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ALGEMENE VOORWAARDEN 

Dit is een overeenkomst ("Overeenkomst") tussen SD Worx People Solutions NV ("SD Worx"), met statutaire 
zetel op Brouwersvliet 2, 2000 Antwerpen, België, met ondernemingsnummer 0422.211.801 en de entiteit die 
akkoord gaat met deze voorwaarden ("Klant"). SD Worx en Klant worden hierna aangeduid als de "Partijen" of 
elk afzonderlijk als een "Partij".  

1. Voorwerp:  

a. SD Worx levert een software as a service voor het opzetten van een intern meldkanaal voor 
klokkenluidersdoeleinden in overeenstemming met RICHTLIJN (EU) 2019/1937 VAN HET EUROPEES 
PARLEMENT EN DE RAAD van 23 oktober 2019 betreffende de bescherming van personen die inbreuken op 
het EU-recht melden (hierna "Klokkenluidersrichtlijn"), zoals beschreven op https://go.sdworx.com/nl-
be/klokkenluiderstool (hierna de "Diensten").  

b. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, omvatten de Diensten niet (i) enig juridisch, boekhoudkundig, 
regelgevend of fiscaal advies door SD Worx aan de Klant, met inbegrip van met name enig juridisch advies 
over de naleving door de Klant van de Klokkenluidersrichtlijn of enige nationale wetgeving ter omzetting van 
de Klokkenluidersrichtlijn; (ii) het opvolgen namens de Klant, of het assisteren bij eventuele schendingen die 
zijn gemeld via het interne meldingskanaal van de Klant en (iii) de naleving van enige andere wetgeving op 
het gebied van klokkenluiden die op de Klant van toepassing zou kunnen zijn, met inbegrip van maar niet 
beperkt tot specifieke sectorwetgeving. 

c. De Klant zal verbinding maken met de Diensten door gebruik te maken van elke internetbrowser of mobiele 
applicatie die door de Diensten wordt ondersteund. De Diensten worden aangeboden en geleverd onder de 
voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst. Door gebruik te maken van of toegang te krijgen tot 
enig deel van de Diensten, stemt de Klant ermee in dat hij al deze voorwaarden heeft gelezen en begrepen 
en dat hij ermee instemt aan deze Overeenkomst gebonden te zijn.  

d. Indien de Diensten ten behoeve van of aan de verbonden onderneming(en) van de Klant dienen te worden 
verstrekt, garandeert de Klant (i) dat hij naar behoren is gemachtigd om die verbonden onderneming te 
verbinden en (ii) dat de verbonden onderneming zal handelen volgens de voorwaarden en bepalingen van 
deze Overeenkomst en deze zal naleven en (iii) dat hij de volledige verantwoordelijkheid draagt voor zulke 
verbonden onderneming. 

e. SD Worx is gerechtigd de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen door deze wijzigingen of aanpassingen 
ten minste vier (4) weken voor inwerkingtreding schriftelijk aan de Klant mee te delen. Indien de Klant niet 
akkoord gaat met dergelijke wijzigingen van de Overeenkomst, kan de Klant hiertegen bezwaar aantekenen 
tot uiterlijk twee (2) weken voor de datum waarop de wijzigingen in werking zouden treden. Het bezwaar 
dient schriftelijk te worden gemaakt. Indien de Klant geen bezwaar maakt, worden de wijzigingen op de 
Overeenkomst geacht te zijn goedgekeurd.  
 

2. Verplichtingen van SD Worx: SD Worx verbindt zich ertoe om i) redelijke inspanningen te leveren om de 
Diensten op professionele wijze uit te voeren, met redelijke zorg en bekwaamheid in overeenstemming met alle 
wetten die op SD Worx van toepassing zijn en ii) de Diensten te leveren op basis van en binnen de grenzen die 
worden gesteld door de gegevens en informatie die door de Klant worden verstrekt. SD Worx heeft het recht om 
te vertrouwen op de juistheid, volledigheid en wettelijkheid van deze gegevens van de Klant. 

3. Prijzen:  
a. De Diensten zullen worden verleend tegen de prijzen zoals vermeld op https://go.sdworx.com/nl-

be/klokkenluiderstool. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn exclusief BTW.  
b. Gratis proefperiode: een gratis proefperiode van de Diensten wordt aangeboden tot 31 maart 2022. Vanaf 

1 april 2022 betaalt de Klant de prijzen voor de Diensten zoals bepaald in deze Overeenkomst, tenzij de Klant 
SD Worx uiterlijk op 31 maart 2022, door het sturen van een e-mail naar whistle@sdworx.com, laat weten 
dat hij het gebruik van de Diensten vóór 1 april 2022 wenst te beëindigen. 

c. De prijzen worden vooraf en jaarlijks gefactureerd op basis van het aantal medewerkers zoals door de Klant 
aangegeven tijdens de onboarding. Het aantal medewerkers zal jaarlijks door SD Worx worden geverifieerd 
en bij wijziging van het aantal medewerkers zal SD Worx een creditnota of aanvullende factuur overmaken 
aan de Klant. In geval van beëindiging van de Diensten conform deze Overeenkomst, zal SD Worx een 
eindfactuur opmaken op pro rata basis. 

