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Cloud computing contracten in juridisch perspectief voor 

contractmanagers 
Het feit dat dienstverlening via internet plaatsvindt, zoals bij Cloud computing, heeft gevolgen voor 
de inhoud van contracten tussen leverancier en afnemer. Er gelden andere spelregels dan bij ‘oude’ 
ICT-contracten. Het is voor leverancier én afnemer van cruciaal belang om duidelijke afspraken te 
maken over juridische, organisatorische en technische aspecten en deze goed contractueel vast te 
leggen. Hoe wordt bijvoorbeeld omgegaan met privacy en security? Wat gebeurt er als de 
functionaliteit van een Cloud dienst niet beschikbaar is? Welk recht geldt als uw data over de hele 
wereld ligt opgeslagen? 
 

In deze ééndaagse training leer je contracten voor Cloud computing en andere internetdiensten (o.a. 
SaaS, IaaS, PaaS, hosting, ontwikkeling webapplicaties) op te stellen, te beoordelen en als 
contractmanager te managen vanuit juridisch perspectief.  

Ervaringen van andere deelnemers 
"Prima training om thuis te raken met de contract onderwerpen die specifiek met Cloud 
samenhangen. Ook aandacht voor Bewerkersovereenkomst en Intellectueel eigendom en exit-
regeling (hoe kom ik bij afscheid aan mijn data)" Jan-Maarten de Jong 
 
Zie voor meer referenties www.springest.nl 

Waarom deze training 
• Om te begrijpen waarin nieuwe (Cloud) ICT contracten verschillen van ‘oude’ ICT contracten 
• Om risico’s en valkuilen in contracten voor Cloud en andere internet diensten te kunnen 

vermijden 
• Om dit soort contracten te kunnen opstellen, beoordelen en managen 
• Om moeilijke exit-situaties te kunnen voorkomen  
• Om de regelgeving op het gebied van privacy, security etc. te kennen 

Wat leer je 
• De belangrijke onderwerpen waar je aan moet denken bij contracten voor Cloud computing 

en andere internetdiensten, zoals aspecten rondom privacy en security 
• De kennis om contracten voor Cloud computing en andere internetdiensten op te stellen, te 

beoordelen en als contractmanager te managen vanuit juridisch perspectief 
• De verschillen tussen de ‘oude’ ICT-contracten en de nieuwe contracten voor Cloud 

computing en andere internetdiensten 

Voor wie 
Contractmanagers die met ICT-contracten voor Cloud computing (waaronder Software as a Service) 
en andere internetdiensten (waaronder hosting) te maken krijgen en deze goed willen kunnen 
managen.  
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Voorkennis 
Deze training gaat uit van HBO denk- en werkervaring. Er is geen specifieke vooropleiding 
noodzakelijk. Als je ook de training ‘Juridische Zaken voor contractmanagers’ wilt volgen, raden wij 
aan om die training eerst te doen.  
 

Algemeen  
 
Duur 
Eén dag, van 9.30 tot 17.00 uur 
 
Materiaal 
Als cursusmateriaal ontvang je een PDF en indien gewenst een cursusmap van de gepresenteerde 
sheets, opdrachten en oefeningen. 
 
Werkvormen 
De theorie wordt afgewisseld met praktijkcasussen, discussie over je eigen situatie en 
oefeningen/opdrachten.  
 
Gespecialiseerde trainer 
De training wordt verzorgd door Robert Grandia, advocaat bij Advocatenkantoor Legalz, met als 
specialisme (ICT-)contractrecht. Hij is een ervaren praktijktrainer, vooral in trainingen aan 
contractmanagers. Hij is  bestuurslid van de Nederlandse Beroepsvereniging voor 
Contractmanagement (NBCM) en geeft regelmatig les aan HBO (Hogeschool Rotterdam) en 
postdoctorale opleidingen (advocatenberoepsopleiding Nederlandse Orde van Advocaten). 

Programma 
• Hoe contracten voor Cloud computing en andere internetdiensten verschillen 
• Het belang van security als onderwerp in het contract 
• De implicaties van wet- en regelgeving op het gebied van privacy (wat mag met de 

klantgegevens) 
• Continuïteit, beschikbaarheid en werking van de functionaliteit in een Cloud-dienst 
• Het verwerven van nieuwe functionaliteit en het verlies van functionaliteit in de Cloud 
• Teleurstellende kwaliteit van de dienstverlening en wat eraan te doen 
• Opschorting door de provider 
• Voorkomen van moeizame exit-situaties 
• Intellectueel eigendom 
• Betrokkenheid derde partijen 
• Service en support 
• Rechten en plichten van leverancier en afnemer 

Gerelateerde trainingen 
• Juridische zaken voor contractmanagers 
• Verdieping juridische zaken voor contractmanagers 
• Service Level Agreements in juridisch perspectief voor contractmanagers 
• Aanbesteden voor contractmanagers 
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