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 Uw Buckaroo accountmanager  

                                        
1) Bedrijfsgegevens    

Juridische naam           KvK nr.    

Vestigingsadres      BTW nr. 

Postcode en Plaats Uw ref. 

Land Telefoon                     Mobiel                          

Dhr.         Mevr.  E-mail 

Gewenste ingangsdatum contract                                                          Buckaroo gebruikt dit e-mailadres voor het versturen van berichten via   

e-mail en de Buckaroo Payment Plaza. 

 

Contactpersoon administratie (i.v.m. facturatie) 

Dhr.         Mevr.                                                

E-mail                                                        

 

 

2) Website gegevens 

Aan welke website(s) wilt u de Buckaroo Payment Engine koppelen 

Website 1                                                       

Website 2                                                 

Website 3   

Indien u meer dan 3 websites wilt koppelen, worden er extra kosten in rekening gebracht. 

 

Development partner (internetbureau, webbouwer, etc.) 

Bedrijfsnaam E-mail 

Dhr.         Mevr. Telefoon 

 

3) Tarieven (excl. BTW) & Betaalmethoden 

Eenmalige aansluitkosten: € 50 

Maandelijkse abonnementskosten: € 10 

Eenmalige kosten extra website: € 25 

 

Binnen dit Tailor Made pakket heeft u de mogelijkheid om een voor u passend pakket aan betaaldiensten samen te stellen door te kiezen uit de 

onderstaande methoden. De kosten achter de betaalmethoden zijn de kosten per geslaagde transactie. Voor de kosten van het gebruik van extra 

modules kunt u terecht bij uw accountmanager of raadpleeg de tarievenlijst.  
 

Onze partners, waaronder PayPal, Cadeaukaarten, American Express, AfterPay, BetaalGarant, Klarna en creditcard acquirers, rekenen extra 

kosten. Deze kosten brengen zij zelf bij u in rekening. 
 

Het tarief per refund is € 0,25 (Amex € 0,35) 
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Geef hieronder duidelijk aan welke betaalmethoden u wenst 

 

       iDEAL € 0,30 

  

       Bancontact € 0,60 

 

        Giropay € 0,25 + 2% 

 

 

        Creditcards € 0,25 (*) 

 

       American Express € 0,25 (*) 

 

        SEPA Credit Transfer €0,25 

 

       SEPA Direct Debit € 0,25   

 

 Sofortbanking € 0,25 + 1% 

 

 

       PayPal € 0,25 (*) 

 

        Betaallink € 0,10 

 

        

 

 

 

 

Optionele betaalmethoden (excl. kosten van betaalpartners) 

 

       AfterPay € 0,25 

 

       PayPal € 0,25 

 

       Cartes Bancaires € 0,25  

 

       Populaire cadeaukaarten € 0,25 

______________________________________ 

 

       BetaalGarant € 0,25  

 

       EPS € 0,25 

 

       Carte Bleue € 0,25 

 

       Eigen Cadeaukaart online € 0,25  

+ eenmalig € 350 

 

       Klarna € 0,25 

 

       Dankort € 0,25 

 

 

 

Cadeaubon uitgeven € 0,25 

+ eenmalig € 150 

 

Modules 

 

       Betaallink per verzonden e-mail € 0,10  

 

       Betaallink per verzonden sms € 0,15 

 

 

 

Debiteurenbeheer 

Voor het gebruik van debiteurenbeheer, dienen de aparte voorwaarden tevens getekend retour gezonden te worden 

 

       Credit Management - Maandelijkse abonnementskosten: € 49,00 

 

Of 

 

       Subscriptions (inclusief Credit Management) - Maandelijkse abonnementskosten: € 99,00 

 

 

 

Merchant heeft al een koppeling met incassobureau  

Aansluitnummer 
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4) Bankgegevens 

Door ondertekening van dit contract geeft u toestemming aan Buckaroo om zakelijke doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om 

een bedrag van uw rekening af te schrijven en geeft u toestemming aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven 

overeenkomstig de opdracht van Buckaroo. Buckaroo gebruikt deze machtiging voor het in rekening brengen van door u aan Buckaroo 

verschuldigde kosten en vergoedingen, zoals aansluitkosten, transactiekosten en maandelijkse abonnementskosten.  

