
 

Aanvullende Voorwaarden t.b.v. AVG Verbetervermogen  
 

1. Algemeen 

a) Deze algemene voorwaarden zijn van 

toepassing op alle aanbiedingen, 

werkzaamheden, offertes, 

projectvoorstellen en overeenkomsten 

voor dienstverlening, ten behoeve van de 

Performability onderzoekstool(s) & 

Embigius Merkversterkendwerken 

applicatie(s), tussen Verbetervermogen., 

gevestigd te Amsterdam, 

Uiterwaardenstraat 52-3, (hierna te 

noemen: “Verbetervermogen”) en haar 

Opdrachtgever(s), respectievelijk hun 

rechtsopvolger(s) (hierna te noemen: 

“Opdrachtgever”). 

 

2. Projectvoorstellen 

a) Projectvoorstellen van Verbetervermogen 

zijn gebaseerd op de informatie die door 

de Opdrachtgever zijn verstrekt. 

Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar 

beste weten daarbij alle essentiële 

informatie voor de opzet en uitvoering 

van het project/de opdracht heeft 

verstrekt. 

b) Opdrachtgever staat ervoor in dat met de 

door hem verstrekte informatie geen 

inbreuk wordt gemaakt op enig 

intellectueel eigendomsrecht van derden 

en dat de verstrekte informatie verwerkt  

 

 

 

en bewerkt mag worden door 

Verbetervermogen in haar opdracht.  

 

3. Terbeschikkingstelling van 

informatie en medewerkers door 

Opdrachtgever  

a) Om de uitvoering van het project/de 

opdracht goed en zoveel mogelijk volgens 

tijdschema te laten verlopen, verstrekt 

Opdrachtgever tijdig alle documenten en 

gegevens die Verbetervermogen nodig 

heeft voor de uitvoering van het 

project/de opdracht.  

b) Dit geldt ook voor de 

terbeschikkingstelling van medewerkers 

van de eigen organisatie van 

Opdrachtgever, die bij de 

werkzaamheden van Verbetervermogen 

betrokken (zullen) zijn.  

 

4. Duur en afsluiting van een project 

of opdracht  

a) De duur van een project of opdracht kan, 

behalve door de inspanning van het 

Verbetervermogen, worden beïnvloed 

door allerlei factoren, zoals de kwaliteit 

van de informatie die Verbetervermogen 

verkrijgt en de medewerking die wordt 

verleend. Verbetervermogen kan dan ook 

van tevoren slechts bij indicatie aangeven 



 
hoe lang de doorlooptijd voor het 

uitvoeren van een project zal zijn. Een 

overeengekomen termijn dan wel 

einddatum van de werkzaamheden en de 

rapportering, is geen fatale termijn, tenzij 

uitdrukkelijk anders is overeengekomen.  

b) Verbetervermogen zal op het moment 

waarop zij van oordeel is dat een meting 

is afgesloten, de resultaten aanbieden aan 

Opdrachtgever en de werkzaamheden 

factureren. 

 

5. Toegang tot digitale omgeving 

Verbetervermogen  

a) Ten behoeve van het projectmanagement 

en/of invullen van digitale vragenlijsten 

en/of inzage van rapportages, kan 

Verbetervermogen aan Opdrachtgever 

en/of diens medewerkers inloggegevens 

verstrekken waarmee toegang verkregen 

kan worden tot digitale applicatie(s) van 

Verbetervermogen. De toegang tot het 

Extranet en digitale applicaties is strikt 

persoonlijk. Het is noch Opdrachtgever, 

noch diens werknemers, toegestaan 

inloggegevens en/of wachtwoorden aan 

derden over te dragen, bekend te maken 

en/of door derden te laten gebruiken. 

Gegevens van het Extranet of applicaties 

en enige daarop ingevulde informatie, die 

wordt afgedrukt op papier en/of 

opgeslagen op een ander medium, mag 

niet aan derden worden verschaft en 

dient buiten het bereik van derden te 

worden opgeslagen. 

 

b) Opdrachtgever is er zelf voor 

verantwoordelijk dat medewerkers die uit 

dienst treden, niet langer toegang hebben 

tot enige digitale omgeving van 

Verbetervermogen. In dergelijke situaties 

dient Opdrachtgever Verbetervermogen 

uiterlijk binnen 3 werkdagen hierover te 

informeren en te verzoeken de 

betreffende inloggegevens te blokkeren. 

Verbetervermogen is niet aansprakelijk 

voor enig misbruik van niet geblokkeerde 

gegevens door (voormalig) werknemers.  

 

c) Verbetervermogen streeft ernaar om de 

applicaties zoveel mogelijk beschikbaar 

en bereikbaar te houden. 

Verbetervermogen garandeert echter 

geen 24-uurs beschik- of bereikbaarheid. 

Verminderde beschik- en bereikbaarheid 

kan onder meer voortvloeien uit het 

verrichten van onderhoud, het verhelpen 

van storingen enzovoorts. 

