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Artikel 1. Toepasselijkheid
1. Deze Voorwaarden Online Dienst Stratech Booking zijn van toepassing op alle aanbiedingen en
abonnementen betreffende de Online Dienst voor Stratech Booking van Stratech Holding bv,
gevestigd aan het Pantheon 15 te Enschede, alsmede van alle werkmaatschappijen van Stratech
Holding bv, hierna gezamenlijk te noemen Stratech.
2. Deze Voorwaarden Online Dienst Stratech Booking zijn als volgt opgebouwd:

Paragraaf I: Voorwaarden Online Dienst Stratech Booking;

Paragraaf II: Servicevoorwaarden Stratech Booking;

Paragraaf III: Privacy Voorwaarden Stratech Booking.

Paragraaf I: Voorwaarden Online Dienst Stratech Booking
Artikel 2. Algemeen
1. Definities: Onder de hierna benoemde begrippen wordt het volgende verstaan:

Softwarepakket Stratech Booking: programmatuur voor recreatiebedrijven;

Online Dienst: het door Stratech ter beschikking gestelde Softwarepakket Stratech Booking
met bijbehorende diensten dat via internet toegankelijk is via het door Stratech opgegeven
internetadres;

Account: een combinatie van een e-mailadres en een wachtwoord voor een Gebruiker. Het
account geeft de Gebruiker toegang tot de Online Dienst;

Mijn Omgeving: de omgeving in de Online Dienst waar de benodigde informatie en het
gebruik met betrekking tot de Online Dienst overzichtelijk bij elkaar staat. In de Mijn
Omgeving kan Opdrachtgever gegevens van het Abonnement op de Online Dienst wijzigen en
Meldingen invoeren.

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee Stratech een Abonnement
heeft gesloten voor het ter beschikking stellen van de Online Dienst met gebruikrecht. Een
natuurlijke persoon kan geen Opdrachtgever zijn of worden, tenzij gehandeld wordt in het
kader van een beroep of bedrijf;

Partijen: Stratech en Opdrachtgever gezamenlijk;

Abonnement: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Stratech voor het ter beschikking
stellen, inclusief gebruiksrecht, van de Online Dienst door Stratech aan Opdrachtgever zoals
verwoord in de activeringsemail als bedoeld in artikel 3 lid 1;

Hoofdgebruiker: een Gebruiker die door Opdrachtgever is aangesteld als beheerder van de
Online Dienst;

Gebruiker: werknemer van Opdrachtgever of derde onder gezag van Opdrachtgever, die
conform het Abonnement, gebruik mag maken van de Online Dienst;

Melding: het doorgeven van een probleem of het stellen van een vraag betrekking tot de
Online Dienst;

Gegevens: de door Opdrachtgever in de bij het Softwarepakket Stratech Booking horende
databank van de Online Dienst opgeslagen gegevens, waaronder Persoonsgegevens;

Prijslijst: de tarieven voor onderdelen en diensten van de Online Dienst inclusief
betalingsvoorwaarden en andere op grond van het Abonnement of deze Voorwaarden Online
Dienst Stratech Booking verschuldigde vergoedingen;

Persoonsgegevens: “persoonsgegevens” als bedoeld in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG), welke zijn omschreven in bijlage 1;

Verwerkingsverantwoordelijke: “verwerkingsverantwoordelijke” als bedoeld in de AVG,
zijnde Opdrachtgever die aan Stratech opdracht heeft gegeven tot het verrichten van
Werkzaamheden;

Verwerker: “verwerker” als bedoeld in de AVG, zijnde Stratech;

Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe door Opdrachtgever opdracht is gegeven aan
Stratech, of die door Stratech uit andere hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de
ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden voortvloeiende uit het
Abonnement.
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2. Stratech draagt krachtens het daartoe gesloten Abonnement zorg voor het ter beschikking stellen
van de Online Dienst aan Opdrachtgever, inclusief gebruiksrecht zoals vastgelegd in het
Abonnement, gedurende de overeengekomen looptijd.
3. Alle aanbiedingen en daarin genoemde prijzen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is
aangegeven.
4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever maken nimmer deel uit van het
Abonnement en worden uitdrukkelijk uitgesloten.
5. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden Online Dienst Stratech Booking nietig is of
vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen in deze Voorwaarden Online Dienst Stratech
Booking volledig van kracht en treden Partijen in overleg teneinde nieuwe bepalingen ter
vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk
het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3. Abonnement
1. Het Abonnement komt tot stand en gaat in op het moment dat de Opdrachtgever, na het
aanmelden voor de Online Dienst, op de activeringslink klikt in de activeringsemail van Stratech.
Door het klikken op de activeringslink bevestigt Opdrachtgever aan Stratech het aangaan van het
Abonnement en gaat Opdrachtgever akkoord met de Voorwaarden Online Dienst Stratech
Booking.
2. Indien Opdrachtgever niet akkoord gaat met de voorwaarden zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel
dan komt geen Abonnement tot stand en is Opdrachtgever niet gerechtigd gebruik te maken van
de Online Dienst.
3. Vanuit de Mijn Omgeving kan Opdrachtgever de in het Abonnement opgenomen functionaliteit
van de Online Dienst aanpassen en kan Opdrachtgever uit de in de Prijslijst genoemde
betalingsvoorwaarden de gewenste betalingsvoorwaarde kiezen die voor nieuwe (volgende)
facturen zal gelden. Een aanpassing van het Abonnement via de Mijn Omgeving is bindend.
4. Opdrachtgever verplicht zich om de gegevens in de Mijn Omgeving actueel te houden.
5. Het Abonnement wordt aangegaan tot het einde van het betreffende kalenderjaar. Het
Abonnement wordt daarna telkens van rechtswege met één kalenderjaar verlengd, tenzij één der
partijen uiterlijk 2 maanden voor afloop van het lopende kalenderjaar de andere partij
schriftelijk heeft medegedeeld het Abonnement niet te willen verlengen. Opzegging van het
Abonnement door één der partijen dient aangetekend te geschieden. Beëindiging van het
Abonnement anders dan door tijdige opzegging is uitgesloten.
6. Indien het Abonnement – op welke wijze ook – eindigt, zal Stratech de toegang tot de Online
Dienst beëindigen.
7. Stratech is nimmer gehouden een aanvraag tot het aangaan van een Abonnement te honoreren en
is derhalve gerechtigd een aanvraag voor de Online Dienst op bepaalde – uitsluitend door
Stratech te bepalen – gronden te weigeren.

Artikel 4. Gebruiksrecht
1. Stratech verleent Opdrachtgever het niet-exclusieve, niet-overdraagbare en in duur beperkte
gebruiksrecht van de Online Dienst, uitsluitend binnen de functionaliteit waarin de Online Dienst
voorziet en welke deel uitmaakt van het Abonnement, zulks uitsluitend ten behoeve van de
bedrijfsvoering van Opdrachtgever.
2. Het gebruiksrecht gaat in op het moment dat het Abonnement tot stand komt en eindigt onder
alle omstandigheden met ingang van de datum waarop het Abonnement eindigt.

Artikel 5. Tarieven, facturering en betaling
1. Opdrachtgever is uit hoofde van het Abonnement vergoedingen verschuldigd aan Stratech zoals
bepaald in de Prijslijst.
2. In geval Stratech de tarieven op de Prijslijst van de Online Dienst voor een volgend kalenderjaar
wil verhogen met een percentage groter dan de verhoging zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel,
dient Stratech deze verhoging uiterlijk 3 maanden voor afloop van het lopende kalenderjaar aan
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Opdrachtgever te hebben medegedeeld, bij gebreke waarvan de tarieven voor het Abonnement
voor de Online Dienst voor het volgende kalenderjaar alleen kunnen worden verhoogd zoals
omschreven in lid 3 van dit artikel.
Tariefwijzigingen in de Prijslijst op grond van de CBS-index voor 'CAO lonen per maand exclusief
bijzondere beloningen' in de particuliere sector 'J informatie en communicatie' kunnen door
Stratech zonder voorafgaande aankondiging worden doorgevoerd.
Stratech is gerechtigd tarieven toe te voegen aan of te verwijderen uit de Prijslijst, bijvoorbeeld
naar aanleiding van het beschikbaar komen van nieuwe functionaliteit of het wijzigen van
bestaande functionaliteit.
Tenzij anders vermeld, zijn alle tarieven of anderszins vermelde prijzen in Euro, exclusief
omzetbelasting (btw) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Als Stratech
gedurende de looptijd van het Abonnement wordt geconfronteerd met (wijzigingen van) van
overheidswege opgelegde toeslagen, heffingen, et cetera, worden deze doorberekend aan
Opdrachtgever.
De Online Dienst wordt conform het Abonnement op basis van de tarieven in de geldende
Prijslijst met de van toepassing zijnde betalingsvoorwaarden gefactureerd. Betaling vindt plaats
via automatische incasso conform de voor de factuur geldende betalingsvoorwaarden.
Indien een factuur niet geïncasseerd kan worden, wordt vervolgens nogmaals geprobeerd deze te
incasseren. Indien de factuur wederom niet geïncasseerd kan worden of door Opdrachtgever
wordt gestorneerd, vraagt Stratech voor die factuur een (aanvullende) vergoeding in verband met
administratiekosten.
Vanaf het moment dat Opdrachtgever de betalingstermijn overschrijdt, is hij voor elke maand of
een gedeelte daarvan de wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien Opdrachtgever niet
voldoet aan de overeengekomen betalingsvoorwaarden voor een factuur is Opdrachtgever in
verzuim zonder dat Stratech Opdrachtgever hiervoor formeel in gebreke stelt en komen alle
buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verbonden aan de invordering van enig door de
Opdrachtgever verschuldigd bedrag ten laste van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke
kosten kunnen worden gesteld op 15% van het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een
minimum van € 150,00, onverminderd het recht van Stratech om – al dan niet gebruik makend
van de hem daartoe door de wet verschafte mogelijkheden – volledige vergoeding van (incassoen/of advocaat)kosten, schade en/of boetes te vorderen van Opdrachtgever.
Indien Stratech op grond van deze Voorwaarden Online Dienst Stratech Booking een (aanvullende)
vergoeding vraagt aan Opdrachtgever, gebeurt dat tegen de dan geldende condities en tarieven
van Stratech.

Artikel 6. Ondersteuning
Stratech draagt zorg voor ondersteuning van de Online Dienst gedurende de periode van het
Abonnement. Op de ondersteuning door Stratech zijn van toepassing de Servicevoorwaarden Stratech
Booking, zoals opgenomen in paragraaf II van deze Voorwaarden Online Dienst Stratech Booking.