 

Na afschrijving heeft u geen recht om het bedrag te laten terugboeken. U heeft wel het recht om uw bank te vragen het bedrag niet af te schrijven 

van uw rekening. U kunt dit doen tot en met de dag waarop de afschrijving zou plaatsvinden.  

 

Buckaroo gebruikt onderstaande IBAN ook voor de uitbetalingen aan u. 

 

IBAN 

Tenaamstelling  

 

 

5) Overeenkomst 

U geeft door ondertekening van dit contract aan dat u een overeenkomst wil aangaan met Buckaroo B.V. De overeenkomst komt pas tot stand na 

een schriftelijke bevestiging hiervan door Buckaroo. De acceptatie door Buckaroo is onder meer afhankelijk van cliëntidentificatie en toetsing aan 

het acceptatiebeleid van Buckaroo. Om gebruik te kunnen maken van sommige betaalmethoden moet u zelf een overeenkomst aangaan met de 

betreffende partner. Buckaroo faciliteert de totstandkoming van deze aparte overeenkomst(en), maar wordt daarbij zelf geen partij.   

 

Naast het door u ondertekende exemplaar van dit contract moet u de volgende documenten aan Buckaroo verstrekken:  

- een ingevuld en ondertekend UBO-formulier (zie bijlage) 

- kopie van de identiteitsbewijzen van alle UBO's 

- kopie van de zakelijke bankpas of een bankafschrift van het bedrijf 

Buckaroo behoudt zich het recht voor om nadere informatie te verzoeken 
 

U verklaart hierbij te hebben ontvangen, gelezen en met de inhoud daarvan akkoord te gaan: 

- De Algemene Voorwaarden van Buckaroo waarvan ook een overeenkomst ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens 

onderdeel uitmaakt 

- [De Voorwaarden betaalwijzen Buckaroo voor de betaalwijzen die van toepassing zijn op Merchant] 

- [Indien deze van toepassing zijn de Aanvullende Voorwaarden.]  

 

Uw inkoop- of andere voorwaarden zijn niet van toepassing. 

 

 

6) Ondertekening 

 

Merchant                                                                                     , rechtsgeldig vertegenwoordigd door: 

 

Naam  

Functie    

 

Plaats  Handtekening 

Datum 

 

 

Indien gezamenlijk bevoegd volgens de Kamer van Koophandel inschrijving 

Tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door: 

 

Naam  

Functie    

 

Plaats  Handtekening 

Datum 



Verklaring inzake Uiteindelijk Belanghebbende 
 

Verklaring inzake Uiteindelijk Belanghebbende Buckaroo B.V. 

In de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is bepaald dat Buckaroo voor haar Merchants 
moet vaststellen of er eventuele uiteindelijk belanghebbende(n) (‘UBO’s’) zijn. 
  
De term Uiteindelijk Belanghebbenden wordt vaak beschreven als “eigenaars” of “bezitters”. Hieronder vallen alle 
natuurlijke personen die 25% of meer van het vermogen, 25% of meer van de stemrechten bezitten of feitelijk zeggenschap 
hebben. Het is van belang om de Uiteindelijk Belanghebbende(n) in beeld te hebben, omdat die controle kunnen uitoefenen 
over de onderneming. Het betekent dat zij in staat zijn om de benoeming van de meeste bestuursleden en/of directeuren 
op beslissende wijze te beïnvloeden, of om strategische beslissingen te beïnvloeden. 
 

 
1) Bedrijfsgegevens 
   

Naam rechtspersoon  

Rechtsvorm  

KvK nummer  

Plaats van vestiging  

 
2) Geef aan welke van onderstaande voor uw onderneming van toepassing is. 
 