Verbetervermogen is nimmer 

aansprakelijk voor het niet toegankelijk 

zijn van haar Extranet, applicatie(s) of 

enige andere digitale omgeving. 

 

d) Verbetervermogen behoudt zich het recht 

voor om gedurende de looptijd van de 

overeenkomst innovaties en andere 

wijzigingen door te voeren in de lay-out, 



 
content, werking en navigatie van de 

digitale omgevingen van de 

onderzoekstool(s) en applicatie(s) 

 

6. Intellectuele eigendom  

a) Modellen, technieken, instrumenten, 

vragenlijsten, rapportagesjablonen en 

onderzoekmethoden, waaronder ook 

software, het Extranet en/of digitale 

applicatie(s) van Verbetervermogen en/of 

licentiegevers, alsmede print-outs 

daarvan, die zijn gebruikt voor de 

uitvoering van het project/de opdracht en 

in het advies of projectresultaat zijn 

opgenomen, zijn en blijven eigendom van 

Verbetervermogen en/of licentiegevers. 

Openbaarmaking kan derhalve alleen 

geschieden na verkregen toestemming 

van Verbetervermogen.  

 

b) Het auteursrecht op voorstellen voor 

projecten en de daarbij behorende 

stukken berust bij Verbetervermogen.  

 

c) Het auteursrecht op 

onderzoeksresultaten en rapporten en 

andere in het kader van het project/de 

opdracht opgestelde stukken, berust 

eveneens bij Verbetervermogen en/of 

licentiegevers, tenzij anders 

overeengekomen. Opdrachtgever is 

gerechtigd de hier bedoelde schriftelijke 

bescheiden te vermenigvuldigen, echter 

uitsluitend voor intern gebruik, binnen de 

eigen organisatie.  

 

d) Onderzoekmethoden, zelfs indien die zijn 

ontwikkeld en/of toegepast door 

Verbetervermogen in opdracht van 

Opdrachtgever, zijn het volledige 

eigendom van Verbetervermogen en/of 

licentiegevers. Verbetervermogen is 

gerechtigd deze methodes toe te passen 

voor opdrachten van derden.  

 

e) Opdrachtgever staat ervoor in dat met de 

door hem verstrekte informatie geen 

inbreuk wordt gemaakt op enig 

intellectueel eigendomsrecht van derden 

en dat de verstrekte informatie verwerkt 

en bewerkt mag worden door 

Verbetervermogen en/of licentiegevers in 

haar opdracht.  

 

7. Vertrouwelijkheid en bewaring 

gegevens  

a) Verbetervermogen is jegens derden 

verplicht tot geheimhouding van alle 

informatie en gegevens van 

Opdrachtgever, alsmede de persoonlijke 

gegevens op basis van onderzoeken en 

gebruik van andere tools en applicaties. 

Verbetervermogen zal in het kader van de 

opdracht alle mogelijke 

voorzorgsmaatregelen nemen ter 

bescherming van de belangen van 

Opdrachtgever. 



 
 

b) Data zoals persoonsgegevens en 

schriftelijke vragenlijsten en die in de 

tool(s)/applicatie(s) worden opgeslagen of 

door respondenten zijn geretourneerd, 

worden door Verbetervermogen 

gearchiveerd tot minimaal een maand na 

oplevering van de rapportage van een 

meting. Een digitale scan van de 

schriftelijke vragenlijsten wordt 

gedurende minimaal twaalf maanden 

door Verbetervermogen en/of 

licentiegevers bewaard. Ook 

databestanden waarin digitale respons is 

opgeslagen, worden gedurende minimaal 

twaalf maanden door Verbetervermogen 

en/of licentiegevers bewaard. Na de 

voornoemde termijnen heeft 

Verbetervermogen en/of licentiegevers 

het recht de vragenlijsten te vernietigen 

respectievelijk digitaal te verwijderen. 

Verbetervermogen en/of licentiegevers 

zal in alle gevallen op vijf (5) jaar na afloop 

van het kalenderjaar waarin het 

betreffende onderzoek plaatsvond tot 

vernietiging respectievelijk digitale 

verwijdering van de in dit lid bedoelde 

vragenlijsten overgaan. 

 

c) Opdrachtgever zal zonder toestemming 

van Verbetervermogen aan derden geen 

mededeling doen over de aanpak van 

Verbetervermogen, haar werkwijze en 

dergelijke. Hierbij ook bedoeld 

verstrekking van (persoonsgebonden) 

data. 

 

d) Opdrachtgever zal zonder schriftelijke 

toestemming van Verbetervermogen zijn 

rapportage niet aan derden ter 

beschikking stellen. 