Artikel 7. Verplichtingen Opdrachtgever
1. Opdrachtgever draagt zorg voor en is verantwoordelijk voor zorgvuldig en oordeelkundig gebruik
van de Online Dienst binnen de kaders van het verleende gebruiksrecht, de voorschriften van
Stratech en conform de Voorwaarden Online Dienst Stratech Booking. Hieronder wordt ook
verstaan het verzorgen van een goede inrichting van de Online Dienst en een goede bijbehorende
inrichting van de werkprocessen en organisatie van Opdrachtgever.
2. Opdrachtgever is verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud en juistheid van de Gegevens.
3. Op de Online Dienst is de 'Fair Use Policy' van toepassing. Hieronder verstaat Stratech dat
Opdrachtgever gebruik mag maken van de Online Dienst, maar dat excessief gebruik/belasting
van de beschikbare opslagruimte, dataverkeer, processor, ondersteuning door Stratech, et cetera
niet mag leiden tot stijging van kosten voor Stratech in relatie tot het Abonnement, vertraging
van de Online Dienst en/of tot het schaden van de belangen van Stratech. Bij overtreding van de
'Fair Use Policy' heeft Stratech te allen tijde het recht een aanvullende vergoeding te vragen en
de Opdrachtgever te verzoeken respectievelijk verplichten het excessief gebruik/belasting te
staken.
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4. Opdrachtgever draagt zorg voor en is verantwoordelijk voor apparatuur, software en
(internet)verbindingen van Opdrachtgever welke benodigd zijn voor het gebruik van de Online
Dienst. Deze apparatuur, software en (internet)verbindingen moeten voldoen aan de minimale
(systeem)eisen, zoals gespecificeerd door Stratech en dienen optimaal te functioneren. Stratech
is gerechtigd (eenzijdig) de (systeem)eisen te wijzigen bij nieuwe versies c.q. updates van de
Online Dienst, of wanneer daar naar het oordeel van Stratech aanleiding toe bestaat. Indien van
toepassing zullen deze wijzigingen kenbaar worden gemaakt.
5. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het treffen van de nodige maatregelen teneinde zijn
apparatuur, software en (internet)verbindingen te beschermen tegen virussen,
computercriminaliteit en onrechtmatig gebruik.
6. Opdrachtgever is jegens Stratech verantwoordelijk voor de nakoming van de wettelijke
verplichtingen uit hoofde van de Telecommunicatiewet in verband met het via een elektronisch
communicatienetwerk opslaan van gegevens van een klant van Opdrachtgever in randapparatuur
van de betreffende klant of het verkrijgen van toegang tot bedoelde gegevens (zogenaamde
“Cookiewet”). Opdrachtgever vrijwaart Stratech voor eventuele aanspraken van derden ter zake.
7. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Gebruikers van de Online Dienst voldoende zijn opgeleid
voor normaal gebruik van de Online Dienst en derhalve voldoende bekend zijn met de werking
ervan.
8. Opdrachtgever zal Stratech alle informatie en medewerking verschaffen die Stratech nodig heeft
voor de instandhouding van de Online Dienst en voor de uitvoering van het Abonnement.
9. Opdrachtgever vrijwaart Stratech voor schade welke het gevolg is van het niet nakomen van
verplichtingen door Opdrachtgever.
10. Indien Opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiend uit het Abonnement
en/of deze Voorwaarden Online Dienst Stratech Booking niet of niet volledig nakomt, is Stratech
gerechtigd om het gebruik van de Online Dienst door Opdrachtgever zonder voorafgaande
aankondiging te beperken en te blokkeren. Opdrachtgever blijft Stratech de overeengekomen
vergoeding ook verschuldigd gedurende de periode dat toegang tot de Online Dienst is beperkt of
geblokkeerd.
11. Opdrachtgever heeft het recht de toegang tot de geblokkeerde Online Dienst te laten reactiveren
tegen betaling van een vergoeding mits Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Stratech
heeft voldaan. Stratech is gerechtigd vooruitbetaling of een voorschot te vorderen van
vergoedingen als bedoeld in dit artikel alvorens de toegang als bedoeld in de vorige zin te
reactiveren, dan wel anderszins afdoende zekerheid te verlangen van Opdrachtgever.

Artikel 8. Account
1. Om toegang te verkrijgen tot de Online Dienst dient Gebruiker zich aan te melden met zijn
Account.
2. Opdrachtgever is er verantwoordelijk voor dat elke Gebruiker zorgvuldig omgaat met het
Account. Het Account is niet overdraagbaar en mag uitsluitend worden verstrekt aan één
Gebruiker. Opdrachtgever en Gebruikers zijn ten aanzien van het Account verplicht volstrekte
geheimhouding te betrachten ten opzichte van een ieder. Opdrachtgever is zelf aansprakelijk
voor ieder gebruik van het Account. Alle handelingen van de Gebruikers te dier zake zijn voor
rekening en risico van Opdrachtgever.
3. In geval van verlies en/of diefstal van het Account dient Opdrachtgever onverwijld maatregelen
te treffen zodat geen ongeoorloofde toegang kan worden verkregen tot de Online Dienst.
4. Indien Stratech constateert of redelijke gronden heeft om te vermoeden dat onbevoegden
gebruik maken of gebruik kunnen maken van de Online Dienst, of indien Stratech van een zodanig
gebruik schriftelijk, digitaal of mondeling op de hoogte wordt gesteld, is Stratech gerechtigd de
toegang tot de Online Dienst onmiddellijk te blokkeren, zonder dat Stratech ter zake jegens
Opdrachtgever schadeplichtig is. Stratech brengt Opdrachtgever van een dergelijke blokkering op
de hoogte. Het bepaalde in artikel 7 lid 11 is van toepassing.

Artikel 9. Technische beveiliging
1. Stratech verleent aan Opdrachtgever ten behoeve van het gebruik van de Online Dienst toegang
door middel van een beveiligde verbinding.
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2. Stratech draagt zorg voor een adequate beveiliging van de Online Dienst en de door haar
gebruikte apparatuur, waarbij haar inspanning is gebaseerd op:
 wat redelijk is tegen de achtergrond van de stand der techniek,
 de gevoeligheid van de in de Online Dienst opgeslagen Gegevens,
 de hoogte van de voor de ter beschikking stelling ontvangen vergoeding;
een en ander zonder dat door de inspanningen van Stratech de eigen verantwoordelijkheid van
Opdrachtgever wordt weggenomen voor afdoende beveiliging van diens eigen systemen,
Gegevens waaronder Persoonsgegevens en andere al dan niet gevoelige informatie.

Artikel 10. Leveringstermijnen
Alle door Stratech genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de
gegevens die bij het noemen van de termijnen aan Stratech bekend waren. De genoemde termijnen
worden zoveel mogelijk in acht genomen. De enkele overschrijding van een genoemde
(leverings)termijn brengt Stratech niet in verzuim. Stratech is niet gebonden aan
(leverings)termijnen die, vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het
aangaan van het Abonnement hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien
overschrijding van enige termijn dreigt, treden Partijen zo spoedig mogelijk in overleg, teneinde te
trachten een voor beide Partijen redelijke en aanvaardbare oplossing te bereiken.

Artikel 11. Condities toeleveranciers
1. Stratech is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten, services en
leveranties van toeleveranciers waar Stratech geen directe invloed op kan uitoefenen. Hieronder
vallen onder meer, maar niet uitsluitend, toeleveranciers van verbindingen en datacentra.
Stratech kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook
voortkomend uit het (al dan niet tijdelijk) stoppen of niet juist en/of volledig functioneren van
de medewerking, diensten, services of leveranties van deze toeleveranciers. Stratech zal zich
waar redelijkerwijs mogelijk inspannen om mogelijke schades te voorkomen en/of beperken.
2. Opdrachtgever vrijwaart Stratech voor aanspraken van toeleveranciers ter zake schade die op
enigerlei wijze is ontstaan door onrechtmatig dan wel onzorgvuldig gebruik door Opdrachtgever
van de door betreffende toeleverancier beschikbaar gestelde diensten en middelen.
3. Stratech is nimmer aansprakelijk voor schade welke – op welke wijze dan ook – is veroorzaakt
door derden, waaronder de in lid 1 bedoelde toeleveranciers.

Artikel 12. Bescherming persoonsgegevens
Stratech draagt binnen de Online Dienst zorg voor de bescherming van Persoonsgegevens gedurende
de periode van het Abonnement. Op de bescherming van Persoonsgegevens door Stratech zijn van
toepassing de Privacy Voorwaarden Stratech Booking inclusief bijlagen, zoals opgenomen in paragraaf
III van deze Voorwaarden Online Dienst Stratech Booking.

Artikel 13. Eigendom van Gegevens
1. De Gegevens worden opgeslagen in een databank die onder beheer van Stratech of van een door
Stratech ingeschakelde derde staat.
2. Opdrachtgever blijft te allen tijde eigenaar van de Gegevens. Voor nakoming van wettelijke
bewaarplichten c.q. bewaartermijnen van de Gegevens blijft Opdrachtgever te allen tijde zelf
verantwoordelijk. Stratech aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.
3. Bij beëindiging van het Abonnement kan Opdrachtgever aan Stratech éénmalig, binnen een
maand na het einde van het Abonnement, verzoeken om de bij Stratech beschikbare Gegevens,
waaronder Persoonsgegevens op kosten van Opdrachtgever aan Opdrachtgever te verstrekken
respectievelijk terug te bezorgen op een door Stratech te bepalen gegevensdrager of door middel
van elektronische overdracht. Na het verstrijken van genoemde termijn van één maand na het
einde van het Abonnement, zullen de Gegevens, waaronder Persoonsgegevens worden gewist.
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Artikel 14. Inbreuk op rechten derden
1. Opdrachtgever onthoudt zich van inbreuk op de rechten van derden, waaronder begrepen, maar
niet beperkt tot, de rechten van intellectuele en industriële eigendom en privacy.
2. In geval melding van inbreuk als genoemd in het vorige lid is Stratech gerechtigd toegang tot de
Online Dienst te blokkeren en/of de dienstverlening op te schorten.
3. Opdrachtgever vrijwaart Stratech voor aanspraken van derden ter zake van schadevergoeding
wegens inbreuk als genoemde in het eerste lid.

Artikel 15. Vertrouwelijke informatie
Partijen verbinden zich jegens elkaar geheimhouding te verzekeren met betrekking tot alle gegevens
van de andere partij, waaromtrent zij, hun werknemers en/of derden onder hun gezag bij de
uitvoering van het Abonnement kennis zullen nemen en waarvan zij hebben aangegeven, of waarvan
de andere partij weet of in redelijkheid kan weten, dat geheimhouding geboden is.