d. Alle prijzen zullen jaarlijks worden geïndexeerd om rekening te houden met de stijgende exploitatiekosten. 
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Op jaarbasis zal deze verhoging niet meer bedragen dan de aanpassing aan het Indexcijfer van de 
Consumptieprijzen, verhoogd met 1%. De toepassing van deze indexering kan niet leiden tot een 
prijsverlaging.  

e. De prijzen worden gefactureerd aan de Klant of, al naargelang het geval, aan de juridische entiteit 
meegedeeld door de Klant tijdens de onboarding.  

f. Alle facturen die SD Worx in overeenstemming met deze overeenkomst indient, moeten binnen 30 dagen 
na factuurdatum worden betaald. Elk factuurbedrag dat niet betaald is op de vervaldag en dat niet het 
voorwerp uitmaakt van een betwisting te goeder trouw, zal onmiddellijk en zonder ingebrekestelling een 
verwijlintrest opbrengen van 1% per maand. De Klant zal SD Worx alle redelijke administratieve kosten en 
andere kosten vergoeden die SD Worx heeft moeten maken voor de invordering van alle openstaande 
bedragen en alle andere schade die SD Worx heeft geleden als gevolg van dit verzuim, met een 
minimumbedrag van 100 EUR. Indien de Klant twee (2) onbetwiste facturen niet betaalt, heeft SD Worx het 
recht om i) van de Klant de betaling van voorschotten te eisen of ii) de Overeenkomst te beëindigen of op te 
schorten. 

g. De prijzen voor alle Diensten onder de Overeenkomst kunnen door SD Worx worden aangepast in geval van: 
a) een wijziging in de omvang van de Diensten of b) een wijziging in de toepasselijke wetgeving die nieuwe 
verplichtingen oplegt aan de Klant als werkgever en/of aan SD Worx.   
 

4. Verplichtingen van de Klant:  

a. De Klant verbindt zich ertoe: (i) de Overeenkomst uit te voeren in overeenstemming met de toepasselijke 
wetgeving; (ii) alle noodzakelijke ondersteuning te verlenen en te reageren op en te voldoen aan elk redelijk 
verzoek van SD Worx met betrekking tot de Diensten; (iii) om tijdig en op eigen kosten en risico goed 
functionerende computersystemen, software en netwerken te selecteren, te configureren en te 
onderhouden die nodig zijn om de Diensten te ontvangen; (iv) om SD Worx onverwijld op de hoogte te 
stellen van elke fout, omissie of niet-naleving die hij in de geleverde Diensten heeft ontdekt; (v) om SD Worx 
onverwijld op de hoogte te stellen van elke fout, omissie of niet-naleving die hij in de geleverde Diensten 
heeft ontdekt (vi) SD Worx in kennis te stellen van alle moeilijkheden die zich kunnen voordoen tijdens de 
uitvoering van de Diensten en die een impact kunnen hebben op de contractuele verplichtingen van een van 
beide Partijen; (vii) SD Worx onverwijld en in elk geval binnen de door de Partijen overeengekomen 
termijnen alle nodige of nuttige informatie en gegevens mee te delen.  

b. De Klant is als enige verantwoordelijk voor (i) de controle op de naleving van alle wetten die op haar van 
toepassing zijn, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Klokkenluidersrichtlijn en alle nationale wetgeving 
ter omzetting van de Klokkenluidersrichtlijn; (ii) alle door de Klant verstrekte klantgegevens, met inbegrip 
van, maar niet beperkt tot de nauwkeurigheid, volledigheid, wettigheid, kwaliteit en de tijdige verstrekking 
ervan. 
 