 
 
Voeg van uw bedrijfsstructuur een organogram toe indien deze uit meer dan één rechtspersoon bestaat, waaruit tevens 
de Uiteindelijk Belanghebbende is af te leiden  
 
3) Uiteindelijk Belanghebbende(n) 
 

Voeg van iedere persoon een kopie van een wettelijk toegestaan legitimatiebewijs toe. 
Let op! Op de kopie is het verplicht om het BSN-nummer, documentnummer en de pasfoto af te schermen! 

 
1. Identiteit van de Uiteindelijk Belanghebbende 

☐ Dhr. ☐ Mvr. (volledige naam)  

Nationaliteit  % aandelen / stemrechten  

Geboortedatum   Geboorteplaats   

Adres  Plaats  

Postcode  Land  

 
☐ Het belang wordt verkregen, via een ander bedrijf dat aandelen bezit van het bedrijf waarvoor deze verklaring wordt 
gevraagd (indirect belang). 

Naam andere onderneming  

KvK nummer  
Als dit er meer dan één is, voeg een organogram toe waar dit uit blijkt. 
 

2. Identiteit van de Uiteindelijk Belanghebbende 

☐ Dhr. ☐ Mvr. (volledige naam)  

Nationaliteit  % aandelen / stemrechten  

Geboortedatum   Geboorteplaats   

Adres  Plaats  

Postcode  Land  

 
☐ Het belang wordt verkregen, via een ander bedrijf dat aandelen bezit van het bedrijf waarvoor deze verklaring wordt 
gevraagd (indirect belang). 

Naam andere onderneming  

KvK nummer  
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Verklaring inzake Uiteindelijk Belanghebbende Buckaroo B.V. 

Als dit er meer dan één is, voeg een organogram toe waar dit uit blijkt. 
 

3. Identiteit van de Uiteindelijk Belanghebbende 

☐ Dhr. ☐ Mvr. (volledige naam)  

Nationaliteit  % aandelen / stemrechten  

Geboortedatum   Geboorteplaats   

Adres  Plaats  

Postcode  Land  

 
☐ Het belang wordt verkregen, via een ander bedrijf dat aandelen bezit van het bedrijf waarvoor deze verklaring wordt 
gevraagd (indirect belang). 

Naam andere onderneming  

KvK nummer  
Als dit er meer dan één is, voeg een organogram toe waar dit uit blijkt. 
 

4. Identiteit van de Uiteindelijk Belanghebbende 

☐ Dhr. ☐ Mvr. (volledige naam)  

Nationaliteit  % aandelen / stemrechten  

Geboortedatum   Geboorteplaats   

Adres  Plaats  

Postcode  Land  

 
☐ Het belang wordt verkregen, via een ander bedrijf dat aandelen bezit van het bedrijf waarvoor deze verklaring wordt 
gevraagd (indirect belang). 

Naam andere onderneming  

KvK nummer  
Als dit er meer dan één is, voeg een organogram toe waar dit uit blijkt. 
 
4) Ondertekening 

De onderneming gaat er mee akkoord: 

- dat zij door middel van de ondertekening van deze verklaring de juistheid, en van de door haar opgegeven 
identiteit van de Uiteindelijk Belanghebbende(n), bevestigt.  

- dat zij, indien enige wijziging optreedt ten aanzien van de Uiteindelijk Belanghebbende(n), die wijziging zo 
spoedig mogelijk zal mededelen. 

 

Naam   Naam  
Functie   Functie  
Plaats   Plaats  
Datum   Datum  
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Ondergetekenden:  
 
1. Buckaroo B.V. hierna te noemen: “Verwerker”  
 
en  
 
2. ___________________________________ hierna te noemen: “Verantwoordelijke”  
 
Nemen het volgende in overweging: 

1. De Verwerker en de Verantwoordelijke hebben een Aansluitovereenkomst (de “Overeenkomst”) met betrekking tot het 
verwerken van betalingen van Verantwoordelijke voor de duur van de overeenkomst zoals is aangegeven in de 
Aansluitovereenkomst en de Algemene Voorwaarden van Buckaroo gesloten, in het kader waarvan door Verantwoordelijke 
en de Verwerker persoonsgegevens kunnen worden verwerkt in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
("AVG");  