Artikel 16. Aansprakelijkheid
1. Stratech is slechts aansprakelijk voor schade voor zover dat uit dit artikel en/of artikel 38 blijkt.
Voor het overige is elke aansprakelijkheid zijdens Stratech uit welken hoofde en/of met
betrekking tot welke schade dan ook uitgesloten.
2. In het geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van het Abonnement is Stratech
slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de
waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Stratech voor enige
andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in
welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde
winst. Stratech is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, schade wegens
verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van leveringstermijnen als gevolg van
gewijzigde omstandigheden, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking,
informatie of materialen door Opdrachtgever en schade wegens door Stratech gegeven
inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van het Abonnement
vormt. Stratech is in geen geval aansprakelijk indien Opdrachtgever wijzigingen aanbrengt of
door derden laat aanbrengen aan de door Stratech geleverde producten en/of diensten.
Hieronder wordt tevens verstaan het gebruik voor doeleinden waartoe de producten en diensten
niet zijn geleverd of beschikbaar gesteld.
3. In geval van opzet of grove schuld van Stratech, zijn werknemers of ondergeschikten waarvoor
Stratech rechtens aansprakelijk gehouden kan worden, is Stratech slechts aansprakelijk voor
vergoeding van schade door dood of lichamelijk letsel. In deze gevallen zal de schadevergoeding
in geen geval meer bedragen dan het onder de aansprakelijkheidsverzekering van Stratech
verzekerde bedrag per schade toebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende
gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis, een en ander enkel voor zover jegens de verzekeraar
daadwerkelijk aanspraak bestaat op uitkering.
4. Aansprakelijkheid van Stratech voor schade wegens onrechtmatige daad anders dan bedoeld in
lid 3 van dit artikel wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Indien en voor zover hierop geen beroep kan
worden gedaan, zal de schadevergoeding per gebeurtenis – waarbij een reeks van
samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis – in geen geval meer bedragen dan de
prijs bedongen in het Abonnement tussen Partijen in het kader waarvan zich de gebeurtenis
heeft voorgedaan of, bij gebreke daarvan, het Abonnement dat tussen Partijen van kracht is op
het moment van ontstaan van de schade, doch nooit meer dan het verzekerde bedrag. Indien
sprake is van een Abonnement dat telkens van rechtswege wordt verlengd, zal de
schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming maximaal het per verlengingsperiode voor
het Abonnement verschuldigde bedrag (exclusief btw) zijn.
5. Voor zover Stratech geen beroep op de aansprakelijkheidsverzekering als in dit artikel
omschreven kan doen, zal haar aansprakelijkheid in ieder geval beperkt zijn tot een bedrag gelijk
aan 50% van de op grond van het Abonnement gefactureerde of te factureren bedragen. Indien en
voor zover het Abonnement leidt tot periodieke betalingen, zal Stratech nimmer meer
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verschuldigd zijn dan 50% van de door haar over 6 maanden voorafgaande aan haar verzuim
gefactureerde bedragen. De in dit artikel omschreven bedragen worden verminderd met de door
Stratech verleende crediteringen.
Opdrachtgever aanvaardt en erkent dat de beperking van de aansprakelijkheid in dit artikel
direct is gerelateerd aan de hoogte van de vergoeding voor de Online Dienst die door Stratech
wordt berekend.
Elk recht op schadevergoeding vervalt voor zover Opdrachtgever niet direct na het ontstaan van
de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken respectievelijk meer of andere
schade te voorkomen, alsmede Stratech niet zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk, doch uiterlijk
binnen veertien dagen nadat Opdrachtgever bekend werd (respectievelijk redelijkerwijs bekend
kon zijn) met bedoelde schade, op de hoogte heeft gesteld van alle ter zake relevante
informatie.
Opdrachtgever vrijwaart Stratech voor alle schade die Stratech mocht lijden als gevolg van
aanspraken van derden die verband houden met elke vorm van gebruik van de Online Dienst,
daaronder mede, doch niet uitsluitend, begrepen:
 aanspraken van derden, werknemers van Opdrachtgever daarin begrepen, die schade lijden
als gevolg van onrechtmatig handelen van werknemers van Stratech die ter beschikking zijn
gesteld aan Opdrachtgever en werken onder diens toezicht of op diens aanwijzingen;
 aanspraken van derden, werknemers van Stratech daarin begrepen, die in verband met de
uitvoering van het Abonnement schade lijden als gevolg van handelen of nalaten van
Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens bedrijf;
 aanspraken van derden die schade lijden als gevolg van een gebrek in door Stratech
geleverde producten of diensten die door Opdrachtgever werden gebruikt, tenzij
Opdrachtgever bewijst dat het gebrek niet het gevolg is van gebruik als hiervoor bedoeld.
Met inachtneming van het in de vorige leden van dit artikel bepaalde wordt, voor zover rechtens
aansprakelijkheid zou komen vast te staan, door Stratech iedere aansprakelijkheid in ieder geval
beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de bedrijfs- en/of
beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Stratech wordt uitbetaald. In alle gevallen, waarin op
grond van dit artikel rechtens aansprakelijkheid zou komen vast te staan, heeft Opdrachtgever
slechts aanspraak op vergoeding van schade indien en voor zover de verzekering van Stratech in
het betreffende geval daadwerkelijk aanspraak op uitkering geeft.

Artikel 17. Intellectuele en industriële eigendom
1. Het Abonnement houdt geen overdracht in van enig intellectueel eigendomsrecht op de Online
Dienst en alle daarmee verband houdende documentatie, informatie, et cetera, waaronder –
doch niet beperkt tot – octrooirechten, merkrechten, databankenrechten en auteursrechten.
Stratech, diens toeleveranciers of diens licentiegevers blijven te allen tijde rechthebbende ten
aanzien van deze rechten van intellectuele eigendom. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend het
gebruiksrecht als bedoeld in artikel 4 van deze Voorwaarden Online Dienst Stratech Booking.
2. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op alle krachtens het Abonnement
ontwikkelde of ter beschikking gestelde software, hardware, opleidingsmaterialen of andere
materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede
voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Stratech, diens toeleveranciers of
diens licentiegevers. Opdrachtgever kan hier op geen enkele wijze aanspraken op doen gelden.
Opdrachtgever zal de Online Dienst, de software en/of andere genoemde materialen niet
verveelvoudigen of kopiëren. Opdrachtgever kan nimmer aanspraak maken op afgifte van de
broncode van de Online Dienst.

Artikel 18. Overmacht
In geval van overmacht worden de verplichtingen van Stratech ter zake de uitvoering van het
Abonnement opgeschort voor de duur van zodanige overmacht, zonder dat Stratech tot enige
schadevergoeding ter zake is gehouden. Onder overmacht wordt verstaan elke buiten de directe
invloed van Stratech liggende of elke voor hem redelijkerwijs niet voorzienbare omstandigheid, die
de nakoming van de verplichtingen van Stratech met betrekking tot de Online Dienst tijdelijk of
blijvend onmogelijk maakt. Dergelijke omstandigheden zijn onder meer het geheel of gedeeltelijk in
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gebreke blijven van derden van wie zaken en/of diensten worden ontvangen. Onder overmacht wordt
tevens verstaan een onvoorziene overbelasting van de Servicedesk van Stratech.

Artikel 19. Ontbinding Abonnement
1. Partijen hebben het recht het Abonnement geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te
ontbinden wanneer de wederpartij enige verplichting uit het Abonnement niet nakomt welke van
zo ernstige aard is, dat van de opzeggende partij voortzetting van het Abonnement in
redelijkheid niet kan worden gevergd en de verzakende partij, nadat deze bij aangetekende brief
in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is gesteld om alsnog na te komen, nalatig blijft
deze verplichting na te komen respectievelijk geëigende stappen te ondernemen om dit te
corrigeren.
2. Stratech kan het Abonnement in ieder geval met onmiddellijke ingang schriftelijk geheel of
gedeeltelijk ontbinden, indien Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, indien
Opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt of wordt verleend of indien Opdrachtgever
anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Stratech is ter zake de
ontbinding als bedoeld in de vorige volzin nimmer tot enige schadevergoeding gehouden.
3. Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van het
Abonnement heeft ontvangen, kan Opdrachtgever het Abonnement slechts gedeeltelijk ontbinden
en wel uitsluitend voor dat gedeelte dat door Stratech nog niet is uitgevoerd. Bedragen die
Stratech vóór de ontbinding heeft gefactureerd of conform het Abonnement nog kan factureren
in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van het Abonnement heeft verricht of geleverd,
blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
4. Ontbinding van het Abonnement, zoals bedoeld in dit artikel, geschiedt per aangetekende brief
aan de andere partij.

Artikel 20. Overige bepalingen
1. Op het Abonnement is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Gebruik van de door Stratech ter beschikking gestelde zaken geschiedt voor rekening en risico
van Opdrachtgever.
3. Kennisgevingen die Partijen op grond van het Abonnement aan elkaar zullen doen, vinden
schriftelijk, respectievelijk digitaal (waaronder mededelingen middels de Mijn Omgeving van de
Online Dienst) plaats. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken binden Partijen niet,
tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.
4. Stratech is gerechtigd alle rechten en verplichtingen, voortvloeiend uit het Abonnement aan
derden over te dragen.

Artikel 21. Wijziging Voorwaarden Online Dienst Stratech Booking
1. Stratech is te allen tijde gerechtigd paragraaf I en II van de Voorwaarden Online Dienst Stratech
Booking te wijzigen. Opdrachtgever zal hiervan tijdig op de hoogte worden gesteld, bijvoorbeeld
via de Mijn Omgeving. Ingeval de gewijzigde voorwaarden voor Opdrachtgever niet acceptabel
zijn, is Opdrachtgever gerechtigd het Abonnement te beëindigen met een opzegtermijn van één
maand. Indien Opdrachtgever niet binnen één maand nadat de gewijzigde Voorwaarden Online
Dienst Stratech Booking door Stratech aan Opdrachtgever zijn meegedeeld, tot beëindiging
overgaat, wordt Opdrachtgever geacht de gewijzigde Voorwaarden Online Dienst Stratech
Booking te hebben aanvaard.
2. Stratech is gerechtigd de Privacy Voorwaarden Stratech Booking (paragraaf III), waaronder ook de
daarbij behorende bijlage(n), eenzijdig te wijzigen indien dit naar het oordeel van Stratech
redelijkerwijs aangewezen is in verband met onder meer wijziging van wet- en regelgeving,
jurisprudentie met betrekking tot de (uitleg van de) AVG, wijziging van functionaliteit van de
Online Dienst in het algemeen en het Softwarepakket Stratech Booking in het bijzonder, wijziging
van de Werkzaamheden en/of de beveiligingsmaatregelen en/of wijziging van het beleid van
Stratech. Een wijziging is van kracht vanaf het moment dat Opdrachtgever hiervan op de hoogte
is gesteld.
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Artikel 22. Geschillen
Elk geschil betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van het Abonnement, alsmede
elk ander geschil ter zake van of in verband met deze Voorwaarden Online Dienst Stratech Booking of
andere voorwaarden van Stratech, hetzij juridisch, hetzij feitelijk, geen uitgezonderd, wordt door de
bevoegde rechter te Almelo beslecht.

Paragraaf II Servicevoorwaarden Stratech Booking
Artikel 23. Onderwerp van de Servicevoorwaarden
1. Stratech draagt krachtens het daartoe gesloten Abonnement zorg voor service aan
Opdrachtgever, conform de bepalingen van deze Servicevoorwaarden Stratech Booking,
gedurende de periode van het daartoe gesloten Abonnement. De hiervoor bedoelde service
bestaat uit ondersteuning van de door Stratech verstrekte Online Dienst, het ter beschikking
stellen van nieuwe versies c.q. updates van de Online Dienst en het herstellen naar beste
vermogen van onvolkomenheden in de Online Dienst.
2. Stratech verleent alleen service voor het geheel van alle onderdelen van de Online Dienst
waarvoor door Stratech aan Opdrachtgever binnen het betreffende Abonnement een
gebruiksrecht is verleend.

Artikel 24. Ondersteuning
1. De ondersteuning als bedoeld in deze Servicevoorwaarden Stratech Booking omvat ondersteuning
via de Mijn Omgeving van de Online Dienst.
2. Ondersteuning wordt uitsluitend verleend ter zake de functionele werking van de Online Dienst.
Ondersteuning wordt enkel verleend aan de Hoofdgebruiker. Stratech is gerechtigd om redelijke
voorwaarden te stellen waaraan de Hoofdgebruiker dient te voldoen, waaronder het volgen van
op de Online Dienst gerichte cursussen. Indien aan die voorwaarden niet wordt voldaan, is
Stratech niet langer gehouden ondersteuning te verlenen aan de betreffende Opdrachtgever.
3. Daarnaast worden de Gebruikers geacht kennis te hebben van de toepassingsmogelijkheden van
de Online Dienst, onder meer door raadpleging van de beschikbare informatie en het volgen van
één of meer daarop gerichte cursussen. Onder ondersteuning als bedoeld in lid 1 wordt niet
verstaan het uitleggen van de toepassingsmogelijkheden van de Online Dienst, welke uitleg de
Gebruikers ook hadden kunnen verkrijgen door raadpleging van de informatie en
toepassingsmogelijkheden in de Mijn Omgeving en/of het volgen van daarop gerichte cursussen.
4. Een Melding kan uitsluitend worden gedaan indien Hoofdgebruiker eerst de documentatie, veel
gestelde vragen en overige beschikbare informatie van de Mijn Omgeving heeft geraadpleegd en
gebleken is dat die informatie niet toereikend is.
5. Een Melding wordt door Stratech via de Mijn Omgeving afgehandeld vanuit de locatie van
Stratech en uitsluitend van maandag tot en met vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur, behoudens
tijden en dagen waarop Stratech gesloten is.
6. Indien blijkt dat de Melding door Stratech niet via de Mijn Omgeving kan worden afgehandeld
verleent Stratech telefonische ondersteuning aan Opdrachtgever.
7. Onder ondersteuning als bedoeld in deze Servicevoorwaarden Stratech Booking wordt
uitdrukkelijk niet verstaan ondersteuning met als doel het wijzigen van de inrichting van de
Online Dienst.
8. Opdrachtgever kan tegen een vergoeding Stratech verzoeken om aanvullende ondersteuning.
9. Opdrachtgever zal Stratech, alsmede door Stratech ingeschakelde derden, toegang verschaffen
tot de Online Dienst en hen toestaan daarin wijzigingen aan te brengen indien dit naar hun
oordeel nodig is voor het oplossen van de Melding.
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10. Stratech zal zich ervoor inspannen de Meldingen als bedoeld in dit artikel adequaat te
beantwoorden, maar staat niet in voor de juistheid en volledigheid ervan. Stratech aanvaardt ter
zake geen aansprakelijkheid.