5. Aansprakelijkheid: Een Partij is aansprakelijk voor alle vorderingen, eisen of acties in verband met de 
Overeenkomst, hetzij wegens contractbreuk, garantie, verkeerde voorstelling van zaken of onrechtmatige daad 
(inclusief nalatigheid) ongeacht de ernst van de fout, voor schade veroorzaakt door bewezen tekortkomingen 
die aan haar kunnen worden toegerekend binnen de grenzen van dit artikel. Indien een van de Partijen 
tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst, kan de andere Partij in gebreke worden gesteld. In de 
ingebrekestelling dient een redelijke termijn - van ten minste dertig (30) dagen na ontvangst van de 
ingebrekestelling - te worden gesteld waarbinnen de nalatige Partij de nalatigheid kan herstellen, onder 
nauwkeurige opgave van de aard van de nalatigheid. De aansprakelijkheid van elke Partij is beperkt tot de 
voorzienbare, directe en persoonlijke geleden schade, met uitsluiting van gevolgschade. Gevolgschade is schade 
of verlies die niet direct en onmiddellijk voortvloeit uit een onrechtmatige daad, hetzij contractueel, hetzij 
buitencontractueel, maar in plaats daarvan indirect en/of na verloop van tijd, met inbegrip van maar niet beperkt 
tot winstderving, bedrijfsonderbreking of -stagnatie, stijging van personeelskosten en/of kosten van 
personeelsuitputting, schade bestaande uit of voortvloeiend uit aanspraken van derden, het niet realiseren van 
verwachte besparingen of voordelen en verlies van gegevens, winst, tijd of opbrengst, verlies van orders, verlies 
van klanten, stijging van overheadkosten, gevolgen van een staking, hoe dan ook veroorzaakt. De totale 
maximale aansprakelijkheid van SD Worx krachtens de Overeenkomst gedurende een contractjaar zal alleszins 
niet meer bedragen dan vijftig procent (50%) van de prijzen voor Diensten die de Klant aan SD Worx heeft betaald 
en/of verschuldigd is krachtens de waarde van de Overeenkomst in de periode van twaalf (12) maanden 
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voorafgaand aan de eerste gebeurtenis die aanleiding geeft tot een aansprakelijkheid. In elk geval zal de totale 
maximale aansprakelijkheid van SD Worx krachtens de Overeenkomst gedurende de volledige looptijd van de 
Overeenkomst beperkt blijven tot een bedrag dat gelijk is aan honderd procent (100%) van de prijzen voor 
Diensten die de Klant aan SD Worx krachtens de Overeenkomst heeft betaald en/of verschuldigd is in de periode 
van twaalf (12) maanden voorafgaand aan de eerste gebeurtenis die aanleiding geeft tot een aansprakelijkheid. 
Indien de gebeurtenis die aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid zich voordoet tijdens de eerste twaalf (12) 
maanden van de Overeenkomst, zal de aansprakelijkheid beperkt worden tot een bedrag gelijk aan twaalf (12) 
keer de gemiddelde maandelijkse prijzen die betaald of verschuldigd zijn onder de Overeenkomst. Het recht om 
schadevergoeding te vorderen wegens aan SD Worx toerekenbare tekortkomingen vervalt onherroepelijk twaalf 
(12) maanden na het ontstaan van de beweerde fout. 

6. Overmacht: Geen van beide Partijen is aansprakelijk jegens de andere voor vertraging, verslechtering of niet-
nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst voor zover dit te wijten is aan Overmacht. 
"Overmacht" is elke gebeurtenis of omstandigheid die buiten de redelijke controle van een Partij valt. 
Voorbeelden van Overmacht zijn: oorlog, terrorisme, opstand, rellen, explosies, staking of sociale conflicten, 
defecten in de apparatuur van de andere partij of defecten in telecommunicatie- en IT-apparatuur van derden, 
een derde provider die de Overeenkomst met SD Worx met onmiddellijke ingang opzegt zonder dat deze 
opzegging is veroorzaakt door een wezenlijke tekortkoming van SD Worx. Indien een geval van Overmacht een 
Partij verhindert haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst na te komen gedurende een 
ononderbroken periode van meer dan drie (3) maanden, kan de andere Partij deze Overeenkomst beëindigen 
zonder schadevergoeding. 

7. Vertrouwelijkheid:  

a. “Vertrouwelijke informatie” betekent niet-publieke of gevoelige informatie, gegevens of materialen die 
behoren tot, betrekking hebben op of in het bezit of onder controle zijn van een Partij, en die in enigerlei 
formaat door of namens een Partij (“Bekendmakende Partij”) wordt openbaar gemaakt of beschikbaar 
gesteld aan de andere Partij (“Ontvangende Partij”), ongeacht dergelijke informatie specifiek als 
vertrouwelijk werd bestempeld. Vertrouwelijke informatie omvat geen informatie, gegevens of materialen 
die: (a) reeds tot het openbare domein behoort, zonder dat dit te wijten is aan een inbreuk op de 
Overeenkomst; (b) rechtmatig van een derde partij werd verkregen zonder dat door deze partij enige 
verplichtingen tot geheimhouding werden geschonden; (c) zelfstandig werd ontwikkeld door de ene Partij 
zonder gebruik van of verwijzing naar de Vertrouwelijke informatie van de andere Partij; of (d) op het 
ogenblik van de bekendmaking reeds bekend bleek te zijn bij de Ontvangende partij.   

b. Een Ontvangende Partij: (a) houdt Vertrouwelijke informatie strikt vertrouwelijk, behoudens andersluidend 
akkoord; (b) gebruikt of maakt kopieën van Vertrouwelijke informatie enkel voor zover dit redelijkerwijs 
noodzakelijk is voor de doeleinden van de Overeenkomst of voor besprekingen van Partijen over mogelijke 
Diensten krachtens de Overeenkomst; (c) behandelt Vertrouwelijke informatie met dezelfde mate van zorg 
als ze haar eigen Vertrouwelijke informatie behandelt, en met minstens een redelijke standaard van 
zorgvuldigheid;  (d) treft alle redelijke technische maatregelen om een ongeoorloofd gebruik of 
openbaarmaking van Vertrouwelijke informatie te vermijden; (e) stelt de Bekendmakende Partij 
onmiddellijk op de hoogte van een ongeoorloofde openbaarmaking of ongeoorloofd gebruik van de 
Vertrouwelijke informatie door de Ontvangende Partij of een derde. 

c. De Partijen verbinden zich ertoe de openbaarmaking van en toegang tot Vertrouwelijke informatie te 
beperken tot hun verbonden ondernemingen, bestuurders, afgevaardigd bestuurders, werknemers, 
onderaannemers, agenten en/of externe adviseurs (i) die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van 
het desbetreffende deel van de Overeenkomst, (ii) voor wie de Vertrouwelijke informatie in dit kader 
cruciaal is en (iii) op voorwaarde dat ze zijn gebonden door een geheimhoudingsplicht die in grote lijnen 
gelijk is aan de bepalingen van dit artikel. 