2. De Verwerker verwerkt in het kader van deze overeenkomst de ten behoeve van de Verantwoordelijke en naar de instructies 
en onder verantwoordelijkheid van de Verantwoordelijke persoonsgegevens; 

3. De Verantwoordelijke is op grond van de AVG verplicht een Verwerkersovereenkomst aan te gaan met de Verwerker, waarin 
onder meer de technische en organisatorische beveiliging van persoonsgegevens door de Verwerker is geregeld; 

 
Artikel 1. Gegevens en beveiliging 
1.1 De Verwerker zal in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden voor de Verantwoordelijke volgens de instructie 

en onder verantwoordelijkheid van de Verantwoordelijke persoonsgegevens verwerken, waaronder  naam van de 
consument, rekening en/of card gegevens, e-,mail adressen zijnde klanten van Merchant van Buckaroo, doch neemt geen 
beslissing over de te verwerken persoonsgegevens, enig gebruik daarvan, de verstrekking aan derden en de duur van de 
opslag van de persoonsgegevens. Enkel ten aanzien van de (technische en organisatorische) inrichting  van haar 
betaaldiensten en de naleving van de relevante wetgeving in dat kader, bepaalt Verwerker de doeleinden en de middelen 
van de verwerking en geldt Verwerker hiervoor als verwerkingsverantwoordelijke  in de zin van art 28.10 van de AVG. 

1.2 De door de Verwerker te verwerken persoonsgegevens, op welke wijze dan ook verkregen, zijn en blijven eigendom van de 
Verantwoordelijke. 

1.3 De Verwerker zal bij de verwerking van persoonsgegevens handelen in overeenstemming met de toepasselijke wet- en 
regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de AVG, en zal de Verantwoordelijke onmiddellijk 
schriftelijk op de hoogte stellen indien de Verwerker van mening is dat een door de Verantwoordelijke gegeven instructie 
in strijd is met de AVG en/of overige wet- en regelgeving. 

1.4 De Verwerker zal, en zal ervoor instaan dat een ieder die handelt onder zijn gezag:  
a) de persoonsgegevens en overige vertrouwelijke informatie waarvan zij kennis nemen geheimhouden, behoudens voor 

zover enig Nederlands of EU wettelijk voorschrift of wettelijk voorschrift van een EU lidstaat hen tot mededeling 
verplicht - in welk geval de Verwerker de Verantwoordelijke hierover onmiddellijk schriftelijk zal informeren, tenzij die 
wetgeving deze kennisgeving om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt - of uit hun taak de noodzaak tot 
mededeling voortvloeit; 

b) de persoonsgegevens slechts verwerken in opdracht van en ten behoeve van Verantwoordelijke en voor zover 
noodzakelijk in het kader van de overeengekomen dienstverlening, behoudens voor zover enig Nederlands of EU 
wettelijk voorschrift of wettelijk voorschrift van een EU lidstaat hen tot verwerking verplicht - in welk geval de Verwerker 
de Verantwoordelijke hierover onmiddellijk schriftelijk zal informeren tenzij die wetgeving deze kennisgeving om 
gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt, en alle schriftelijke instructies van de Verantwoordelijke opvolgen; 
en  

c) onverminderd hetgeen is bepaald onder 1.4 (b), de persoonsgegevens niet (laten) verwerken voor enig ander doel en 
geen andere handelingen met persoonsgegevens uitvoeren dan overeengekomen in het kader van de dienstverlening. 

1.5 De Verwerker zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen in de zin van de AVG en deze maatregelen 
in stand houden en indien nodig aanpassen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging, hetzij per ongeluk 
hetzij onrechtmatig, tegen verlies, vervalsing, niet toegelaten verspreiding of toegang, dan wel enige andere vorm van 
onrechtmatige verwerking, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, 
teneinde een passend beveiligingsniveau te bieden gelet op de risico's die de verwerking en de aard van de 
persoonsgegevens met zich meebrengen. De Verwerker neemt in dit kader in ieder geval de in artikel 8 genoemde 
maatregelen, die voldoen aan de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens van februari 2013. Verwerker zal specifieke 
instructies van Verantwoordelijke ten aanzien van de te nemen beveiligingsmaatregelen zo veel mogelijk opvolgen. 