Artikel 25. Nieuwe versies c.q. updates
1. Stratech stelt binnen het daartoe gesloten Abonnement nieuwe versies c.q. updates van de
Online Dienst ter beschikking. Stratech is gerechtigd de Online Dienst door te ontwikkelen, te
verbeteren of wettelijke aanpassingen door te voeren met als doel dat die wijzigingen de
kwaliteit van de Online Dienst ten goede komen.
2. Stratech zal Opdrachtgever via de Mijn Omgeving tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen
zoals bedoeld in lid 1 voor zover deze van belang zijn voor het gebruik van de Online Dienst, een
en ander naar het uitsluitend oordeel van Stratech.

Artikel 26. Onderhoud en garantie
1. Stratech of een door Stratech ingeschakelde derde verzorgt in het kader van deze Voorwaarden
Online Dienst Stratech Booking het beheer van de Online Dienst. Onder beheer wordt onder meer
verstaan het zoveel mogelijk operationeel houden van de Online Dienst, het regelmatig maken
van een back-up, het installeren van nieuwe versies c.q. updates en het monitoren van de
performance en de beveiliging.
2. Stratech spant zich in om de kwaliteit en continuïteit van de Online Dienst op een zodanig niveau
te houden dat deze zoveel als redelijkerwijs mogelijk kan worden gecontinueerd. Stratech
verstrekt geen garantie op de Online Dienst en garandeert niet dat de Online Dienst zonder
onderbreking of gebreken zal werken of dat alle gebreken verholpen zullen worden, doch zal zich
waar redelijkerwijs mogelijk inspannen teneinde eventuele storingen en/of gebreken waar
mogelijk zo spoedig mogelijk op te lossen.
3. Stratech controleert en onderhoudt de door haar gebruikte apparatuur en systemen en spant zich
er voor in dat de capaciteit van deze apparatuur en systemen zodanig is dat normaal gebruik
niet, althans zo min mogelijk, leidt tot storingen. Stratech kan (onderdelen van) de Online Dienst
te allen tijde zonder voorafgaande bekendmaking (tijdelijk) buiten gebruik stellen voor het
opheffen van storingen en/of het plegen van onderhoud. In dat geval zal Stratech Opdrachtgever
hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen, zodat Opdrachtgever waar mogelijk zelf
maatregelen kan treffen teneinde haar bedrijfsvoering niet in gevaar te brengen.
4. Indien Gegevens verloren gaan of beschadigd worden ten gevolge van eigen onzorgvuldig of
onoordeelkundig gebruik van de Online Dienst door of vanwege Opdrachtgever, is Stratech
nimmer gehouden tot herstel van hierdoor verloren gegane of beschadigde Gegevens of
vergoeding van hierdoor veroorzaakte schade. Wel kan Stratech zorg dragen voor het terugzetten
van de meest recente back-up van de Gegevens, dit op verzoek van Opdrachtgever. Voor deze
recovery wordt aan Opdrachtgever een vergoeding gevraagd.
5. Stratech heeft toegang tot de Gegevens ten behoeve van de uitvoering van het Abonnement,
waaronder onder meer toegang in verband met het verbeteren en optimaliseren van de
gegevensopslag, (statistische) analyses, het opsporen en herstellen van fouten en ondersteuning
van Opdrachtgever. Stratech vermijdt zoveel mogelijk het inzien van de Gegevens en stelt geen
Gegevens ter beschikking aan derden, tenzij Stratech of een door Stratech ingeschakelde derde
hiertoe bij of krachtens de wet of rechterlijke uitspraak verplicht is.

Artikel 27. Storingen en gebreken
1. Stratech herstelt naar beste vermogen onvolkomenheden in de Online Dienst waarvoor Stratech
een Melding heeft ontvangen of welke door Stratech zelf zijn geconstateerd. Onder
onvolkomenheden worden verstaan de in de Online Dienst voorkomende storingen en gebreken,
voor zover niet veroorzaakt door ondeskundige of onzorgvuldige handelingen van Opdrachtgever
of derden of door storingen in de internetverbinding, door virussen of fouten/gebreken in
apparatuur waarvan Opdrachtgever gebruik maakt.
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2. Indien dit voor het verhelpen van de storingen en gebreken in de Online Dienst nodig is, stelt
Opdrachtgever apparatuur, het netwerk of de internetverbinding op redelijke tijdstippen en
gedurende redelijke tijd kosteloos aan Stratech ter beschikking.
3. Indien sprake is van een storing of gebrek, spant Stratech zich in binnen de responsetijden, als
bedoeld in dit artikel en, indien mogelijk, op de kortst mogelijke termijn de
servicewerkzaamheden aan te vangen. Onder responsetijd wordt verstaan de tijd die verstrijkt
tussen ontvangst van de Melding en de streeftijd waarbinnen Stratech de servicewerkzaamheden
aanvangt. Eerder genoemde Melding wordt door Stratech onderverdeeld in de volgende
categorieën:

categorie 1: de Online Dienst is onbruikbaar en functioneert in het geheel niet meer;

categorie 2: de Online Dienst is beperkt bruikbaar, waarbij bepaalde essentiële functies niet
kunnen worden gebruikt;

categorie 3: een niet-wezenlijk probleem in de Online Dienst waarbij essentiële functies
bruikbaar zijn en waarbij een hinderlijk ongemak optreedt door vermindering van de
functionaliteit van de Online Dienst of door een vertraagde werking ervan;

categorie 4: een probleem dat als zodanig geen directe invloed heeft op de wezenlijke
functionaliteit van de Online Dienst.
De responsetijden gelden binnen de werkuren zoals omschreven in artikel 24 lid 5. De
responsetijden zijn, tenzij sprake is van overmacht, als volgt:

categorie 1: 4 uur;

categorie 2: 8 uur;

categorie 3: 2 dagen;

categorie 4: 4 dagen.
4. Stratech kan aan Opdrachtgever een vergoeding vragen voor het herstel in geval de storing is
ontstaan door onvolkomenheden in apparatuur, het netwerk of de internetverbinding van
Opdrachtgever, door gebruiksfouten van Opdrachtgever, ondeskundig en/of onoordeelkundig
handelen van Opdrachtgever, Gebruikers en/of derden onder gezag van Opdrachtgever en door
andere aan Opdrachtgever toe te rekenen oorzaken. Herstel van eventueel verloren gegane
gegevens valt niet onder service.

Artikel 28. Service op locatie Opdrachtgever
Indien Stratech in dringende gevallen op verzoek van Opdrachtgever servicewerkzaamheden verricht
op de locatie van Opdrachtgever, is Stratech gerechtigd hiervoor een vergoeding te vragen.

Paragraaf III Privacy Voorwaarden Stratech Booking
Artikel 29. Algemeen
1. De Privacy Voorwaarden Stratech Booking zien op alle Persoonsgegevens die in het kader van de
uitvoering van het Abonnement door Stratech worden verwerkt voor Opdrachtgever, alsmede op
alle overige ten behoeve van Opdrachtgever verrichte Werkzaamheden en de in dat kader te
verwerken Persoonsgegevens.
2. Bij het verrichten van Werkzaamheden verwerkt Stratech bepaalde Persoonsgegevens voor
Opdrachtgever.
3. De Privacy Voorwaarden Stratech Booking vormen een overeenkomst of andere rechtshandeling
als bedoeld in artikel 28 lid 3 AVG.

Artikel 30. Reikwijdte
1. Met het tot stand komen van het Abonnement heeft Opdrachtgever aan Stratech de opdracht
gegeven om Persoonsgegevens te verwerken namens Opdrachtgever op de wijze zoals
omschreven in bijlage 1 in overeenstemming met de bepalingen van de Privacy Voorwaarden
Stratech Booking en artikel 30 lid 2 sub b en c AVG.
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2. Stratech verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de Privacy Voorwaarden
Stratech Booking. Stratech bevestigt de Persoonsgegevens niet voor andere doeleinden te
verwerken.
3. De zeggenschap over de Persoonsgegevens komt nooit bij Stratech te rusten.
4. Stratech verwerkt de Persoonsgegevens enkel in de Europese Economische Ruimte en derde
landen met een passend beschermingsniveau conform artikel 45 AVG. Verwerkingen van
Persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte zijn als zodanig in bijlage 1
gemarkeerd.

Artikel 31. Verplichtingen Opdrachtgever
1. Opdrachtgever treft de nodige maatregelen opdat Persoonsgegevens, gelet op de doeleinden
waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, juist en nauwkeurig zijn en als
zodanig ook aan Stratech worden verstrekt. Opdrachtgever staat er jegens Stratech voor in dat
niet meer Persoonsgegevens worden verzameld dan strikt noodzakelijk voor het verrichten van de
Werkzaamheden. Onverminderd de verplichtingen van Stratech voortvloeiend uit deze Privacy
Voorwaarden Stratech Booking en de AVG, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de verwerking
van de Persoonsgegevens zoals omschreven in bijlage 1, alsmede voor de nakoming van de
verplichtingen die op grond van de AVG en aanverwante wet- en regelgeving rusten op
Opdrachtgever als Verwerkingsverantwoordelijke. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor alle
verplichtingen welke uit hoofde van de AVG op hem rusten. Meer in het bijzonder neemt
Opdrachtgever het bepaalde in artikel 24 en 25 AVG in acht, onder meer – maar daartoe niet
beperkt – door, rekening houdend met de aard, de omvang, de context en het doel van de
verwerking alsook met de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten
en vrijheden van natuurlijke personen, het treffen van technische en organisatorische
maatregelen om te waarborgen en te kunnen aantonen dat de verwerking in overeenstemming
met de AVG geschiedt (artikel 24 lid 1 AVG).
2. Opdrachtgever zal voorts, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten,
en de aard, de omvang, de context en het doel van de verwerking alsook met de qua
waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van natuurlijke
personen welke aan de verwerking zijn verbonden, zowel bij de bepaling van de
verwerkingsmiddelen als bij de verwerking zelf, passende technische en organisatorische
maatregelen treffen, zoals pseudonimisering, die zijn opgesteld met als doel de
gegevensbeschermingsbeginselen, zoals minimale gegevensverwerking, op een doeltreffende
manier uit te voeren en de nodige waarborgen in de verwerking in te bouwen ter naleving van de
voorschriften van de AVG en ter bescherming van de rechten van de betrokkenen (artikel 25 lid 1
AVG). Voorts treft Opdrachtgever passende technische en organisatorische maatregelen om
ervoor te zorgen dat in beginsel alleen Persoonsgegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn
voor elk specifiek doel van de verwerking (artikel 25 lid 2 AVG).
3. Opdrachtgever geeft naam en contactgegevens en, indien aangesteld, de gegevens van de
functionaris voor gegevensbescherming, zoals bedoeld in artikel 30 lid 2 sub a AVG door aan
Stratech en informeert Stratech terstond over wijzigingen daarin.
4. Opdrachtgever garandeert dat hij geen andere dan de als zodanig in bijlage 1 gemarkeerde
verwerkingen door Stratech zal laten uitvoeren waarbij sprake is van doorgiften van
Persoonsgegevens aan een derde land of internationale organisatie op basis van
adequaatheidsbesluiten zoals bedoeld in artikel 45 AVG.
5. Opdrachtgever vrijwaart Stratech voor mogelijke aanspraken van derden, waaronder – maar
daartoe niet beperkt – die van betrokkenen als bedoeld in de AVG en die van de Autoriteit
Persoonsgegevens, verband houdend met de schending van verplichtingen van Opdrachtgever uit
hoofde van het bepaalde in dit artikel en de AVG.