 

8. Intellectuele eigendom: Elke Partij zal alle intellectuele eigendomsrechten van de andere Partij of van derden 
respecteren. Niets in deze Overeenkomst mag worden uitgelegd of geïnterpreteerd als een overdracht van 
intellectuele eigendomsrechten van de ene Partij aan de andere Partij. Het is verboden de intellectuele 
eigendomsrechten van een Partij te vervreemden, te verpanden of over te dragen aan derden zonder de 
uitdrukkelijke toestemming van die Partij. 
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9. Software:  

9.1 Gebruiksrecht:  

a. SD Worx verleent de Klant, als onderdeel van de Diensten, een beperkt, niet-exclusief, niet-overdraagbaar, 
niet-sublicentieerbaar recht om de software te gebruiken ("Gebruiksrecht") voor de duur van de 
Overeenkomst tegen volledige en tijdige betaling van de toepasselijke prijzen. Bij beëindiging van de 
Overeenkomst of de Diensten op grond daarvan, vervalt het recht van de Klant om de software te gebruiken. 
Het Gebruiksrecht geldt alleen voor de duur van eventuele beëindigingbijstand indien vereist voor het 
verlenen daarvan, uitsluitend ten behoeve van dergelijke beëindigingsbijstand en onder voorbehoud van 
betaling door de Klant van de toepasselijke prijzen. 

b. De Diensten vereisen dat de Klant internetbrowsers en browsergebaseerde plug-ins gebruikt die 
ondersteund worden door de uitgevers van de browsers. SD Worx zal van tijd tot tijd een lijst verstrekken 
van de browsers die op dat moment compatibel zijn met specifieke Diensten via https://go.sdworx.com/nl-
be/klokkenluiderstool.   

c. De Klant zal enkel toegang hebben tot de standaardversie van de software. 
d. Het Gebruiksrecht dient als volgt te worden geïnterpreteerd: (i) dergelijk Gebruiksrecht verleent de Klant 

geen enkel recht om de Software in objectcode te hebben voor installatie op faciliteiten van de Klant; (ii) 
dergelijk Gebruiksrecht omvat de configuratie, de levering en het onderhoud van de hostingfaciliteiten die 
SD Worx gebruikt om de Software als SaaS aan te bieden; (iii) in de mate waarin dit in de Deelovereenkomst 
is vermeld, verstrekt SD Worx de hostingfaciliteiten met de capaciteit, performance, weerstand en 
internetconnectiviteit die SD Worx redelijkerwijs als geschikt acht voor de eisen die op de hostingfaciliteiten 
door de Software worden gelegd en het volume gebruikers om eindgebruikers een redelijke 
gebruikservaring te bezorgen die gepast is voor voorspelbare gebruikspatronen; (iv) SD Worx zal wettig en 
op eigen kosten de besturingssysteemsoftware kopen, bedienen en onderhouden evenals andere software 
die nodig is om de omgeving te hosten waar de Software als SaaS wordt gebruikt; en (v) de verplichting van 
SD Worx om de Software als SaaS te verstrekken, eindigt op de grens waarop het hostingplatform van SD 
Worx aansluit op het internet en waar de Gebruikers er toegang toe kunnen hebben. 

 

9.2 Onderhoud:  

a. De Klant erkent dat de implementatie van updates, upgrades of nieuwe versies van enige software naar 
eigen goeddunken van SD Worx geschiedt en zal blijven geschieden. SD Worx behoudt zich het recht voor 
om de toegang tot de Diensten gedurende een redelijke periode geheel of gedeeltelijk te beperken (inclusief 
voor een individuele gebruiker of een groep gebruikers) voor onderhouds- of installatiedoeleinden. SD Worx 
zal redelijke inspanningen leveren om de Klant hiervan tijdig op de hoogte te stellen, om een eventuele 
negatieve impact op de Diensten zo veel mogelijk te beperken en dergelijke tussenkomsten buiten de 
werkuren van het desbetreffende grondgebied uit te voeren (indien praktisch haalbaar). De kantooruren 
van SD Worx zijn: 8u30 tot 17u00 CET.  

b. De Klant dient defecten in de Software zo snel mogelijk aan SD Worx te melden, met behulp van het 
gedefinieerde proces en tool zoals aangegeven door SD Worx, met een gedetailleerde omschrijving ervan 
(met inbegrip van de symptomen van het defect, de omstandigheden waaronder het defect zich voordoet 
en de gebruiksomgeving indien deze laatste niet door SD Worx wordt voorzien). Na dergelijke melding doet 
SD Worx alle commercieel redelijke inspanningen om gemelde defecten te verhelpen. De Klant werkt samen 
met SD Worx voor een efficiënte aanpak en herstelling van defecten. SD Worx heeft recht op minimaal twee 
pogingen om een defect te herstellen. SD Worx heeft het recht om het defect te onderzoeken en om, indien 
nodig, alle computersystemen, software en netwerken aan de kant van de Klant van het aansluitingspunt te 
gebruiken voor de uitvoering van testen om zo de oorzaak van een defect vast te stellen en om de Diensten 
te wijzigen met het oog op de herstelling van een defect. 
 

