond van het bepaalde in artikel 82 AVG, voor schade
of nadeel voortvloeiende uit het niet nakomen van deze Verwerkersovereenkomst. Deze
aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag genoemd in artikel 6.4 van de Algemene Voorwaarden.
12.3 Partijen vrijwaren elkaar over en weer voor alle aanspraken van derden (waaronder begrepen
boetes van Autoriteiten) ter zake een handelen of nalaten in strijd met Privacywetgeving van de
andere Partij.
Artikel 13 - Duur en beëindiging
13.1 De verplichtingen van Simplex Interactive uit hoofde van deze Bijlage duren ook ná
beëindiging van de Overeenkomst onverminderd voort, indien en voor zover Simplex Interactive
nog toegang heeft tot Persoonsgegevens.
13.2 Bij beëindiging van de Overeenkomst is Klant zelf verantwoordelijk voor het exporteren van
persoonsgegevens. Dertig (30) dagen na beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst zal
Simplex Interactive de aanwezige data en Persoonsgegevens op haar servers en (back-up)systemen
verwijderen.
13.3 Simplex Interactive kan afwijken voor zover ten aanzien van bepaalde Persoonsgegevens
sprake is van een voor haar geldende wettelijke bewaartermijn (waaronder de Wet Bewaarplicht
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Telecommunicatiegegevens) of voor zover dat noodzakelijk is om tegenover Klant de nakoming van
haar verbintenissen te bewijzen.
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