1.6 De Verantwoordelijke is zonder voorafgaande aankondiging gerechtigd die maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn 
teneinde te onderzoeken of de Verwerker adequate technische en organisatorische maatregelen heeft getroffen. De kosten 
die gemoeid zullen zijn met dit onderzoek zijn voor rekening van de Verantwoordelijke, tenzij Verantwoordelijke naar 
aanleiding van dit onderzoek heeft geconstateerd dat Verwerker nagelaten heeft (voldoende) adequate technische en 
organisatorische maatregelen te nemen. 
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1.7 De Verantwoordelijke heeft het recht om op kosten van de Verwerker de benodigde beveiligingsmaatregelen uit te (laten) 

voeren indien de Verwerker verzaakt om beveiligingsmaatregelen te nemen zoals bepaald in deze overeenkomst, echter 
niet eerder dan dat de Verantwoordelijke de Verwerker in gebreke heeft gesteld, stellende een termijn van minimaal 30 
dagen om alsnog aan zijn verplichting tot het nemen van beveiligingsmaatregelen te voldoen. Indien het spoedeisende 
belang dit met zich brengt, is de Verantwoordelijke gerechtigd de hiervoor bedoelde beveiligingsmaatregelen terstond, 
zonder nader ingebrekestelling, uit te (laten) voeren. 

1.8 De Verwerker zal de hiervoor genoemde persoonsgegevens slechts verwerken in Nederland  en geen toegang geven tot 
deze persoonsgegevens aan, en/of deze persoonsgegevens niet verstrekken aan, een ontvanger buiten Nederland, tenzij 
de Verantwoordelijke hier uitdrukkelijk vooraf schriftelijk mee heeft ingestemd, behoudens voor zover enig Nederlands of 
EU wettelijk voorschrift of wettelijk voorschrift van een EU lidstaat hen tot mededeling verplicht - in welk geval de Verwerker 
de Verantwoordelijke hierover onmiddellijk schriftelijk zal informeren, tenzij die wetgeving deze kennisgeving om 
gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt. Het is uitsluitend ter keuze van de Verantwoordelijke of hij deze 
toestemming verleent en/of welke eventuele voorwaarden hij verbindt aan deze toestemming. 

 
Artikel 2. Geheimhouding 
2.1 Op alle informatie die de Verwerker van de Verantwoordelijke ontvangt, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden die 

onverminderd blijft voort bestaan na het beëindigen van de overeenkomst.  
2.2 De Verwerker zal de informatie op zodanige wijze opslaan, dat onbevoegden hiertoe geen toegang hebben.  
2.3 De Verwerker zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, zelfs niet 

wanneer deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet meer tot de Verantwoordelijke of natuurlijke personen 
herleidbaar is.  

2.4 Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover de Verantwoordelijke voorafgaand zijn schriftelijke 
toestemming heeft gegeven om informatie aan derden te verschaffen of indien het verstrekken van informatie aan derden 
logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de door de Verantwoordelijke aan de Verwerker verstrekte opdracht. De 
geheimhoudingsplicht is niet van toepassing indien de Verwerker op grond van een wettelijke verplichting de informatie 
aan een derde dient te verstrekken.  

2.5 Indien de Verwerker twijfelt of het hem is toegestaan informatie aan derden te verschaffen, zal hij met de Verantwoordelijke 
hierover in overleg treden.  

 
Artikel 3. Inschakeling derden of onderaannemers (subverwerkers) 
3.1 Het is de Verwerker toegestaan om in het kader van deze Verwerkersovereenkomst gebruik te maken van een derde indien 

en voor zover de Verantwoordelijke hiertoe zijn voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gegeven, 
welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden. De Verantwoordelijke is gerechtigd aan de 
toestemming nadere voorwaarden te verbinden.  