c. In ieder geval zullen voor onderhouds- en supportdiensten extra kosten in rekening worden gebracht tegen 
de dan geldende tarieven indien het defect (of de melding van een schijnbaar defect) het gevolg is van: (i) 
onoordeelkundig of abnormaal gebruik van de software door de Klant; (ii) een wijziging of aanpassing in de 
software door de Klant, tenzij dergelijke wijzigingen of aanpassingen werden gemaakt op uitdrukkelijke, 
schriftelijke vraag en volgens de instructies van SD Worx; (iii) fouten, storingen, degradatie of andere 
problemen met betrekking tot het besturingssysteem, de hardware of enige externe software of andere 
technologie of technologische diensten die door de Klant worden gebruikt, maar die anders niet door SD 
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Worx worden geleverd, of wijzigingen of aanpassingen daarvan. De Klant zal SD Worx op de hoogte brengen 
van eventuele wijzigingen of aanpassingen zodat SD Worx kan nagaan of het onderhoud nodig en haalbaar 
is; (iv) de onbeschikbaarheid van het telecommunicatiesysteem van de Klant; of (v) een fout die niet 
reproduceerbaar is op de installatie bij SD Worx.  

d. SD Worx zal redelijke inspanningen leveren en redelijke voorzorgen nemen om te vermijden dat er in de 
software of andere Diensten die het verstrekt malware of computersoftwarecodes, routines of apparaten 
terechtkomen die de software, andere Diensten of andere systemen of gegevens onbruikbaar maken, 
beschadigen, wissen, uitschakelen of er elektronisch bezit van nemen. SD Worx garandeert niet dat de 
software of geleverde Diensten die computersoftware gebruiken, volledig vrij zijn van fouten of 
ononderbroken zullen werken. 
 

10. Gegevensbescherming: Elke Partij zal te allen tijde voldoen aan haar respectieve verplichtingen op grond van 
alle toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en de in dit artikel opgenomen bepalingen inzake 
gegevensbescherming met betrekking tot alle persoonsgegevens die in het kader van de Overeenkomst worden 
verwerkt. 

11.1 Toepassingsgebied en doel: In verband met en ten behoeve van de uitvoering van de Diensten onder de 
Overeenkomst, geeft de Klant aan SD Worx de opdracht om deze persoonsgegevens in zijn naam te verwerken 
in overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst. Persoonsgegevens zullen worden verwerkt 
voor de uitvoering van de Diensten onder de Overeenkomst, met inbegrip van de volgende doeleinden: het ter 
beschikking stellen van klokkenluiderssoftware voor het beheer van meldingen, met inbegrip van 
persoonsgegevens van (a) niet-anonieme melders (art. 5. (7) Klokkenluidersrichtlijn), (b) een aangewezen 
onpartijdige persoon of afdeling die bevoegd is voor de follow-up van de meldingen (art. 9.1.c van de 
Klokkenluidersrichtlijn), (c) betrokkenen (art. 5. (10) Klokkenluidersrichtlijn), (d) getuigen of collega's die in de 
meldingen worden genoemd (overweging 76 van Richtlijn 2019/1937). 10.2 Specificatie van 
gegevensverwerking: Partijen houden zich aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (A) EU-
verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens ("General Data Protection Regulation" of 
"GDPR"), (B) samen met alle andere wetten die uit die verordening voortvloeien (A en B samen "EU Data 
Protection Laws") en/of (C) alle andere toepasselijke wetten van om het even welk ander land met betrekking 
tot de bescherming van persoonsgegevens of privacy. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is SD Worx 
echter niet verantwoordelijk voor de naleving van wetten en reglementen die van toepassing zijn op de Klant of 
op de sector van de Klant en die niet algemeen van toepassing zijn op SD Worx. Voor de uitvoering van de 
Diensten is SD Worx een verwerker die handelt in opdracht van de verantwoordelijke voor de verwerking, met 
name de Klant. Als verwerker zal SD Worx enkel handelen in opdracht van de Klant. Deze Overeenkomst is de 
volledige instructie van de Klant aan SD Worx met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Elke 
aanvullende of afwijkende instructie dient schriftelijk te worden gegeven en door Partijen te worden 
overeengekomen. Behoudens schriftelijk protest van de Klant, kan SD Worx, als verantwoordelijke voor de 
verwerking, de persoonsgegevens van de medewerkers van de Klant verwerken met het oog op de verbetering 
van haar dienstverlening en voor wetenschappelijke, statistische of historische onderzoeksdoeleinden, waarvan 
het resultaat ter beschikking kan worden gesteld. SD Worx waarborgt de anonimisering van deze 
persoonsgegevens wanneer ze voor dergelijke activiteiten worden gebruikt. Daarnaast kunnen de gegevens in 
geval van derdenbeslag, loonbeslag of een rechtmatig bevel van de overheid ook worden gebruikt voor 
doeleinden die niet in deze overeenkomst zijn opgenomen. De verwerking heeft betrekking op 
persoonsgegevens van huidige en voormalige sollicitanten, werknemers, contractanten, agenten en andere 
medewerkers van de Klant relevant voor het verlenen van de Diensten. Dit betreft maar is niet noodzakelijk 
beperkt tot volgende categorieën persoonsgegevens: a) Persoonsgegevens zoals familienaam, voornaam, taal, 
etc.; b) Contactgegevens zoals e-mailadres, telefoonnummer  c) Functie(omschrijving); d) Elke andere categorie 
van persoonsgegevens overeengekomen tussen Partijen. De datavelden van de Klant kunnen gedeeltelijk worden 
geconfigureerd in het kader van de implementatie van de Diensten of zoals anderszins toegelaten in het kader 
van de Diensten. SD Worx zal alle verzoeken van betrokkenen, kennisgevingen van inbreuken in verband met 
persoonsgegevens, verzoeken tot audit of onderzoek of andere verzoeken rechtstreeks richten aan de Klant of 
aan de relevante verantwoordelijke voor de verwerking. De Klant zal dergelijke verzoeken of kennisgevingen 
vervolgens intern doorsturen naar de relevante verantwoordelijke voor de verwerking.  
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10.3. Rechten van de betrokkene: Rekening houdend met de aard van de verwerking en slechts in de mate dat 
de relevante informatie of middelen niet anderszins ter beschikking staan van de Klant, zal SD Worx de Klant 
bijstaan met passende technische en organisatorische maatregelen, voor zover dit mogelijk is, voor de nakoming 
van de verplichting van de Klant om te reageren op verzoeken tot uitoefening van de rechten van de 
betrokkenen, zoals vastgelegd in hoofdstuk III van de GDPR. 

