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ALS JE WEET WAT JE NIET WEET, BEN JE OOK IN CONTROL

“Wees je er van bewust dat anderen op zoek zijn naar jouw blinde vlek. Die anderen kunnen zijn:
cybercriminelen, hacktivisten, cybervandalen, scriptkiddies, insiders, e.d..
Op zoek naar jouw blinde vlek”!

Versie 1.1
augustus 2018
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Voorwoord
Omdat de AVG over wetgeving gaat is er vanuit de juridische hoek veel aandacht voor het onderwerp
privacy. Uiteraard tegen de daarvoor gelden tarieven. Ook vanuit de ICT invalshoek zijn er voorstellen
om hulp te bieden bij het implementeren van de AVG. Vooral op de technische infrastructuur gericht
en door het aanbieden van licenties voor tools.
Voor de AVG zijn veel materialen, stappenplannen en checklists via internet beschikbaar.
Gratis, of tegen een vergoeding: van € 70 oplopend tot aanzienlijke bedragen.
Een succesvolle bedrijfsvoering is gebaseerd het kennen en herkennen van risico’s en deze
vervolgens afwegen tegen kansen, impact en kosten. En door risico’s die kunnen worden beperkt, of
uitgesloten door het nemen van passende technische en organisatorische maatregelen:
 Beveiligingsmaatregelen, gericht op het beschermen van de Beschikbaarheid, Integriteit en
Vertrouwelijkheid (privacy).

Een grote wens van iedere ondernemer en bestuurder, is


Altijd informatie (en persoonsgegevens) Beschikbaar te hebben, met een hoge mate van
zekerheid over Integriteit van de gegevens en dat de Vertrouwelijkheid (en privacy) is geborgd!
De template “AVG - Verantwoorden en in control” draagt hier aan bij, en:
 Is het hulpmiddel om de kleinere organisaties, verenigingen, de zogenaamde ZZP’ers en
stichtingen budget-vriendelijk te ondersteunen bij hun bedrijfsvoering:
 Het afwegen van de risico’s, gericht op het voorkomen van stagnaties en/of calamiteiten.
 Het snel en effectief implementeren van de AVG.
 Richt zich op het vinden en registreren van blinde vlekken, zoeken naar die zaken die (nog) niet
op orde zijn. De bedreigingen van de continuïteit van hun bedrijfsvoering in kaart brengen en
passende maatregelen nemen. Niet alles al voor elkaar, maar toch in control!
 Is goed geschikt als instrument voor de AVG verantwoordingsplicht (accountability).
 Is de basis voor het snel en adequaat kunnen melden van datalekken.
 Is een wegwijzer voor het vinden van antwoorden op privacy en informatiebeveiliging
vraagstukken.
Vooral als je als ondernemer/bestuurder nog niet echt met de AVG begonnen bent.
Alphen aan den Rijn, juni 2018
Norman van Es
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Versiebeheer
Versie
0.1
0.8

Datum
11-05-2018
25-06-2018

1.0
1.1

26-06-2018
2-08-2018

Status / changes
Basis template. Concept gereed
Review totale document.
Diverse aanpassingen.
Toegevoegd:
 Versiebeheer
 Voorwoord
 Informatiebeveiliging
 Disclaimer
 Verwerkersovereenkomsten (uitleg)
Gereed voor levering
Voorblad, enkele correcties
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De template “AVG - Verantwoorden en in control
Verantwoording prijsstelling
De prijsstelling is laag omdat de productiekosten laag zijn. Wij willen ondernemers (die weinig extra
tijd en middelen hebben) en bestuurders (die vaak pro Deo werken) laten profiteren van:
 Onze praktijkervaring, die resulteert in een praktische en effectieve aanpak.
 De materialen die al gewoon beschikbaar zijn. Het wiel opnieuw uitvinden is dus overbodig.
 Onze resultaten van eerdere opdrachten, projecten en workshops. Producten en hulpmiddelen
die dus al ontwikkeld zijn.
 Ons dagelijks huiswerk: lezen van relevante informatiebronnen om “bij te blijven”.
Samengevat, wat de AVG betreft hoe je het wiel dus niet keer op keer opnieuw uit te vinden. En daar
een (te hoge) prijs voor te betalen.
De template is het resultaat van de praktijkervaring en (her) gebruik van bestaande materialen.
De opzet is eenvoudig. Geen nice-to-have aspecten.