 

e) Gegevens die door Verbetervermogen 

en/of licentiegevers worden verkregen en 

bewaard voor onderzoeksdoeleinden zijn 

niet voor alle medewerkers van 

Verbetervermogen en/of licentiegevers 

toegankelijk. De toegang is intern 

geborgd bij degene die ook daadwerkelijk 

zorgdragen voor de verwerking en/of met 

de data werken in het kader van een 

opdracht. 

 

f) De onderzoekstool(s) (websites), 

applicatie(s) en opslagservers worden 

gehost bij een externe 

webhostingorganisatie. Die zorgt er 

tevens voor dat alles up-to-date en veilig 

blijft. 

 

g) Wij versturen jouw gegevens via een 

beveiligde internetverbinding (TLS, 

voorheen SSL). Dit kun je zien aan de 

adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de 

adresbalk. 

 

h) Mocht en gegevens in handen van 

onbevoegden vallen zal 



 
Verbetervermogen er zorg voor dragen 

om de consequenties hiervan tot het 

minimale te reduceren. 

Verbetervermogen zal altijd de 

Opdrachtgever op te hoogte stellen als dit 

gebeurt. 

 

i) Door het verstrekken van een e-mailadres 

van een contactpersoon van 

Opdrachtgever, stemt Opdrachtgever 

ermee in dat dit e-mailadres wordt 

gebruikt voor het juist doen uitvoeren van 

het project/de opdracht en het door 

Verbetervermogen verzenden van nieuws 

en andere mogelijk voor Opdrachtgever 

interessante informatie. Indien 

Opdrachtgever geen prijs (meer) stelt op 

nieuws en/of informatie die niet direct 

gerelateerd is aan een opdracht, kan 

Opdrachtgever zich afmelden door 

middel van een link onderaan een email 

van Verbetervermogen of door het 

verzenden van een e-mail met dit verzoek 

aan mail@verbetervermogen.nl. 

 

8. Bescherming van 

Persoonsgegevens  

a) Opdrachtgever heeft op grond van de 

wetgeving betreffende de verwerking van 

persoonsgegevens (zoals de Wet 

Bescherming Persoonsgegevens) 

verplichtingen tegenover derden, zoals de 

verplichting tot het verstrekken van 

informatie, evenals het geven van inzage 

in, het corrigeren en het verwijderen van 

persoonsgegevens van betrokkenen. De 

verantwoordelijkheid voor de nakoming 

van deze verplichtingen, alsmede voor 

het afsluiten van een 

verwerkersovereenkomst met 

Verbetervermogen rust volledig en 

uitsluitend bij de Opdrachtgever. 

 

b) De uitvoering van het project/de opdracht 

is onder voorwaarde van de door 

Verbetervermogen gehanteerde 

verwerkersovereenkomst, welke 

standaard geldt voor de dienstverlening 

van Verbetervermogen.  

 

c) De persoonsgegevens die 

Verbetervermogen verwerkt in het kader 

van het project/de opdracht, worden door 

Verbetervermogen opgenomen in een 

geautomatiseerd systeem en worden 

vertrouwelijk en in overeenstemming met 

alle toepasselijke privacyregelgeving 

behandeld. Persoonsgegevens worden 

uitsluitend gebruikt voor het juist doen 

uitvoeren van het project/de opdracht. 

Persoonsgegevens worden niet aan een 

derde ter beschikking gesteld, tenzij dit 

noodzakelijk is om het project/de 

opdracht uit te voeren of 

Verbetervermogen hiertoe op grond van 

een wettelijk voorschrift gehouden is. 

Verbetervermogen is gerechtigd om 

uitkomsten van onderzoeken te 



 
gebruiken voor benchmark- en 

onderzoeksdoeleinden, mits hierbij de 

scores van opdrachtgevers niet 

individueel herleidbaar zijn.  

 

d) Verbetervermogen zal Persoonsgegevens 

niet langer bewaren dan noodzakelijk is 

voor de uitvoering van projecten en 

daarbij behorende diensten. Tenzij anders 

overeengekomen, wordt de maximale 

bewaartermijn voor persoonsgegevens in 

niet gepseudonimiseerde of 

geanonimiseerde vorm gesteld op vijf (5) 

jaar na afloop van het kalenderjaar waarin 

het betreffende project plaatsvond. Na 

verloop van deze termijn zal 

Verbetervermogen overgaan tot 

vernietiging respectievelijk digitale 

verwijdering. 

 

9. Toepasselijk recht 

a) Op deze overeenkomst is uitsluitend het 

Nederlands recht van toepassing.  

 

10. Geschillenregeling 

a) In afwijking van de wettelijke regels voor 

de bevoegdheid van de burgerlijke 

rechter zal elk geschil tussen 

Opdrachtgever en Verbetervermogen, in 

geval de Rechtbank bevoegd is, worden 

beslecht door de Rechtbank te 

Amsterdam.  

b) Verbetervermogen blijft echter bevoegd 

Opdrachtgever te dagvaarden voor de 

volgens de wet of het toepasselijke 

internationale verdrag bevoegde rechter. 

 