10.4. Openbaarmaking: SD Worx zal geen persoonsgegevens doorgeven aan derden, behalve (1) op instructie 
van de Klant, (2) zoals bepaald in de Overeenkomst of (3) zoals vereist voor verwerking door erkende 
subverwerkers conform artikel 10.6 of (4) zoals vereist door de wet. Indien de Klant SD Worx opdraagt om 
persoonsgegevens over te dragen aan een derde-belanghebbende, is en blijft de Klant als enige verantwoordelijk 
om met deze derde-belanghebbende schriftelijke overeenkomsten af te sluiten met betrekking tot de 
bescherming van deze persoonsgegevens, en zal de Klant SD Worx vrijwaren, verdedigen en schadeloos stellen 
voor alle verliezen die voortvloeien uit een overdracht van persoonsgegevens tussen SD Worx en deze derde-
belanghebbende, tenzij en voor zover deze verliezen te wijten zijn aan bewezen wanprestatie van SD Worx. SD 
Worx verklaart en garandeert dat de personen die gemachtigd zijn om persoonsgegevens te verwerken, zich tot 
geheimhouding hebben verbonden of onder een passende wettelijke geheimhoudingsplicht vallen.  

10.5. Overleg verwijdering en teruggave van persoonsgegevens: Bij beëindiging van de overeenkomst zal SD 
Worx alle persoonsgegevens op haar systemen wissen of anonimiseren (onverminderd eventuele back-ups 
gemaakt voor herstel die niet langer dan zes (6) maanden worden bewaard) na het verstrijken van alle relevante 
wettelijke en reglementaire bewaarplichten. Indien SD Worx gegevens dient te bewaren die dienen ter controle 
van een correcte gegevensverwerking conform de opdracht of gegevens om te voldoen aan relevante wettelijke 
en reglementaire bewaarplichten, is SD Worx gerechtigd deze gegevens volgens de respectievelijke 
bewaartermijnen te bewaren tot na de beëindiging of het aflopen van de overeenkomst en zal deze gegevens op 
een veilige manier bewaren na het aflopen van de betreffende bewaarplichten. Op schriftelijk verzoek van de 
Klant, ten laatste dertig (30) kalenderdagen voor de laatste effectieve dag van de Overeenkomst, zal SD Worx de 
Klant een kopie bezorgen van de actieve persoonsgegevens op haar systemen op de laatste effectieve dag van 
de Overeenkomst. Indien de Klant deze persoonsgegevens wenst te ontvangen in een ander formaat dan het 
formaat waarin de persoonsgegevens beschikbaar zijn op de systemen van SD Worx, is artikel 10.13 van deze 
Overeenkomst van toepassing. 

10.6. Gebruik van sub-verwerkers: De Klant erkent en stemt er uitdrukkelijk mee in dat SD Worx 
persoonsgegevens mag doorgeven aan derde sub-verwerkers voor de levering van de Diensten, indien deze 
doorgifte gebeurt in overeenstemming met de voorwaarden van dit artikel. Dergelijke sub-verwerkers aan wie 
SD Worx persoonsgegevens overdraagt, zullen deze persoonsgegevens enkel mogen verkrijgen om de Diensten 
te leveren die SD Worx hen heeft toevertrouwd en het zal SD Worx verboden zijn deze persoonsgegevens voor 
enig ander doel te gebruiken. SD Worx blijft volledig aansprakelijk voor de naleving door deze subverwerker van 
zijn verplichtingen onder de Overeenkomst. SD Worx zal de Klant op voorhand informeren indien zij een nieuwe 
sub-verwerker aanwerft. Daarna heeft de Klant dertig (30) dagen de tijd om zich redelijkerwijze te verzetten 
tegen het gebruik door SD Worx van deze nieuwe subverwerker. Bij ondertekening van deze overeenkomst geeft 
de Klant toestemming om gebruik te maken van de subverwerkers die voorkomen op de lijst van subverwerkers 
zoals die aan de Klant wordt bezorgd of zoals die beschikbaar is op de website van SD Worx. SD Worx zal met 
elke dergelijke subverwerker schriftelijke overeenkomsten sluiten die verplichtingen bevatten die niet minder 
beschermend zijn dan deze die in deze overeenkomst zijn opgenomen. SD Worx zal elke internationale 
overdracht uitvoeren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, met 
inbegrip van het gebruik van standaard contractuele clausules. 