Artikel 32. Geheimhouding
1. Stratech en de personen die in dienst zijn van Stratech of Werkzaamheden voor hem verrichten,
voor zover deze personen toegang hebben tot Persoonsgegevens, verwerken de Persoonsgegevens
slechts in opdracht van Opdrachtgever, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen of
andersluidende rechterlijke uitspraak.
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2. Stratech en de personen die in dienst zijn van Stratech of werkzaamheden voor hem verrichten,
voor zover deze personen toegang hebben tot Persoonsgegevens, zijn verplicht tot
geheimhouding van de Persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover enig
wettelijk voorschrift of rechterlijke uitspraak hen tot mededeling verplicht of uit een taak de
noodzaak tot mededeling voortvloeit. De verplichting als bedoeld in de vorige volzin geldt zowel
gedurende de looptijd van het Abonnement als na afloop daarvan.

Artikel 33. Geen verdere verstrekking
1. Stratech zal de Persoonsgegevens niet delen met of verstrekken aan derden, tenzij Stratech
daartoe voorafgaande, schriftelijke toestemming of opdracht heeft verkregen van Opdrachtgever
of op grond van wet- of regelgeving of rechterlijke uitspraak daartoe verplicht is.
2. Indien Stratech op grond van wet- of regelgeving of rechterlijke uitspraak verplicht is om
Persoonsgegevens te delen met of te verstrekken aan derden, zal Stratech Opdrachtgever
hierover schriftelijk informeren, tenzij dit niet is toegestaan onder de genoemde wet- of
regelgeving of rechterlijke uitspraak.

Artikel 34. Beveiligingsmaatregelen
1. Stratech zal – rekening houdend met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving op het gebied
van de beveiliging van de verwerking van Persoonsgegevens, 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 – technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen treffen om een op het risico
afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, en de door Stratech verwerkte Persoonsgegevens te
beveiligen tegen inbreuken in verband met Persoonsgegevens zoals bedoeld in artikel 4 sub 12
AVG. De maatregelen zijn er mede op gericht om verzameling en verdere verwerking van
Persoonsgegevens, anders dan strikt noodzakelijk voor het verrichten van de Werkzaamheden, te
voorkomen. Waar in artikel 4 sub 12 AVG wordt gesproken over doorgezonden Persoonsgegevens,
ziet de verantwoordelijkheid van Stratech uitsluitend op door haar in het kader van een
overeengekomen werkzaamheid ontvangen Persoonsgegevens die aan haar zijn doorgezonden en
niet op Persoonsgegevens die door Stratech zijn doorgezonden naar Opdrachtgever en/of derden,
niet zijnde sub-verwerker(s).
2. De beveiligingsmaatregelen die thans zijn genomen, en waarvan Partijen vaststellen dat deze als
passend worden beschouwd als bedoeld in artikel 32 lid 1 AVG, zijn in bijlage 2 bepaald en
dienen tevens als de beschrijving zoals bedoeld in artikel 30 lid 2 letter d AVG.

Artikel 35. Toezicht op naleving
1. In het kader van het toezicht op de naleving door Stratech van de Privacy Voorwaarden Stratech
Booking – uitsluitend ten aanzien van de in dat verband genomen beveiligingsmaatregelen als
bedoeld in artikel 34 – zal Stratech ter uitvoering van het bepaalde in artikel 28 lid 3 sub h AVG
eenmaal per (kalender)jaar een auditrapportage (ISAE 3000) laten opstellen door een door
Stratech aan te wijzen externe deskundige. Bedoelde rapportage zal door Stratech aan
Opdrachtgever worden verstrekt.
2. De in artikel 28 lid 3 sub h AVG genoemde audits, waaronder inspecties, zullen niet door
Opdrachtgever zelf worden uitgevoerd. Conform het in genoemd artikel bepaalde, machtigt
Opdrachtgever Stratech om namens Opdrachtgever een controleur (de extern deskundige als
bedoeld in lid 1) aan te wijzen voor de controle op de naleving als bedoeld in lid 1.
3. De kosten van de in lid 1 bedoelde audit, alsmede van eventuele overige werkzaamheden van
Stratech ten behoeve van het toezicht op de naleving van verplichtingen uit hoofde van artikel 28
lid 3 sub h AVG, komen voor rekening van Stratech.
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Artikel 36. Datalek
1. Conform het bepaalde in artikel 33 lid 2 AVG informeert Stratech Opdrachtgever zonder
onredelijke vertraging zodra hij kennis heeft genomen van een inbreuk in verband met
Persoonsgegevens. Stratech zal, voor zover mogelijk, informatie (als bedoeld in artikel 28 lid 3
sub f AVG) verstrekken over: de aard van de inbreuk in verband met Persoonsgegevens, de
waarschijnlijk gevolgen van de inbreuk in verband met Persoonsgegevens en de maatregelen die
Stratech heeft getroffen en zal treffen.
2. Het bepaalde in lid 1 van dit artikel laat onverlet de verplichtingen van Opdrachtgever welke
voortvloeien uit de AVG in geval van inbreuken als bedoeld in lid 1, meer in het bijzonder – maar
daartoe niet beperkt – de verplichtingen op grond van artikel 33 en 34 AVG.

Artikel 37. Sub-verwerkers
1. Stratech is gerechtigd bij de uitvoering van de Werkzaamheden uit hoofde van de Privacy
Voorwaarden Stratech Booking derden (sub-verwerkers, zoals genoemd in bijlage 1) in te
schakelen, waarvoor Opdrachtgever algemene toestemming verleent als bedoeld in artikel 28 lid
2 AVG. Stratech licht Opdrachtgever in over beoogde veranderingen inzake de toevoeging of
vervanging van sub-verwerkers, waarbij Opdrachtgever de mogelijkheid wordt geboden tegen
deze veranderingen bezwaar te maken. Bezwaar zal binnen tien dagen na kennisgeving als
hiervoor bedoeld door Stratech zijn ontvangen, bij gebreke waarvan Opdrachtgever wordt geacht
geen bezwaar te hebben. In alle gevallen zal bezwaar niet op onredelijke gronden worden
ingediend. Opdrachtgever is gerechtigd met onmiddellijke ingang het Abonnement op te zeggen
indien de inschakeling van betreffende sub-verwerker meebrengt dat voortzetting van het
Abonnement binnen de kaders van deze Privacy Voorwaarden Stratech Booking in redelijkheid
niet van Opdrachtgever kan worden gevergd. Stratech is gerechtigd met onmiddellijke ingang het
Abonnement op te zeggen indien zonder inschakeling van betreffende sub-verwerkers
voortzetting van het Abonnement binnen de kaders van de Privacy Voorwaarden Stratech Booking
in redelijkheid niet van Stratech kan worden gevergd.
2. Wanneer Stratech een sub-verwerker inschakelt, legt Stratech aan de betreffende sub-verwerker
de Privacy Voorwaarden Stratech Booking op, of sluit Stratech met deze sub-verwerker een
(sub)verwerkersovereenkomst betreffende de verplichtingen van de sub-verwerker waarin aan de
sub-verwerker in beginsel dezelfde of vergelijkbare verplichtingen inzake gegevensbescherming
worden opgelegd als die welke op basis van de Privacy Voorwaarden Stratech Booking op Stratech
rusten. In gevallen waarin dit niet mogelijk is, zijn voor die sub-verwerker afwijkende
voorwaarden van toepassing en worden die afwijkende voorwaarden via een in bijlage 1 vermeld
internetadres beschikbaar gesteld. Wanneer de sub-verwerker zijn verplichtingen inzake de
gegevensbescherming niet nakomt, blijft Stratech ten aanzien van Opdrachtgever volledige
verantwoordelijk voor het nakomen van de verplichtingen van bedoelde sub-verwerker.

Artikel 38. Aansprakelijkheid
Stratech is slechts aansprakelijk, een en ander overeenkomstig hetgeen in artikel 82 lid 2 AVG is
bepaald, voor schade voor zover die ontstaat door zijn Werkzaamheden, als bedoeld in artikel 82 lid
2 AVG. Stratech is slechts aansprakelijk voor schade welke het directe en uitsluitende gevolg is van
niet-nakoming van verplichtingen door Stratech onder de Privacy Voorwaarden Stratech Booking.

Artikel 39. Medewerking bij verzoeken tot bijstand
1. Op verzoek van Opdrachtgever zal Stratech, rekening houdend met de aard van de verwerking,
door middel van passende technische en organisatorische maatregelen, voor zover mogelijk,
Opdrachtgever bijstand verlenen als bedoeld in artikel 28 lid 3 sub e AVG.
2. Op verzoek van Opdrachtgever zal Stratech, rekening houdend met de aard van de verwerking en
de hem ter beschikking staande informatie Opdrachtgever bijstand verlenen als bedoeld in
artikel 28 lid 3 sub f AVG.
3. Stratech is gerechtigd een vergoeding te vragen in verband met het bepaalde in lid 1 en 2.
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Artikel 40. Duur en beëindiging
1. Zolang door Stratech Werkzaamheden worden verricht ten behoeve van Opdrachtgever zijn de
Privacy Voorwaarden Stratech Booking daarop van toepassing.
2. Indien Stratech na het einde van het Abonnement Unierechtelijk of lidstaatrechtelijk verplicht is
tot opslag van Persoonsgegevens gedurende een wettelijke termijn, zal Stratech zorgdragen voor
de verwijdering van deze Persoonsgegevens na het verstrijken van één maand na het einde van
de wettelijke bewaarplicht. Voor het voldoen aan genoemde wettelijke bewaarplicht kan door
Stratech aan Opdrachtgever een vergoeding worden gevraagd.
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Deze bijlage is bijlage 1 als genoemd in de Privacy Voorwaarden Stratech Booking (paragraaf III van de
Voorwaarden Online Dienst Stratech Booking) voor verwerkingsverantwoordelijken die gebruik maken
van de Online Dienst van leverancier.
Verwerkingsverantwoordelijke laat verwerker werkzaamheden verrichten. Als onderdeel van deze
werkzaamheden kunnen gegevens van personen verwerkt worden. In deze bijlage is vastgelegd welke
persoonsgegevens worden verwerkt en welke werkzaamheden verwerker in dat kader voor
verwerkingsverantwoordelijke uitvoert.
Deze bijlage is mede afhankelijk van wijziging van functionaliteit van de Online Dienst in het algemeen
en het Softwarepakket Stratech Booking in het bijzonder en kan daardoor, bijvoorbeeld als gevolg van
een update, wijzigingen.