3.2 De Verwerker is volledig verantwoordelijk voor deze derde en zal deze derde dezelfde verplichtingen opleggen die voor 
hem uit deze overeenkomst voortvloeien. Voorts zal de Verwerker ten opzichte van voornoemde derde contractueel 
bepalen dat eventuele onderaannemers niet kunnen worden ingeschakeld zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de Verantwoordelijke. De Verantwoordelijke is gerechtigd aan de toestemming voorwaarden te verbinden. Voorts zal 
de Verwerker voornoemde derde de verplichting opleggen dat diens onderaannemers, waarvoor de Verantwoordelijke 
toestemming heeft verleend, ook op hun beurt dezelfde verplichtingen, zoals bepaald in deze overeenkomst, krijgen 
opgelegd. In geval van inschakeling van derden (of diens onderaannemers) door de Verwerker blijft de Verwerker 
hoofdelijk aansprakelijk.  

3.3 De Verwerker zal de Verantwoordelijke steeds opgave doen van de derden die hij daadwerkelijk inschakelt bij de uitvoering 
van deze Verwerkersovereenkomst. 

 
Artikel 4. Audits in het kader van de AVG 
4.1 Verantwoordelijke zal toezicht houden op de wijze waarop de Verwerker invulling geeft aan de werkzaamheden van 

Verwerker. In dat kader heeft de Verantwoordelijke procedures opgesteld en is zij gerechtigd maatregelen te treffen, 
teneinde de prestaties van de Verwerker op betrouwbare wijze te controleren en te beoordelen, welke controle en 
beoordeling namens Verantwoordelijke kunnen worden uitgevoerd door een derde, en de Verwerker zal de daartoe 
benodigde ruimte en gegevens toegankelijk maken en ter beschikking stellen en alle medewerking verlenen die 
redelijkerwijs kan worden gevraagd. Tevens is de Verantwoordelijke bevoegd periodiek te onderzoeken, al dan niet ter 
plaatse, of er zich ten opzichte van de initiële beoordeling van de Verwerker geen belangrijke wijzigingen van de feiten of 
omstandigheden hebben voorgedaan, die van invloed kunnen zijn op (de continuering van) de werkzaamheden.  

4.2 In het kader van het in lid 1 van dit artikel bepaalde is de Verwerker verplicht de Verantwoordelijke omtrent belangrijke 
problemen met betrekking tot haar organisatie of haar prestaties zo spoedig mogelijk na het ontstaan van het betreffende 
probleem, te informeren.  

4.3 De Verantwoordelijke heeft het recht audits uit te laten voeren, met als doel na te gaan of de door de Verwerker getroffen 
maatregelen en voorzieningen overeenkomen met het in deze overeenkomst bepaalde.  

4.4 De redelijke kosten voor het inzetten van de auditors en eigen personeel van Verantwoordelijke en/of een toezichthouder 
als bedoeld in lid 3 van dit artikel zijn voor rekening van Verantwoordelijke. Verwerker is in verband daarmee 
verantwoordelijk voor zijn eigen kosten. 
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4.5 Wanneer substantiële onregelmatigheden worden aangetroffen bij een eerste audit, kan Verantwoordelijke en/of een 
toezichthouder, of een door Verantwoordelijke en/of een toezichthouder ingeschakelde derde, een tweede audit 
verrichten. Wanneer tijdens deze tweede audit blijkt dat de eerder geconstateerde onregelmatigheden nog steeds 
voorkomen, zullen alle kosten van de tweede audit en eventuele nadere audits in afwijking van lid 7 in dit artikel voor 
rekening van Verwerker zijn. 

 
 
Artikel 5. Medewerking en informatie 
5.1 De Verwerker zal de Verantwoordelijke zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen [36 uur] op de hoogte stellen van: 

a) Een beveiligingsincident of datalek waaronder een inbreuk op de beveiliging, of een schending van één van  de andere 
verplichtingen als opgenomen in deze Verwerkersovereenkomst; 

b) Een klacht of verzoek  (tot bijvoorbeeld inzage, correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming) van een betrokkene 
waarvan persoonsgegevens worden verwerkt, en/of 

c) Een verzoek of bevel van, of onderzoek door, een toezichthouder of andere bevoegde autoriteit, voor zover dit is 
toegestaan ingevolge toepasselijke wet- en regelgeving.  