10.7. Technische en organisatorische maatregelen: SD Worx heeft passende technische en organisatorische 
maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige, ongeoorloofde of onrechtmatige 
toegang, openbaarmaking, wijziging, verlies of vernietiging, in overeenstemming met de technologische 
ontwikkelingen, en zal deze maatregelen handhaven. Tijdens de duur van deze Overeenkomst kan de Klant SD 
Worx verzoeken om de Klant binnen een redelijke termijn een op dat moment actuele beschrijving te geven van 
de geïmplementeerde technische en organisatorische beschermingsmaatregelen, evenals andere informatie 
over de beveiligingsmaatregelen en het beveiligingsbeleid van SD Worx waar de Klant redelijkerwijs om kan 
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verzoeken. Het is de exclusieve verantwoordelijkheid van de Klant om na te gaan of de technische en 
organisatorische beveiligingsmaatregelen die SD Worx heeft getroffen voor de SD Worx Diensten voldoen aan 
de vereisten van de Klant. De Klant erkent en aanvaardt dat de beveiligingsmaatregelen die SD Worx heeft 
getroffen een beveiligingsniveau bieden dat in verhouding staat tot het risico dat aan de verwerking van 
persoonsgegevens is verbonden, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook 
met de aard, de omvang, de context en de doeleinden van de verwerking. 

10.8. Vertegenwoordiger voor privacy en gegevensbescherming: SD Worx heeft een "Data Protection Officer" 
aangesteld die verantwoordelijk is voor privacy- en gegevensbeschermingszaken. Deze Data Protection Officer is 
te bereiken op het volgende adres: SD Worx People Solutions NV, T.a.v. Data Protection Officer, Brouwersvliet 
2, 2000 Antwerpen, België, dataprotectionofficer@sdworx.com 

10.9. Inbreuk in verband met persoonsgegevens: In het geval van een inbreuk in verband met persoonsgegevens 
en ongeacht de oorzaak ervan, zal SD Worx de Klant zonder onnodige vertraging op de hoogte brengen nadat zij 
kennis heeft gekregen van een dergelijke inbreuk in verband met persoonsgegevens. Beide Partijen verbinden 
zich ertoe om hun volledige medewerking te verlenen aan een onderzoek naar een inbreuk in verband met 
persoonsgegevens en om elkaar bij te staan bij de naleving van alle kennisgevings- en 
communicatieverplichtingen en -procedures overeenkomstig de wetgeving inzake gegevensbescherming. 

10.10. Data Protection Impact Assessment: Wanneer de Klant een Data Protection Impact Assessment ("DPIA") 
uitvoert, of een voorafgaande raadpleging uitvoert conform de wetgeving op de gegevensbescherming, zal SD 
Worx de Klant bijstaan, enkel voor zover de relevante informatie of middelen niet anderszins ter beschikking 
staan van de Klant, rekening houdend met de aard van de verwerking en de informatie die SD Worx ter 
beschikking heeft. 

11.11. Kennisgevingen: Tenzij dit wettelijk verboden is, zal SD Worx de Klant zo snel als redelijkerwijs mogelijk 
op de hoogte brengen indien zij of een van haar subverwerkers, met betrekking tot de persoonsgegevens van de 
Klant: a) een onderzoek, een dagvaarding of een verzoek tot inzage of audit ontvangt van een bevoegde 
overheidsinstantie met betrekking tot de verwerking; b) de intentie heeft om persoonsgegevens bekend te 
maken aan een bevoegde overheidsinstantie buiten het kader van de Diensten van de Overeenkomst. Op verzoek 
van de Klant zal SD Worx een kopie van de aan de bevoegde overheid bezorgde documenten bezorgen aan de 
Klant; c) een instructie ontvangen die naar het oordeel van SD Worx een inbreuk vormt op de wetgeving inzake 
gegevensbescherming en/of op de verplichtingen van deze Overeenkomst.  