Er wordt gebruik gemaakt van hyperlinks die verwijzen naar een bron-document, of het startmenu.
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Wat tips voor het gebruik
De template bevat diverse hyperlinks! Een internetverbinding wordt dus aanbevolen
 Maak (en bewaar) een kopie van de template.
Er is geen restrictie voor het gebruik van de template, anders dan

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze template liggen bij N. van Es
Management & Advies. De inhoud van de template is beschikbaar onder de NaamsvermeldingNietCommercieel-GelijkDelen. Het is aan u dus toegestaan de template, voor nietcommerciële doeleinden:
• Te delen — te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of
bestandsformaat
• Te bewerken — te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken.
 Lees, om overzicht te krijgen, eerst het recent (mei 2018) gepubliceerde document:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/sites/default/files/atoms/files/avg_brochure_wat_beteke
nt_het_voor_jou_als_ondernemer.pdf
 1e stap. Wet en uitgangspunten. Loop globaal de onderdelen langs en test de hyperlinks.

Er is geconstateerd dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) regelmatig de site wijzigt,
waardoor bepaalde links niet meer werken. Advies: Download de relevante AP documenten
(zoals bijvoorbeeld de wetstekst en de handleiding) en maak een eigen bibliotheek van voor de
eigen organisatie privacy en security gerelateerde zaken.
Download daarom de AP documenten.!!
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 2e stap. Lees de AVG wettekst (Omvang: 11 hoofdstukken, 99 artikelen). Redelijk goed leesbaar.
 Bij voorkeur Hoofdstuk I t/m IV, in zijn geheel.
 Hoofdstuk VIII Beroep, aansprakelijkheid en sancties
 Artikel 82 Recht op schadevergoeding en aansprakelijkheid.
Let op! Aansprakelijkheid is niet uit te sluiten! Regel dit onderwerp daarom goed en sluit
een goede verzekering (in combinatie met de Aansprakelijkheidsverzekering). De premies
vallen best mee.
 De sancties. Er is een scala aan mogelijkheden. De AP krijgt de bevoegdheid de volgende
corrigerende maatregelen te nemen:
 De verantwoordelijke of bewerker waarschuwen dat de voorgenomen verwerking
waarschijnlijk inbreuk maakt op de AVG.
 De verantwoordelijke of bewerker berispen indien een verwerking inbreuk maakt op de
AVG.
 De verantwoordelijke of bewerker bevelen de verzoeken van betrokkenen tot
uitoefening van diens rechten op grond van de AVG in te willigen.
 De verantwoordelijke of bewerker bevelen binnen een bepaalde termijn verwerkingen in
overeenstemming te brengen met de AVG.
 De verantwoordelijke bevelen een inbreuk aan de betrokkene te melden.
 Een tijdelijke of definitieve verwerkingsbeperking of -verbod opleggen.
 Een rectificatie of wissing bevelen.
 Certificering (laten) intrekken.
 Opleggen van een administratieve geldboete.
 Opschorten van gegevensstromen naar derde landen of internationale organisaties.
 3e stap. De handleiding AVG. Deze is goed leesbaar en overzichtelijk.
Raadpleeg de handleiding, voor ieder onderwerp, op het moment dat dat aspect aan de orde is.
Voetnoten kunnen verwijzen naar de 173 overwegingen die horen bij de wetteksten.
En voor de rest:
 Open al de links om te zien wat er voor jou beschikbaar is.
 Verwijder de voorbeelden uit de tabbladen.
 EN KIJK EENS BIJ DE TIP’s

Als er problemen zijn, je hebt een suggestie, of ziet een verbeterpunt?
Mail dan: avg@securityenprivacy.nl
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Wat houdt de verantwoordingsplicht in?
Het kunnen aantonen dat je als verantwoordelijke (ondernemer c.q.
bestuurder) de belangen van betrokkene1 erkent en serieus neemt.