5.2 De Verwerker zal de Verantwoordelijke zo spoedig mogelijk alle informatie verstrekken en medewerking verlenen waarom 
Verantwoordelijke verzoekt in het kader van de hierboven in artikel 5.1. onder a tot en met c genoemde situaties. De 
Verwerker zal aan de Verantwoordelijke alle medewerking verlenen om de Verantwoordelijke in staat te stellen 
toepasselijke privacy wet- en regelgeving na te leven, waaronder inzake het uitvoeren van een 
gegevensbeschermingseffectbeoordeling (data protection impact assessment) en/of naar aanleiding van (voorafgaande) 
raadpleging van een toezichthouder of andere bevoegde autoriteit.  

5.3 Indien deze Verwerkersovereenkomst en/of de Overeenkomst op welke wijze dan ook eindigt en/of op eerste schriftelijk 
verzoek van de Verantwoordelijke binnen 30 dagen na beëindiging, zal de Verwerker:  
a) Onmiddellijk ieder gebruik of andere verwerking staken; en  
b) In ieder geval binnen [vijf (5) werkdagen] ervoor zorg dragen dat alle documenten en/of andere informatiedragers die 

persoonsgegevens bevatten en/of daarop betrekking hebben (waaronder alle kopieën in welke vorm dan ook) ter 
keuze van de Verantwoordelijke (i) worden teruggeven aan de Verantwoordelijke en/of (ii) op schriftelijk verzoek van 
de Verantwoordelijke worden vernietigd, behoudens het bepaalde in artikel 5.4 en voor zover enig Nederlands of EU 
wettelijk voorschrift of wettelijk voorschrift van een EU lidstaat hen verplicht de persoonsgegevens te bewaren - in 
welk geval de Verwerker de Verantwoordelijke hierover onmiddellijk schriftelijk zal informeren, tenzij die wetgeving 
deze kennisgeving om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt. 

5.4 Gelet op de specifieke wettelijke bepalingen van financieel recht die op de dienstverlening van Verwerker van toepassing 
zijn, zal Verwerker bij beëindiging van de Overeenkomst ofwel op basis van een wettelijke verplichting ofwel op grond van 
haar gerechtvaardigd belang (dat opweegt tegen de belangen op privacy van de betrokkenen) steeds een kopie van de 
documenten en/of andere informatiedragers die persoonsgegevens bevatten en/of daarop betrekking hebben ten aanzien 
van de beëindigde Overeenkomst moeten bewaren. Dit zal zij doen op een wijze waarbij technische en organisatorische 
maatregelen worden genomen om te waarborgen dat deze informatie slechts kan worden verwerkt voor de betreffende 
doelen van de van toepassing zijnde wettelijke verplichting of het betreffende gerechtvaardigd belang van Verwerker. Deze 
kopie zal Verwerker volgens de maximaal wettelijke termijn(en) bewaren.  

5.5 De Verwerker zal de Verantwoordelijke schriftelijk informeren over relevante veranderingen met betrekking tot de 
dienstverlening.  

5.6 De Verantwoordelijke dient ervoor zorg te dragen dat de algemene voorwaarden en het privacy statement  van de 
Verwerker (aan deze overeenkomst gehecht als respectievelijk Annex I en II ), steeds voorafgaand aan enige verwerking van 
persoonsgegevens door Verwerker, rechtsgeldig van toepassing zijn jegens de betrokkenen wiens persoonsgegevens door 
Verwerker worden verwerkt (zoals onder andere consumenten en personeelsleden, afnemers en leveranciers van de 
Verantwoordelijke). In dat kader dient de Verantwoordelijke de algemene voorwaarden en het privacy statement van 
Verwerker vóórafgaande aan het betalings- of orderproces van Verantwoordelijke, via een link of (PDF-)download vanaf de 
website van de Verwerker toegankelijk te maken voor de betrokkenen wiens persoonsgegevens worden verwerkt. 
Nakoming van de verplichtingen in dit sub-artikel is van essentieel belang voor Verwerker en vormt daarom een 
fundamentele verplichting van Verantwoordelijke onder deze Verwerkersovereenkomst. 