1. Versiebeheer
Datum

Wijziging

26-09-2019

Eerste versie.

2. Persoonsgegevens1
Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt gegevens van personen die afzonderlijk of gecombineerd
redelijkerwijs een natuurlijk persoon identificeren (identificerende persoonsgegevens).
Verwerkingsverantwoordelijke maakt daarvoor gebruik van de Online Dienst van leverancier. Het betreft
onderstaande (categorieën van) gegevens:
 Naamgegevens (zoals voornaam, achternaam);
 Adresgegevens (zoals straat, huisnummer, postcode, plaats, land);
 Contactgegevens (zoals e-mailadres, telefoonnummer);
 Geboortedatum.
Naast de identificerende persoonsgegevens verwerkt verwerkingsverantwoordelijke de navolgende
aanvullende (categorieën van) persoonsgegevens die betrekking hebben op de natuurlijk persoon:
 Gebruikershistorie;
 Reserveringsgegevens;
 Betalingen;
 Aanvullende gegevens van gasten (zoals geslacht, taal, gezinssamenstelling, kinderen,
kenmerken).
Verwerkingsverantwoordelijke legt geen andere dan de hiervoor genoemde (categorieën van)
persoonsgegevens vast.

3. Werkzaamheden
Verwerker verwerkt ten behoeve van verwerkingsverantwoordelijke hierboven beschreven (categorieën
van) persoonsgegevens. De werkzaamheden vloeien voort uit de tussen leverancier en opdrachtgever
gesloten overeenkomsten en betreffen één of meerdere van de hieronder genoemde werkzaamheden:
 Hosting;
Dit betreft tot het hosten van de Online Dienst behorende beheerwerkzaamheden waarbij de
persoonsgegevens in de hostingomgeving van verwerker of diens sub-verwerker(s) staan.
 Interfacing;
Dit betreft geautomatiseerde werkzaamheden vanuit de hostingomgeving van verwerker of diens
sub-verwerker(s) waarbij persoonsgegevens worden uitgewisseld (ontvangen of doorgezonden)

1

De mogelijkheid tot het verwerken van bepaalde (categorieën van) persoonsgegevens kan afhankelijk zijn van de
configuratie van het door verwerkingsverantwoordelijke gebruikte softwarepakket.
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met systemen van derden via interfaces van modules zoals Online Boeken (zoek-en-boek) en
Mailgun (versturen e-mail).
Consultancy;
Dit betreft veelal inrichtingswerkzaamheden die door verwerker veelal vanaf locatie van
verwerker, worden uitgevoerd en waarbij de verwerker (remote) toegang heeft tot
persoonsgegevens.
Serviceverlening.
Dit betreft veelal ondersteuningswerkzaamheden die door verwerker, veelal vanaf locatie van
verwerker, worden uitgevoerd en waarbij verwerker (remote) toegang heeft tot de
persoonsgegevens.

4. Sub-verwerkers
Voor de uitvoering van werkzaamheden maakt leverancier gebruik van onderstaande sub-verwerkers.
Naam: Root BV.
Contactgegevens: Institutenweg 38, 7521 PK te Enschede.
Werkzaamheden: beheerwerkzaamheden ten behoeve van de kantooromgeving van leverancier.
Certificering: ISO 27001-2013.
Naam: Microsoft Corporation.
Contactgegevens: 1 Microsoft Way, Redmond, WA 98052 USA.
Werkzaamheden: (beheer)werkzaamheden ten behoeve van de infrastructuur waarop de Online Dienst
beschikbaar wordt gesteld.
Certificering: ISO 27001, ISO 27002, ISO 27018
Naam: Mailgun Technologies, Inc.
Contactgegevens: 535 Mission St., 14th Floor San Francisco, California 94105 USA.
Werkzaamheden: (beheer)werkzaamheden ten behoeve van de e-mailfunctionaliteit van de Online
Dienst.
Verwerkingen buiten de Europese Economische Ruimte: ja, op basis van adequaatheidsbesluit
uitvoeringsverordening (EU) 2016/1250 (EU-VS privacyshield).
Certificering: conform het EU-U.S. Privacy Shield framework.
Van toepassing zijnde voorwaarden: Mailgun DPA.
Door Mailgun gehanteerde beveiligingsmaatregelen: zie https://www.mailgun.com/security-privacy.
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5. Interfaces
Onderstaande opsomming biedt per interface een overzicht van de mogelijkheden tot uitwisseling van
persoonsgegevens en is mede bedoeld als informatie om verwerkingsverantwoordelijke te ondersteunen
bij het beoordelen van zijn verantwoordelijkheden.
Naast de geautomatiseerde mogelijkheden tot uitwisseling van persoonsgegevens kan verwerker ook
rechtstreeks contact hebben met andere verwerkers van verwerkingsverantwoordelijke (bijvoorbeeld
met de web ontwikkelaar).
De informatie heeft betrekking op Stratech Booking vanaf versie 30 september 2019.
Module

Beschrijving

Online boeken

De online boeken widgets bieden mogelijkheden voor de uitwisseling van
persoonsgegevens.
De online boeken widgets worden geplaatst op een website van
opdrachtgever. De website kan via de online boeken widgets gasten online
laten boeken. De online boeken widgets versturen vanuit de website van
opdrachtgever de persoonsgegevens naar Stratech Booking ten behoeve van
het maken van een reservering.
De verbinding tussen de online boeking widgets en Stratech Booking is
beveiligd met:
 https verbinding;
 unieke API key.

Mailgun

De interface van Mailgun biedt mogelijkheden voor het versturen van
persoonsgegevens naar mailservers van derden.
De verstuurde persoonsgegevens betreffen e-mailadressen en eventuele
persoonsgegevens die in de e-mailberichten zijn opgenomen. De mailservers
van derden kunnen zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden,
bijvoorbeeld als de geadresseerde een e-mailaccount heeft bij een
mailprovider buiten de Europese Economische Ruimte.
De verbinding tussen Stratech Booking en Mailgun is beveiligd met:
 https verbinding;
 authenticatie.
De interface van Mailgun naar mailservers van derden maakt gebruik van
beveiligde verbindingen mits de ontvangende mailserver dat ondersteunt.
De inhoud van een e-mailbericht is niet versleuteld.
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Deze bijlage is bijlage 2 als genoemd in de Privacy Voorwaarden Stratech Booking (paragraaf III van de
Voorwaarden Online Dienst Stratech Booking) voor verwerkingsverantwoordelijken die gebruik maken
van het in bijlage 1 (als genoemd in de Privacy Voorwaarden Stratech Booking) genoemde
softwarepakket van leverancier.
Verwerkingsverantwoordelijke laat verwerker werkzaamheden verrichten. Als onderdeel van deze
werkzaamheden kunnen gegevens van personen verwerkt worden. In deze bijlage is vastgelegd welke
beveiligingsmaatregelen verwerker heeft getroffen.

1. Versiebeheer
Datum

Wijziging

26-09-2019

Eerste versie.