10.12 Naleving & Audit: Op haar verzoek zal SD Worx aan de Klant alle informatie ter beschikking stellen die 
redelijkerwijs nodig is om de naleving van haar verplichtingen onder deze Overeenkomst aan te tonen. De Klant 
heeft het recht om redelijkerwijs na te gaan of SD Worx haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst 
nakomt. Daartoe kan de Klant, op schriftelijk verzoek en met inachtneming van een voorafgaande kennisgeving 
van dertig (30) kalenderdagen, op eigen kosten erkende audit professionals opdragen een dergelijke audit uit te 
voeren: a)  één keer om de twaalf (12) maanden, op voorwaarde dat dergelijke bijkomende audit 
onderzoeken geen onredelijke negatieve impact hebben op de normale werking van SD Worx en niet 
onverenigbaar blijken te zijn met de toepasselijke wetgeving of met de instructies van een bevoegde autoriteit; 
b) wanneer een bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit dit vereist onder de toepasselijke wetgeving inzake 
gegevensbescherming; c) na een inbreuk in verband met persoonsgegevens. Voor de aanvang van dergelijke 
bijkomende auditonderzoeken, zullen de Klant en SD Worx onderling de omvang, timing en duur van de audit 
overeenkomen. De Klant zal SD Worx onverwijld op de hoogte brengen van alle niet-conformiteiten die aan het 
licht komen tijdens bijkomende auditonderzoeken. De Klant stemt ermee in om SD Worx een ontwerp van het 
auditrapport ter controle te bezorgen. SD Worx heeft het recht om eventuele wijzigingen voor te stellen en 
managementcommentaar toe te voegen aan dit ontwerp vooraleer de Klant de definitieve versie opstelt. Tijdens 
deze audit zal SD Worx redelijke medewerking en bijstand verlenen aan de auditoren. De Klant zal geen 
aanspraak kunnen maken op een vergoeding van de door hem gemaakte auditkosten van welke aard ook. 

10.13 Assistentie: SD Worx kan aan de Klant factureren tegen de dan geldende prijzen voor de tijd en materialen 
voor op verzoek van de Klant verleende bijstand zoals bepaald in de artikelen 10.5, 10.10 en 10.12 van deze 
overeenkomst met betrekking tot de gegevensverwerking. Deze prijzen zullen op verzoek aan Klant ter 
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beschikking worden gesteld en in ieder geval voor aanvang van de assistentie. 

11. Duur en beëindiging:  

a. Deze Overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd en kan worden beëindigd met inachtneming van een 
opzeggingstermijn van één (1) maand door beide Partijen. De beëindiging van de Overeenkomst moet per 
aangetekende brief, door een e-mail te sturen naar whistle@sdworx.com of, indien beschikbaar gesteld door 
SD Worx, via het MySDWorx platform aan de andere Partij worden medegedeeld.  

b. De Overeenkomst eindigt van rechtswege ingevolge liquidatie, kennelijk onvermogen, vereffening of 
faillissement van de Klant. In geval van kennelijk onvermogen of faillissement eindigt de Overeenkomst van 
rechtswege zodra de betalingen aan SD Worx zijn gestaakt. 

c. Indien een Partij een wezenlijke inbreuk pleegt, kan de andere Partij deze Overeenkomst beëindigen na 
kennisgeving van beëindiging in de volgende gevallen: (i) de wezenlijke inbreuk is onherstelbaar of (ii) de 
wezenlijke inbreuk kan worden hersteld en indien, na ingebrekestelling door de getroffen Partij waarbij de 
andere Partij wordt verzocht de schending ongedaan te maken, deze Partij niet binnen vijftien (15) dagen 
de nodige stappen onderneemt om de schending ongedaan te maken en/of indien de herstelmaatregelen 
niet binnen dertig (30) dagen tot redelijke tevredenheid van de getroffen Partij zijn voltooid. Een dergelijke 
beëindiging zal onmiddellijk van kracht zijn na kennisgeving van de beëindiging aan de andere Partij, zonder 
afbreuk te doen aan de andere rechten of rechtsmiddelen van de beëindigende Partij uit hoofde van de 
overeenkomst. 
 

12. Audit: Om de naleving van de voorwaarden van deze Overeenkomst te controleren, kan SD Worx de Klant 
periodiek en ten minste eenmaal per twaalf (12) maanden verzoeken om SD Worx (of een derde die namens SD 
Worx optreedt) redelijke toegang te verlenen tot de faciliteiten, documentatie en financiële gegevens van de 
Klant die betrekking hebben op de Diensten, teneinde vast te stellen (i) of de door de Klant verstrekte informatie 
juist is en (ii) of het gebruik van de Diensten door de Klant in overeenstemming is met deze Overeenkomst. 

13. Uitvoering: De online aanvaarding van deze Overeenkomst schept een geldige en bindende verplichting van 
de Partij die aanvaardt (of namens wie deze aanvaarding wordt gedaan) met dezelfde waarde, kracht en effect 
als wanneer het een originele handtekening was. Indien u deze Overeenkomst aangaat namens een bedrijf of 
een groep van bedrijven, erkent u dat u de bevoegdheid heeft om dat bedrijf/ die bedrijven te binden aan de 
voorwaarden van deze Overeenkomst. 

14. Afstand van recht: Het verzuim door een Partij om een recht uit te oefenen of een sanctie toe te passen, kan 
niet worden geïnterpreteerd als een afstand van deze rechten. 

15. Recht en bevoegde rechtbank: Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in 
overeenstemming met het Belgisch recht. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze 
Overeenkomst en die de Partijen niet in der minne hebben kunnen regelen, vallen onder de exclusieve 
bevoegdheid van de Rechtbanken van Antwerpen (België). 