Het belang waar het in het kader van de AVG om gaat, is het beschermen van de persoonsgegevens.
De grondslag voor deze bescherming is te vinden in de Grondwet artikel 10.

Als ondernemer en bestuurder heb je in eerste instantie te maken met:
 Het ethische aspect. Hoe belangrijk vind je het beschermen van de belangen van de klanten, het
personeel, de patiënten, de leden, sponsors, relaties/partners, scholieren, burgers, de < 16jarigen, enz.
 Het organisatorische aspect.
Wat wil je (de risk appetite) en wat is mogelijk (de draagkracht)? Welke middelen heb je (tijd,
geld, kennis)? Wat zijn de risico’s? Welke afweging heb je gemaakt, en wat was de beslissing?
Vanuit de AVG is er, met betrekking tot het beschermen, sprake van:
 De Verantwoordingsplicht.
 De documentatie plicht.
 De verplichting nieuwe diensten en producten te ontwikkelen vanuit het privacy
beschermingsperspectief. (Privacy by design & default).
Je moet feitelijk kunnen aantonen dat je overzicht en inzicht hebt. Ook in die dingen die je eerst niet
wist en mogelijk dus ook niet op orde hebt. Met de template beogen wij de verantwoordingsplicht
concreet in te kunnen vullen.
Laat je niet verrassen!
Zorg dat je weet wat je niet weet: weeg dan de risico's af en neem passende
maatregelen!

1

AVG art. 4. Betrokkene/persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke
persoon („de betrokkene”), als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden
geïdentificeerd.
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Het fundament van de AVG
De beginselen
Hoofdstuk II van de AVG beschrijft de beginselen waar de verwerking van persoonsgegevens aan
moet voldoen, somt de rechtvaardigingsgronden voor het verwerken van persoonsgegevens op en
geeft de voorwaarden waaraan toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens moet
voldoen.
In artikel 5 zijn de volgende beginselen inzake verwerken van persoonsgegevens nader beschreven:
1. Persoonsgegevens moet:
a) De verwerking van persoonsgegevens moet rechtmatig, behoorlijk en transparant zijn
(“rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie”).
b) De verwerking moet gebonden zijn aan specifieke verzameldoelen (“doelbinding”).
c) De gegevens moeten toereikend, ter zake dienend en beperkt tot het noodzakelijke zijn
(“minimale gegevensverwerking”).
d) De gegevens moeten juist zijn (“juistheid”).
e) De gegevens mogen niet langer worden bewaard dan nodig (“opslagbeperking”).
f) De gegevens moeten goed beveiligd zijn en vertrouwelijk blijven (“integriteit en
vertrouwelijkheid”) Persoonsgegevens moeten worden beschermd tegen ongeoorloofde of
onrechtmatige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging.
2. De verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van lid 1 en kan deze
aantonen ("verantwoordingsplicht").

Privacy op een fundament van Informatiebeveiliging
Tot voor kort zijn eisen/wensen voor informatiebeveiliging omschreven als “non-functional”
requirements. Met het realiseren van één Europese privacywetgeving is daar een eind aan gekomen.
Privacy requirements zijn, net als voor de auto- en vliegtuigindustrie, verplichtte onderdelen
geworden van de bedrijfsvoering en het ontwerpen van nieuwe diensten en producten.

Minimaal 1 keer per jaar, zal als onderdeel van de bedrijfsvoering (Plan Do Check Act) gecontroleerd
moet worden hoe het met de beveiliging en de bescherming van de persoonsgegevens gesteld is. Zijn
er nieuwe onvolkomenheden (issues/incidenten), wat is er in de afgelopen periode gedaan om de
eerder geconstateerde omissies/problemen op te lossen, wat zijn de plannen voor de komende
periode?
De geconstateerde issues/incidenten zijn/worden (AVG artikel 33 lid 1) vastgelegd en verantwoord in
een speciaal register. Dit Register incidenten en issues is een belangrijk onderdeel van het aan
kunnen tonen in control te zijn.
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De risicoafweging en de draag- en spankracht van de organisatie
De AVG omschrijft in artikel 32, Beveiliging van de verwerking, dit aspect als volgt:
1. Rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de aard, de
omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst
uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van personen, treffen de
verwerkingsverantwoordelijke en de verwerker passende technische en organisatorische
maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen,….
………..
Beveiligingsniveau horende bij een specifiek iets: een Asset, Configuratie Item (CI), een Eindpunt.