2. Beveiligingsmaatregelen
Verwerker verwerkt ten behoeve van verwerkingsverantwoordelijke in bijlage 1 genoemde
persoonsgegevens. De werkzaamheden vloeien voort uit de tussen leverancier en opdrachtgever
gesloten overeenkomsten. Verwerker heeft onderstaande technische en organisatorische maatregelen
getroffen. De beveiligingsmaatregelen worden vermeld per hoofdbeveiligingscategorie.
Informatiebeveiligingsbeleid
Er is een beveiligingsbeleid vastgesteld door het management welke invulling geeft aan de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) en gericht is op het nemen van maatregelen die
noodzakelijk zijn om risico’s zoals ongewenste toegang, ongewenste wijziging en ongewenste
aantasting van informatie tot een aanvaardbaar niveau te beperken of te voorkomen.
Op basis van actualiteit maar ten minste eenmaal per jaar wordt het beveiligingsbeleid getoetst door
de manager ICT en waar nodig geactualiseerd.
Als onderdeel van het beveiligingsbeleid is het document Handleiding computergebruik opgesteld. Dit
document wordt kenbaar gemaakt door afdeling ICT naar alle medewerkers via het intranet, via het
inwerkplan en bij uitlevering van een werkstation of laptop. Afdeling ICT maakt de afweging wanneer
wijzigingen kenbaar gemaakt worden.
Organiseren van informatiebeveiliging
Verantwoordelijkheden van werknemers ten aanzien van informatiebeveiliging zijn gedefinieerd in
het document Handleiding computergebruik.
Informatiebeveiligingsrollen en -taken zijn door het management belegd en vastgesteld in een RACI
matrix.
Verantwoordelijkheden van IT beheerders en ontwikkelaars zijn gescheiden middels functiescheiding
om gelegenheden/situaties voor onbedoelde wijziging van diensten te beperken.
Er is beleid opgenomen in het document Handleiding computergebruik dat zorg draagt voor
verantwoord telewerken om risico’s voortkomend uit telewerken te beperken of te voorkomen.
Veilig personeel
Als onderdeel van de arbeidsvoorwaarden en afgeleid hiervan het document personeelshandboek
Stratech en Handleiding computergebruik moeten werknemers hun verantwoordelijkheden ten
aanzien van informatie beveiliging schriftelijk erkennen.
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Veilig personeel
Een geheimhoudingsovereenkomst is onderdeel van de arbeidsovereenkomst.
Management eist van werknemers dat zij beveiliging toepassen overeenkomstig vastgesteld beleid
zoals opgenomen in het document Handleiding computergebruik en op grond van in beveiligingsbeleid
opgestelde procedures.
Er is een formeel disciplinair proces ingericht en vastgelegd in het personeelshandboek dat door het
management ingezet kan worden bij ongewenst gedrag.
Ten minste eenmaal per jaar wordt door het management aandacht geschonken aan de awareness
van medewerkers ten aanzien van beveiliging door de inzet van intranetberichten en/of e-mail.
Beheer van bedrijfsmiddelen
Hardware van de organisatie mag niet zonder toestemming van het management van de
bedrijfslocatie worden meegenomen. Dit om risico’s zoals ongewenste toegang, ongewenste
wijziging, ongewenste blootstelling en ongewenste aantasting van informatie tot een aanvaardbaar
niveau te beperken of te voorkomen. Toestemming voor het meenemen van laptops en GSM’s
geschiedt via een terbeschikkingstellingsformulier.
Er zijn technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen waaronder schijfencryptie,
virusscanner, automatische updates en controle op actualiteit en werking van de virusscanners ter
bescherming tegen risico's van het gebruik van draagbare- en desktopcomputers.
In het document Handleiding computergebruik zijn richtlijnen opgenomen ten aanzien van herkomst,
doel en noodzaak voor het verantwoord installeren van software door medewerkers.
In het document Handleiding computergebruik zijn richtlijnen opgenomen voor het beheer en
verantwoord gebruik van verwisselbare media zoals USB sticks ten aanzien van herkomst en gebruik.
Datadragers worden conform de in het beveiligingsbeleid gestelde eisen (registratie serienummers,
rapport van vernietiging, lijst met serienummers, data afstandsverklaring) afgevoerd en fysiek
vernietigd als ze niet langer nodig zijn.
Werknemers zijn verplicht de computer te vergrendelen dan wel af te sluiten wanneer men de
werkplek verlaat.
Toegangsbeveiliging
Toegang tot informatiesystemen is op netwerkniveau gescheiden middels netwerksegmentatie.
Er is een formeel in- en uitdiensttreding proces voor nieuwe en vertrekkende werknemers ingericht
om toegangsrechten tot informatie verwerkende systemen en IT-voorzieningen te reguleren.
De toegangsrechten tot informatie verwerkende systemen en IT-voorzieningen worden door Afdeling
ICT ontnomen bij beëindiging van het dienstverband, langdurige afwezigheid of bij een op non-actief
stelling van een werknemer.
In het beveiligingsbeleid is toegangsbeleid opgenomen welke invulling geeft aan de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) en gericht is op het nemen van maatregelen die
noodzakelijk zijn om risico’s zoals ongewenste toegang, ongewenste wijziging en ongewenste
aantasting van informatie tot een aanvaardbaar niveau te beperken of te voorkomen.
Aan gebruikers (werknemers) wordt alleen toegang verleend tot informatie verwerkende systemen en
IT-voorzieningen waarvoor men specifiek bevoegd is vanuit rol en/of functie. De bevoegdheden per
rol en/of functie zijn vastgelegd in een rechtenmatrix.
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Toegangsbeveiliging
De toewijzing en het gebruik van speciale bevoegdheden wordt beperkt en beheerst middels een
apart beheersproces om risico’s zoals onbedoelde toegang, onbedoelde wijziging en onbedoelde
aantasting van informatie tot een aanvaardbaar niveau te beperken of te voorkomen in
overeenstemming met het beveiligingsbeleid.
Voor de toegang tot informatie verwerkende systemen en IT-voorzieningen is een inlogprocedure door
middel van gebruikersnaam en wachtwoord vereist.
Werknemers moeten, in lijn met het geldende wachtwoordbeleid en conform het beveiligingsbeleid,
de complexiteits-, gebruiks- en registratieregels in achtnemen bij het kiezen en gebruiken van
wachtwoorden.
Informatie verwerkende systemen en IT-voorzieningen zijn zo ingericht dat er wachtwoorden van
vereiste complexiteit worden afgedwongen binnen het geldende wachtwoordbeleid en conform het
beveiligingsbeleid.
Cryptografie
In het beveiligingsbeleid is cryptografiebeleid opgenomen voor het beveiligd uitwisselen van
gegevens.
Er wordt encryptie toegepast op de op draagbare en desktopcomputers opgeslagen informatie.
Alle publieke sites zijn voorzien van een SSL certificaat ter encryptie van het verkeer. Naast
encryptie worden best practices toegepast ter beveiliging van websites en webservers.
Fysieke beveiliging en beveiliging van de omgeving
Beveiligde zones in het kantoorpand worden beschermd. Zone 1 en 2 doormiddel van toezicht, zone 3
(Serverruimte) doormiddel van een met een slot afgesloten deur, om te bewerkstelligen dat alleen
bevoegd personeel toegang heeft tot deze ruimte.
De infrastructuur ten behoeve van applicatiehosting is geplaatst in een professioneel datacenter, ter
bescherming tegen onbevoegde toegang en schade door storingen van buitenaf.
Het kantoorpand is voorzien van inbraak alarm en er is een procedure vastgelegd voor bediening en
opvolging.
Het kantoorpand is voorzien van branddetectie inclusief doormelding.
Het kantoorpand is voorzien van camerabeveiliging waarvan beeld wordt opgenomen en slechts voor
de periode bewaard wordt waarvoor deze noodzakelijk is.
Beveiliging bedrijfsvoering
Het gebruik van hulpprogrammatuur zoals keyloggers en netwerkinventarisatie tools waarmee
systeem- en toepassingsbeheersmaatregelen zouden kunnen worden gepasseerd, is niet toegestaan
om risico’s zoals onbevoegde toegang, onbevoegde wijziging en onbevoegde aantasting van
informatie tot een aanvaardbaar niveau te beperken of te voorkomen. Uitzonderingen worden
beperkt en beheerst middels een apart beheersproces.
De infrastructuur is voorzien van een firewall, werkplekken en servers zijn voorzien van een
virusscanner en werkplekken zijn voorzien van schijfencryptie.
De ICT infrastructuur wordt met regelmaat ge-update, urgente beveiligingspatches worden direct
ingepland.
De applicatieomgeving wordt, op de belangrijkste onderdelen van de dienst, gemonitord op
beschikbaarheid op basis van de in het beveiligingsbeleid opgenomen drempelwaardes.
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Beveiliging bedrijfsvoering
De in het beveiligingsbeleid omschreven hardeningsprincipes worden toegepast op servers tijdens de
installatie van een nieuwe server en bijgewerkt wanneer noodzakelijk.
Communicatiebeveiliging
Op basis van actualiteit maar ten minste eenmaal per jaar worden firewall regels getoetst door de
afdeling ICT op relevantie en risico en waar nodig aangepast.
Beheer van informatiesystemen dient te allen tijde uitgevoerd te worden met een persoonlijk
beheeraccount.
Beheer van informatiebeveiligingsincidenten
Er is een proces ingericht dat zorg draagt voor het melden, beoordelen en afhandelen en opvolgen
van mogelijke beveiligingsincidenten en/of datalekken.
Informatiebeveiligingsaspecten van bedrijfscontinuïteitsbeheer
Het server platform is redundant uitgevoerd om in geval van hardware falen de dienstverlening te
continueren.
Naleving
Er zijn technische en organisatorische maatregelen getroffen door de afdeling ICT om naleving van
het beveiligingsbeleid met betrekking tot ongeoorloofd gebruik van werkplek en servers te
controleren.
Sub-verwerkers
De diensten en niveaus van dienstverlenging van sub-verwerkers zijn opgenomen in een
overeenkomst.
Voor de beveiligingsmaatregelen relevante certificeringen van sub-verwerkers zijn vermeld in
bijlage 1.
Sub-verwerker Mailgun is gecertificeerd conform het EU-U.S. Privacy Shield framework.
Er zijn procedures ingericht die toezicht houden op de actualisatie van de certificering van subverwerkers.
De beveiligingsmaatregelen worden toegepast op de in bijlage 1 gespecificeerde werkzaamheden. Het
toepassen van locatie gebonden beveiligingsmaatregelen is afhankelijk van de feitelijke locatie waar de
werkzaamheden worden verricht.
De in deze bijlage genoemde beveiligingsmaatregelen gelden in beginsel ook voor sub-verwerkers. In
gevallen waarin dit niet mogelijk is, zijn voor die sub-verwerker afwijkende beveiligingsmaatregelen van
toepassing en worden die afwijkende beveiligingsmaatregelen via een in bijlage 1 vermeld internetadres
beschikbaar gesteld.
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Deze bijlage is bijlage 1 als genoemd in de Privacy Voorwaarden Stratech Booking (paragraaf III van de
Voorwaarden Online Dienst Stratech Booking) voor verwerkingsverantwoordelijken die gebruik maken
van de Online Dienst van leverancier.
Verwerkingsverantwoordelijke laat verwerker werkzaamheden verrichten. Als onderdeel van deze
werkzaamheden kunnen gegevens van personen verwerkt worden. In deze bijlage is vastgelegd welke
persoonsgegevens worden verwerkt en welke werkzaamheden verwerker in dat kader voor
verwerkingsverantwoordelijke uitvoert.
Deze bijlage is mede afhankelijk van wijziging van functionaliteit van de Online Dienst in het algemeen
en het Softwarepakket Stratech Booking in het bijzonder en kan daardoor, bijvoorbeeld als gevolg van
een update, wijzigingen.

1. Versiebeheer
Datum

Wijziging

26-09-2019

Eerste versie.

12-10-2020

Sub-verwerker Root verwijderd.

2. Persoonsgegevens1
Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt gegevens van personen die afzonderlijk of gecombineerd
redelijkerwijs een natuurlijk persoon identificeren (identificerende persoonsgegevens).
Verwerkingsverantwoordelijke maakt daarvoor gebruik van de Online Dienst van leverancier. Het betreft
onderstaande (categorieën van) gegevens:
 Naamgegevens (zoals voornaam, achternaam);
 Adresgegevens (zoals straat, huisnummer, postcode, plaats, land);
 Contactgegevens (zoals e-mailadres, telefoonnummer);
 Geboortedatum.
Naast de identificerende persoonsgegevens verwerkt verwerkingsverantwoordelijke de navolgende
aanvullende (categorieën van) persoonsgegevens die betrekking hebben op de natuurlijk persoon:
 Gebruikershistorie;
 Reserveringsgegevens;
 Betalingen;
 Aanvullende gegevens van gasten (zoals geslacht, taal, gezinssamenstelling, kinderen,
kenmerken).
Verwerkingsverantwoordelijke legt geen andere dan de hiervoor genoemde (categorieën van)
persoonsgegevens vast.

3. Werkzaamheden
Verwerker verwerkt ten behoeve van verwerkingsverantwoordelijke hierboven beschreven (categorieën
van) persoonsgegevens. De werkzaamheden vloeien voort uit de tussen leverancier en opdrachtgever
gesloten overeenkomsten en betreffen één of meerdere van de hieronder genoemde werkzaamheden:
 Hosting;
Dit betreft tot het hosten van de Online Dienst behorende beheerwerkzaamheden waarbij de
persoonsgegevens in de hostingomgeving van verwerker of diens sub-verwerker(s) staan.
 Interfacing;
Dit betreft geautomatiseerde werkzaamheden vanuit de hostingomgeving van verwerker of diens
1

De mogelijkheid tot het verwerken van bepaalde (categorieën van) persoonsgegevens kan afhankelijk zijn van de
configuratie van het door verwerkingsverantwoordelijke gebruikte softwarepakket.
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sub-verwerker(s) waarbij persoonsgegevens worden uitgewisseld (ontvangen of doorgezonden)
met systemen van derden via interfaces van modules zoals Online Boeken (zoek-en-boek) en
Mailgun (versturen e-mail).
Consultancy;
Dit betreft veelal inrichtingswerkzaamheden die door verwerker veelal vanaf locatie van
verwerker, worden uitgevoerd en waarbij de verwerker (remote) toegang heeft tot
persoonsgegevens.
Serviceverlening.
Dit betreft veelal ondersteuningswerkzaamheden die door verwerker, veelal vanaf locatie van
verwerker, worden uitgevoerd en waarbij verwerker (remote) toegang heeft tot de
persoonsgegevens.

4. Sub-verwerkers
Voor de uitvoering van werkzaamheden maakt leverancier gebruik van onderstaande sub-verwerkers.
Naam: Microsoft Corporation.
Contactgegevens: 1 Microsoft Way, Redmond, WA 98052 USA.
Werkzaamheden: (beheer)werkzaamheden ten behoeve van de infrastructuur waarop de Online Dienst
beschikbaar wordt gesteld.
Certificering: ISO 27001, ISO 27002, ISO 27018
Naam: Mailgun Technologies, Inc.
Contactgegevens: 535 Mission St., 14th Floor San Francisco, California 94105 USA.
Werkzaamheden: (beheer)werkzaamheden ten behoeve van de e-mailfunctionaliteit van de Online
Dienst.
Verwerkingen buiten de Europese Economische Ruimte: ja, op basis van adequaatheidsbesluit
uitvoeringsverordening (EU) 2016/1250 (EU-VS privacyshield).
Certificering: conform het EU-U.S. Privacy Shield framework.
Van toepassing zijnde voorwaarden: Mailgun DPA.
Door Mailgun gehanteerde beveiligingsmaatregelen: zie https://www.mailgun.com/security-privacy.
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5. Interfaces
Onderstaande opsomming biedt per interface een overzicht van de mogelijkheden tot uitwisseling van
persoonsgegevens en is mede bedoeld als informatie om verwerkingsverantwoordelijke te ondersteunen
bij het beoordelen van zijn verantwoordelijkheden.
Naast de geautomatiseerde mogelijkheden tot uitwisseling van persoonsgegevens kan verwerker ook
rechtstreeks contact hebben met andere verwerkers van verwerkingsverantwoordelijke (bijvoorbeeld
met de web ontwikkelaar).
De informatie heeft betrekking op Stratech Booking vanaf versie 30 september 2019.
Module

Beschrijving

Online boeken

De online boeken widgets bieden mogelijkheden voor de uitwisseling van
persoonsgegevens.
De online boeken widgets worden geplaatst op een website van
opdrachtgever. De website kan via de online boeken widgets gasten online
laten boeken. De online boeken widgets versturen vanuit de website van
opdrachtgever de persoonsgegevens naar Stratech Booking ten behoeve van
het maken van een reservering.
De verbinding tussen de online boeking widgets en Stratech Booking is
beveiligd met:
 https verbinding;
 unieke API key.

