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§ Inleiding

§ Filmpje: Wat is de Cloud?

§ Basis contractenrecht 
- Contractsvrijheid

- Kwalificatie als ‘overeenkomst van opdracht’

- Algemene voorwaarden

§ Type contracten

§ Privacy & Data

§ Pauze 15 minuten
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Filmpje: Wat is de Cloud?



“Een goed contract geeft 

antwoord op de wat en hoe-

vragen”

§ Contractsvrijheid / Gewoonte

§ Vangnet in de wet?

§ Verwachtingen partijen:
- inspannings- versus resultaatsverbintenis



Overeenkomst van 

Opdracht

§ Voorwaarden kwalificatie

§ Regelend recht

§ Gevolgen kwalificatie



Algemene 

Voorwaarden
*
*

*

B2C / B2B

Terhandstelling

NL digital voorwaarden
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Type Contracten
§ Raamovereenkomsten

- Vaste Leveranciers > Uniformiteit en beheersbaarheid

§ ‘Back-to-back’

- Verhouding: Opdrachtgever – Leverancier > Sub-Leverancier

§ Softwareontwikkeling

- Bouwen van een software applicatie

§ Onderhoud of service

- Duurovereenkomst t.b.v. service of onderhoud



Privacy & Data

Hoe zit het met data in de Cloud?

Welke partijen hebben toegang?

Belang van een verwerkersovereenkomst!
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Pauze – 15 minuten
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§ Inleiding ‘cloud computing’?

§ Verschillende vormen van cloud

§ Eigenaarschap en controle - IT service model   

§ Juridische valkuilen bij cloudcontracten   

§ Conclusie

Inhoud



Inleiding ‘Cloud computing’  
§ Cloud is volop in ontwikkeling 

§ Voordelen van Cloudcontracten en tegelijkertijd grote 

afhankelijkheid 

§ Cloud is een container begrip en er zijn vele smaken en 

vormen

§ Wat krijg je nu eigenlijk ‘geleverd’?

§ Wat te doen in geval van een geschil? 



Vormen van Cloud

§ SaaS, PaaS en IaaS

§ Private cloud, Community cloud

Public cloud en Hybrid cloud  

§ Toegang bij vraag naar een service

§ Betalen voor wat je feitelijk 

gebruikt



Eigenschap en Controle 

IT service model  
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SaaS
Voorbeeld Gmail

Eindklant 

PaaS
Voorbeeld AWS

Applicatie ontwikkelaars 

IaaS
Voorbeeld SAP Cloud 

Infrastructuur en netwerk 

architecten 



Juridische valkuilen bij 

cloudcontracten (I) 
§ Zijn de risico`s in cloudcontracten goed gebalanceerd 

tussen klant en IT-leverancier

§ Omschrijf goed wat er geleverd gaat worden door wie

en wanneer 

§ Verantwoordelijkheden goed scheiden (PaaS, SaaS en 

IaaS) en dit vooral goed contractueel borgen



Juridische valkuilen bij 

cloudcontracten (II) 
§ Belang van een (S)ervice (L)evel (A)greement

§ Exit scenario: hoe krijg ik mijn (bedrijfkritische)data 

weer volledig terug zonder hiervoor extra te moeten 

betalen?

§ Toenemend belang van security 

§ Kwalificeren is maatwerk 

§ Meerwerk (buiten scope) en vooraf schriftelijk akkoord

§ Garantie en aansprakelijkheidsbeperking 



Conclusie 

Verantwoordelijkheden en controle van IT leverancier en klant.

Afspraken en gedeelde verantwoordelijkheden goed contractueel 

borgen en te monitoren (ook tijdens de implementatie)  

Houd altijd rekening met een “What if” scenario en laat je goed 

vooraf adviseren.  
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