Waar het om “draait”, de Eindpunten
In de AVG template wordt in diverse registers de combinatie Asset/CI/Eindpunt gebruikt.
Een Eindpunt kan elk onderdeel van een informatiesysteem zijn.
Het is een punt waar een lek kan ontstaan. In elk onderdeel (eindpunt) van het onderstaand model
kan een beveiliging/privacy incident ontstaan.
Andere woorden voor hetzelfde begrip: Configuratie Item (CI), Asset, Informatiesysteem, Applicatie,
Infrastructuur component, device …
Voor het kunnen verantwoorden moet je eerst (uitputtend) weten wat er in huis is:
 Complete Informatiesystemen, of onderdelen daarvan2.
 Applicaties. App’s, software componenten met functionaliteiten voor de eindgebruikers3.
 Infrastructuur en infrastructuurcomponenten4.

Voor het beheer van de diverse onderdelen zijn best practices. Zie de voetnoten.
2

BiSL® Business Information Services Library
ASL® Application Services Library
4 ITIL® IT Infrastructure Library
3
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Het werkblad Eindpunten

Aan de hand van voorbeelden wordt een blauwdruk gemaakt van de eigen situatie.
Op zoek naar zaken die extra aandacht vragen, omdat:
 Er sprake is van achterstallig onderhoud.
 Er “niemand” echt verantwoordelijke voor is.
 De maatregelen niet bekend zijn, of als onvoldoende worden gekwalificeerd.
 Er (bijzondere) persoonsgegevens worden verwerkt.
 De verwerkers en de verwerkersverantwoordelijken bekend moeten zijn.
 Er een verwerkersovereenkomst moet zijn (komen).
 Er acties lopen, c.q. werk in uitvoering is.
Gegevens uit dit werkblad zijn invoer voor de werkbladen:
 Verantwoordelijke en verwerkers
 Verwerkingsregister

En ……………..om, in samenhang met het Verwerkingsregister, in geval van een
datalek de bron om te kunnen melden, wat, waar, welke persoonsgegevens,
welke (sub)verwerker, welke maatregelen,…
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Het werkblad Verwerkersverantwoordelijke en verwerkers

Definities
 Verwerkingsverantwoordelijke. Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een
overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het
doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt: wanneer de
doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke
recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is
of volgens welke criteria deze wordt aangewezen.
 Verwerker. Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een
ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens
verwerkt. Sub-verwerker. Een door de verwerker ingeschakelde derde partij.
 Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot
persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via
geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan,
bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van
doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren,
afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.
Verantwoordelijkheid.
Wanneer een sub-verwerker wordt/is inschakelt voor de gegevensverwerkingen, dient door middel
van een overeenkomst of een andere rechtshandeling deze sub-verwerker verplicht te worden
minimaal hetzelfde niveau van gegevensbescherming te bieden als de verwerker zelf biedt ten
opzichte van de verwerkingsverantwoordelijke.