Mailgun

De interface van Mailgun biedt mogelijkheden voor het versturen van
persoonsgegevens naar mailservers van derden.
De verstuurde persoonsgegevens betreffen e-mailadressen en eventuele
persoonsgegevens die in de e-mailberichten zijn opgenomen. De mailservers
van derden kunnen zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden,
bijvoorbeeld als de geadresseerde een e-mailaccount heeft bij een
mailprovider buiten de Europese Economische Ruimte.
De verbinding tussen Stratech Booking en Mailgun is beveiligd met:
 https verbinding;
 authenticatie.
De interface van Mailgun naar mailservers van derden maakt gebruik van
beveiligde verbindingen mits de ontvangende mailserver dat ondersteunt.
De inhoud van een e-mailbericht is niet versleuteld.
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Deze bijlage is bijlage 2 als genoemd in de Privacy Voorwaarden Stratech voor
verwerkingsverantwoordelijken die gebruik maken van het in bijlage 1 (als genoemd in de Privacy
Voorwaarden Stratech) genoemde softwarepakket van leverancier.
Verwerkingsverantwoordelijke laat verwerker werkzaamheden verrichten. Als onderdeel van deze
werkzaamheden kunnen gegevens van personen verwerkt worden. In deze bijlage is vastgelegd welke
beveiligingsmaatregelen verwerker heeft getroffen.

1. Versiebeheer
Datum

Wijziging

03-05-2018

Eerste versie.

11-06-2019

Versiebeheer toegevoegd;
Update beveiligingsmaatregelen.

14-08-2019

NEN certificering verwijderd bij hostingprovider.

11-03-2020

Onder ‘Toegangsbeveiliging’ de maatregel betreffende de toewijzing en het gebruik van
speciale bevoegdheden aangescherpt.
In verband met de migratie van de hostingomgeving van Root naar Previder onder
‘Leveranciersrelaties’ de term ‘maandelijks’ vervangen door ‘periodiek’.

2. Beveiligingsmaatregelen
Verwerker verwerkt ten behoeve van verwerkingsverantwoordelijke in bijlage 1 genoemde
persoonsgegevens. De werkzaamheden vloeien voort uit de tussen leverancier en opdrachtgever
gesloten overeenkomsten. Verwerker heeft onderstaande technische en organisatorische maatregelen
getroffen. De beveiligingsmaatregelen worden vermeld per hoofdbeveiligingscategorie.
Informatiebeveiligingsbeleid
Er is informatiebeveiligingsbeleid opgesteld dat in overeenstemming is met bedrijfseisen en relevante
wet- en regelgeving.
Ad-hoc en periodiek wordt het informatiebeveiligingsbeleid getoetst en waar nodig geactualiseerd.
Als onderdeel van het informatiebeveiligingsbeleid is het document Handleiding computergebruik
opgesteld. Dit document wordt kenbaar gemaakt naar alle medewerkers.
Organiseren van informatiebeveiliging
Verantwoordelijkheden van werknemers ten aanzien van informatiebeveiliging zijn gedefinieerd en
belegd.
Verantwoordelijkheden van IT beheerders en ontwikkelaars zijn gescheiden om gelegenheid voor
onbedoelde wijziging van diensten te verminderen.
Er is beleid opgesteld dat zorg moet dragen voor verantwoord telewerken.
Veilig personeel
Als onderdeel van de arbeidsvoorwaarden moeten werknemers hun verantwoordelijkheden nakomen
ten aanzien van het informatiebeveiliging.
Geheimhouding is opgenomen in de arbeidsovereenkomst.
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Veilig personeel
Management eist van werknemers dat zij beveiliging toepassen overeenkomstig met vastgesteld
beleid en vastgestelde procedures.
Er is een disciplinair proces ingericht dat ingezet kan worden bij ongewenst gedrag.
Periodiek wordt er aandacht geschonken aan de awareness ten aanzien van beveiliging.
Beheer van bedrijfsmiddelen
Apparatuur, informatie en programmatuur van de organisatie mogen niet zonder toestemming van de
locatie worden meegenomen.
Er is formeel beleid vastgesteld en er zijn beveiligingsmaatregelen getroffen ter bescherming tegen
risico's van het gebruik van draagbare en desktopcomputers en communicatiefaciliteiten.
Er zijn richtlijnen vastgesteld voor het verantwoord installeren van software door medewerkers.
Er is beleid vastgesteld voor het beheer en gebruik van verwijderbare media.
Datadragers worden op een veilige manier afgevoerd als ze niet langer nodig zijn.
Werknemers zijn verplicht de computer te vergrendelen dan wel af te sluiten wanneer men er geen
zicht meer op heeft.
Toegangsbeveiliging
Toegang tot informatiesystemen is op netwerkniveau gescheiden middels netwerksegmentatie.
Er is een formeel registratie proces voor nieuwe en vertrekkende gebruikers ingericht om
toegangsrechten aan- en af te kunnen koppelen.
De toegangsrechten van alle werknemers tot informatiesystemen en IT-voorzieningen worden
geblokkeerd bij beëindiging van het dienstverband, langdurige afwezigheid of bij een op non-actief
stelling.
Er is toegangsbeleid ingericht op basis van de geldende bedrijfseisen.
Aan gebruikers wordt alleen toegang verleend tot diensten waarvoor ze specifiek bevoegd zijn.
De toewijzing en het gebruik van bevoegdheden buiten de standaard autorisaties voortvloeiend uit
functionele rollen wordt beperkt en beheerst middels een uitzonderingsprocedure.
Toegang tot systemen en applicaties verloopt via een veilige inlog procedure.
Werknemers moeten goede beveiligingsgewoontes in acht nemen bij het kiezen en gebruiken van
wachtwoorden.
Informatiesystemen zijn zo ingericht dat er wachtwoorden van vereiste kwaliteit worden
afgedwongen.
Cryptografie
Er is beleid ingericht voor het gebruik van cryptografie ter bescherming van informatie.
Er wordt encryptie toegepast op de op draagbare en desktopcomputers opgeslagen informatie.
Alle publieke sites zijn voorzien van een SSL certificaat ter encryptie van het verkeer en het
aantonen van eigenaarschap van de betreffende site. Naast encryptie worden een aantal best
practices toegepast ter beveiliging van websites en webservers.
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Fysieke beveiliging en beveiliging van de omgeving
Beveiligde zones worden beschermd door passende toegangsbeveiliging, om te bewerkstelligen dat
alleen bevoegd personeel wordt toegelaten.
Apparatuur is zo geplaatst en beschermd dat risico's voor schade en storingen van buitenaf en de
gelegenheid voor onbevoegde toegang wordt verminderd. De infrastructuur ten behoeve van
applicatie hosting is geplaatst in een professioneel datacenter.
Geautomatiseerde back-ups worden op twee fysiek gescheiden locaties opgeslagen.
De back-ups zijn opgeslagen op apparatuur in afgesloten ruimten met toegangsbeveiliging.
Het kantoorpand is voorzien van inbraak alarm en er is een procedure vastgelegd tot opvolging.
Het kantoorpand is voorzien van branddetectie inclusief doormelding.
Het kantoorpand is voorzien van camerabeveiliging en beeld wordt opgenomen.
Beveiliging bedrijfsvoering
Het gebruik van hulpprogrammatuur zoals keyloggers, netwerkinventarisatie tools, waarmee systeemen toepassingsbeheersmaatregelen zouden kunnen worden gepasseerd, is niet toegestaan behalve op
basis van een geformaliseerd uitzonderingsproces.
Servers en werkplek apparatuur zijn voorzien van beveiligingssoftware.
De ICT infrastructuur wordt met regelmaat ge-update, urgente beveiligingspatches worden direct
ingepland.
De applicatieomgeving is opgenomen in beschikbaarheidsmonitoring.
Er worden hardeningsprincipes toegepast op servers.
Communicatiebeveiliging
Periodiek worden firewall regels getoetst en waar nodig aangepast.
Het verkeer dat door de firewall geblokkeerd wordt, wordt vastgelegd in een log bestand.
Management van informatiesystemen dient ten aller tijden uitgevoerd te worden met een persoonlijk
beheeraccount, met uitzondering van apparaten die dit niet ondersteunen.
Management van netwerkapparatuur is zo ingericht dat deze enkel vanuit interne, daartoe
gemachtigde, netwerken beschikbaar is. Uitzonderingen hierop zijn alleen mogelijk op basis van een
geformaliseerd uitzonderingsproces.
Beheer van informatiebeveiligingsincidenten
Er is een proces ingericht voor security incidenten (waaronder begrepen inbreuken in verband met
persoonsgegevens). Onderdeel van dit proces is het implementeren van verbetermaatregelen.
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Informatiebeveiligingsaspecten van bedrijfscontinuïteitsbeheer
Er is een disaster recovery procedure ingericht.
De disaster recovery procedure wordt periodiek getest en geëvalueerd.
Back-ups worden elke nacht gesynchroniseerd naar een andere fysieke locatie.
Er worden procedures gehanteerd ter controle van de juistheid en volledigheid van de back-ups.
Over elke back-up wordt gerapporteerd om na falen te zorgen voor herstel.
Het server platform is redundant uitgevoerd om in geval van hardware falen de dienstverlening te
continueren.
Naleving
Er zijn technische en organisatorische maatregelen getroffen om naleving van het
informatiebeveiligingsbeleid te controleren en af te dwingen.
Leveranciersrelaties
De diensten, rapporten en registraties die door de hostingprovider worden geleverd, worden
regelmatig gecontroleerd en beoordeeld op basis van een dienstenrapportage.
Wijzigingen in de dienstverlening door de hostingprovider, waaronder het bijhouden en verbeteren
van bestaande beleidslijnen, procedures en maatregelen voor informatiebeveiliging en met
heroverweging van risico's, worden besproken in periodiek overleg.
Beveiligingskenmerken, niveaus van dienstverlening en beheereisen voor diensten die afgenomen
worden van de hostingprovider zijn opgenomen in een overeenkomst.
De hostingprovider voldoet aan norm ISO 27001:2013.
De hostinglocatie voldoet aan norm ISO 27001:2013.
Er zijn procedures ingericht die toezichthouden op de actualisatie van de ISO certificering van de
hostingprovider en hostinglocatie.

De beveiligingsmaatregelen worden toegepast op de in bijlage 1 gespecificeerde werkzaamheden. Het
toepassen van locatie gebonden beveiligingsmaatregelen is afhankelijk van de feitelijke locatie waar de
werkzaamheden worden verricht.
De in deze bijlage genoemde beveiligingsmaatregelen gelden uitsluitend voor de fysieke locaties van
verwerker, hardware, interne netwerkverbindingen, organisatie en personen waarvoor verwerker
verantwoordelijk is en waarover verwerker zeggenschap heeft.
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