 
Artikel 6. Aansprakelijkheid en vrijwaring  
6.1 De Verwerker is aansprakelijk voor schade die het gevolg is van niet, niet tijdige of niet behoorlijke nakoming van haar 

verplichtingen onder deze Verwerkersovereenkomst.  
6.2 De aansprakelijkheid van Verwerker ten aanzien van verwerking van de persoonsgegevens onder de Overeenkomst, is 

gelijk aan de aansprakelijkheidsbepalingen in de Overeenkomst.  
6.3 De Verwerker vrijwaart de Verantwoordelijke voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van 

de werkzaamheden voor de Verantwoordelijke, jegens de Verwerker mochten worden ingesteld en die ook redelijkerwijs 
aan Verwerker toe te rekenen zijn wegens schending van de wet- en regelgeving en in het bijzonder de AVG. De verplichting 
tot vrijwaring is gelijk aan de vrijwaringsbepalingen in de Overeenkomst. 

  



Verwerkersovereenkomst 

Buckaroo B.V. | Postbus 8257, 3503 RG UTRECHT | Zonnebaan 9, 3542 EA UTRECHT, Nederland | Tel: +31 (0)30- 711 5000 | 
Fax: +31 (0)30 711 5001 KvK 04060983 | BTW NL808888614.B01| www.buckaroo.nl | E-mail: info@buckaroo.nl  
            4 van 4 

 
Artikel 7. Beëindiging van de overeenkomst  
7.1 De Verwerkersovereenkomst zal automatisch van rechtswege eindigen op hetzelfde moment dat de Overeenkomst om 

welke reden dan ook is geëindigd.  
7.2 De Verwerkersovereenkomst kan door de Verantwoordelijke met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst 

worden opgezegd indien dit naar het oordeel van de Verantwoordelijke op basis van de AVG of toezichtwetgeving in 
redelijkheid wenselijk en/of noodzakelijk is. 

7.3 Opzegging van deze Verwerkersovereenkomst zal door middel van een aangetekend schrijven plaatsvinden.  
 
Artikel 8. Beveiligingsmaatregelen  
8.1 Conform artikel 1 lid 5 van deze Verwerkersovereenkomst dient de Verwerker in ieder geval de volgende maatregelen te 

nemen ten aanzien van alle verwerkte of te verwerken persoonsgegevens, behoudens indien er naar de laatste stand der 
techniek een betere beveiligingsmaatregel is:  

a) Van de persoonsgegevens wordt dagelijks een back-up gemaakt om te verzekeren dat het eventuele verlies van 
persoonsgegevens niet meer dan één (1) dag bedraagt;  

b) De back-ups worden op een (brand)veilige plaats bewaard;  
c) De Verwerker treft voorzieningen voor een adequate (fysieke en softwarematige) toegangsbeveiliging tot de voor de 

werkzaamheden relevante persoonsgegevens en de ruimtes waarin deze gegevens zijn opgeslagen of worden 
bewerkt, zodat alleen geautoriseerd personeel toegang kan verkrijgen. De Verwerker houdt een lijst bij van 
geautoriseerd personeel. Deze lijst wordt op eerste verzoek van de Verantwoordelijke getoond;  

d) Er wordt alleen personeel geautoriseerd voor wier werkzaamheden toegang tot persoonsgegevens noodzakelijk is; 
e) Met het geautoriseerde personeel wordt een geheimhoudingsovereenkomst afgesloten; 
f) De Verwerker heeft een adequaat en actueel mechanisme in werking om kwaadaardige software, waaronder 

computervirussen, op te sporen en af te handelen. 
 
 
Aldus overeengekomen op ___ - ___ - 20___, 
 
Verantwoordelijke, rechtsgeldig vertegenwoordigd door:  
 
Naam: 
Handtekening: 
 
 
 
 
 
Indien gezamenlijk bevoegd volgens de KvK inschrijving, Tevens rechtsgeldig vertegenwoordigd door:  
 
Naam: 
Handtekening: 
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