Houd er rekening mee dat een verwerker ten opzichte van de
verwerkingsverantwoordelijke volledig aansprakelijk blijft met betrekking tot de
gegevensbescherming, ook voor de naleving van de verplichtingen door de subverwerker.
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Aandachtspunt. Verwerken bij/door derden is vaak regulier uitbesteden/outsourcing. Zeker als er
sprake is van ‘in de Cloud”. En voor uitbesteden bestaan specifieke (spel)regels:
 De verantwoordelijke bepaalt zelf, vooraf, wat je wilt en onder welke condities: de requirements.
 De leveranciers worden vooraf beoordeeld op hun mogelijkheden en de door hen genomen
maatregelen. Relevante zaken, zoals: genomen veiligheidsmaatregelen, operationele afspraken
(incidenten en datalekken), contacten zijn dan vaak al vastgelegd in de offerte, de overeenkomt
en een zogenaamde Service Level Agreement (SLA) en Algemenen Voorwaarden.
De in het kader van de AVG op te stellen Verwerkersovereenkomsten moeten hier rekening mee
houden en daar op inspelen.
 Vooral vanuit de optiek aansprakelijkheid (AVG artikel 82 Recht op schadevergoeding en
aansprakelijkheid ) is het aan te bevelen de diverse overeenkomsten goed op elkaar af te
stemmen en in de goede volgorde op te stellen. Artikel 82 luidt:
1. Eenieder die materiële of immateriële schade heeft geleden ten gevolge van een inbreuk op
deze verordening, heeft het recht om van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker
schadevergoeding te ontvangen voor de geleden schade.
2. Elke verwerkingsverantwoordelijke die bij verwerking is betrokken, is aansprakelijk voor de
schade die wordt veroorzaakt door verwerking die inbreuk maakt op deze verordening. Een
verwerker is slechts aansprakelijk voor de schade die door verwerking is veroorzaakt
wanneer bij de verwerking niet is voldaan aan de specifiek tot verwerkers gerichte
verplichtingen van deze verordening of buiten dan wel in strijd met de rechtmatige
instructies van de verwerkingsverantwoordelijke is gehandeld.
3. Een verwerkingsverantwoordelijke of verwerker wordt van aansprakelijkheid op grond van
lid 2 vrijgesteld indien hij bewijst dat hij op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor het
schadeveroorzakende feit.
4. Wanneer meerdere verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers bij dezelfde verwerking
betrokken zijn, en overeenkomstig de leden 2 en 3 verantwoordelijk zijn voor schade die
door verwerking is veroorzaakt, wordt elke verwerkingsverantwoordelijke of verwerker voor
de gehele schade aansprakelijk gehouden teneinde te garanderen dat de betrokkene
daadwerkelijk wordt vergoed.
5. Wanneer een verwerkingsverantwoordelijke of verwerker de schade overeenkomstig lid 4
geheel heeft vergoed, kan deze verwerkingsverantwoordelijke of verwerker op andere
verwerkingsverantwoordelijken of verwerkers die bij de verwerking waren betrokken, het
deel van de schadevergoeding verhalen dat overeenkomt met hun deel van de
aansprakelijkheid voor de schade, overeenkomstig de in lid 2 gestelde voorwaarden.
6. Gerechtelijke procedures voor het uitoefenen van het recht op schadevergoeding worden
gevoerd voor de in artikel 79, lid 2, bedoelde lidstaatrechtelijk bevoegde gerechten.
Verwerkersovereenkomsten moeten feitelijk zijn en inhoudelijke informatie bevatten over:
 Al de verwerkers en subverwerkers in de totale keten.
 De meest relevante technische en organisatorische maatregelen. Bijvoorbeeld: de
certificeringen, encryptie, 4-ogen principes, authenticatie en autorisatie, recht op audit,
exit-afspraken, de specifieke AVG aspecten.
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Het werkblad Verwerkingsregister

De wetgever legt de verantwoordelijkheid bij de organisaties om aan te tonen dat aan de
privacyregels is voldaan: de verantwoordingsplicht (accountability).
De AVG- regels dwingen om goed na te denken over hoe de organisatie persoonsgegevens verwerkt
en beschermt. Er moet worden aangetoond dat een verwerking aan de belangrijkste beginselen van
verwerking voldoet, zoals:
 rechtmatigheid.
 transparantie.
 doelbinding.
 juistheid.
Een organisatie is verplicht verantwoording af te leggen over hun gegevensverwerkingen wanneer de
Autoriteit Persoonsgegevens daar om vraagt. Een goed ingericht verwerkingsregister is daar een
prima hulpmiddel voor. Maar ook voor het kunnen melden en beoordelen van datalekken.
Voor de inhoud van het verwerkingsregister, zie: de Handleiding AVG en de wetteksten
Aandachtspunten:
 De opzoeklijsten kunnen door de gebruiker van de template zelf worden aangepast/uitgebreid.



Asset/CI/Eindpunt. Gemaakte keuzes moeten ook terug te vinden zijn in:
 Het werkblad
 Register voor incident, c.q. datalekken
 Overeenkomsten, SLA’s, e.d.
15

© N. van Es Management & Advies

Handleiding AVG –Verantwoorden en in control © (een uitgave van N. van Es Management & Advies)

Register incidenten en issues
AVG artikel 33 lid 5.
De verwerkingsverantwoordelijke documenteert alle inbreuken in verband met persoonsgegevens,
met inbegrip van de feiten omtrent de inbreuk in verband met persoonsgegevens, de gevolgen
daarvan en de genomen corrigerende maatregelen. Die documentatie stelt de toezichthoudende
autoriteit in staat de naleving van dit artikel te controleren.
Door alle geconstateerde onvolkomenheden inzake persoonsgegevens en informatiebeveiliging,
inclusief de feiten rondom achterstallig onderhoud, in dit register vast te leggen toont de
verantwoordelijke aan verantwoord bezig te zijn. Issues zijn bekend, beschreven, in onderzoek,
gepland of mogelijk al “work in progress”.
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Register Datalekken

Aandachtspunten:
 Breng de hele keten in kaart, inclusief de subverwerkers.
 Jij bent en blijft de eindverantwoordelijke inzake de rapportage naar de AP. Laat je door de
subverwerkers niet in de war brengen door hun vertraging in de keten.
 Zoek de zwakste schakel. De maatregelen daar bepalen de sterkte van de keten.
 Zij al de contactpersonen in kaart gebracht en ook in beeld? Geoefend?
 Zie Tips, de App van VKA. Mooi awareness instrument voor binnen de eigen organisatie
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Tips
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Deliverables
Waar moet je allemaal aan denken?
Onderschat de hoeveelheid werk niet!
Maar pak het wel slim aan! Eerst de grote lijnen en de risico’s en “gaten” in het vizier hebben.
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Grondslag en rechten betrokkenen

Uitleg en achtergrond.
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Verwerkersovereenkomsten (uitleg)

Mocht u moeite hebben met het opstellen/beoordelen van deze overeenkomsten dan
kunt u met ons contact opnemen.

Als je het wiel niet opnieuw wilt uitvinden!
Wij hebben ruime ervaring met deze materie en de wijze waarop leveranciers denken een korte weg
te bewandelen. Geen oog voor de inhoud, de maatregelen en de keten.
Wij zijn ook beschikbaar voor:
 Review/contra expertise. Vooral met betrekking tot de (bestaande) overeenkomsten en
dienstverlening.
 (Tijdelijk) Invullen FG rol, opleiden FG van uw organisatie.
 AVG projectmatige aanpak.
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Informatiebeveiliging HET platform voor de privacybescherming
Wij hanteren deze slogan al geruime tijd.

Dit zijn o.a. de aandachtspunten
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Disclaimer en toestaan gebruik template
Disclaimer voor AVG-template: Verantwoorden en In Control
N. van Es Management & Advies (Kamer van Koophandel: 28053868), hierna te noemen N. van Es
Management & Advies, stelt hierbij deze template beschikbaar tegen het daarvoor geldende
tarief en nodigt u uit, indien gewenst, aanvullende diensten af te nemen.
N. van Es Management & Advies behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud
aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
Beperkte aansprakelijkheid
N. van Es Management & Advies spant zich in om de inhoud van de template zo vaak mogelijk te
actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud
onvolledig en/of onjuist is.
De template wordt geleverd zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze
materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van N. van Es
Management & Advies
Omdat wij voorstaan dat het wiel niet steeds opnieuw wordt uitgevonden zijn er diverse
verwijzingen naar andere websites opgenomen. Voor die sites gelden mogelijk voorwaarden
rondom auteursrechten. Auteursrechten op doorgelinkte inhoud op een website, anders dan
van Es Management & Advies, behoren bij de schrijver van dat specifieke artikel.
Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze template liggen bij N. van Es
Management & Advies. De inhoud van de template is beschikbaar onder de NaamsvermeldingNietCommercieel-GelijkDelen. Het is aan u dus toegestaan de template, voor niet-commerciële
doeleinden:
• Te delen — te kopiëren, te verspreiden en door te geven via elk medium of bestandsformaat
• Te bewerken — te remixen, te veranderen en afgeleide werken te maken.
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.nl
Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.
N. van Es Management & Advies
Kamer van Koophandel: 28053868
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