
 
 

MASTERCLASS SOFTWARECONTRACTEN  
  
De wereld draait op software. Van leveranciers wordt dan ook 
steeds meer verwacht. Professionele contracten zijn vereist en 
daarnaast aandacht voor vragen zoals: 
 

• Welke valkuilen zijn er bij softwarecontracten?  

• Wat zijn maatregelen om contractsdoelstellingen te behalen?  

• Hoe kunnen risico’s worden uitgesloten of beperkt?  
 
Deze juridische masterclass biedt de praktische kennis en 
middelen om goede contracten te sluiten voor bouw/levering/ 
implementatie/onderhoud van software en voor Cloud- 
dienstverlening. 
 
Voor wie is de masterclass bedoeld? 
Managers, ondernemers en anderen die responsible of 
accountable zijn voor de beoordeling en sluiting van contracten. 
 
Datum, tijd en locatie 
De masterclass vindt plaats op donderdag 1 juni 2017 van 13.45 
tot 17.00 uur aan het adres Meent 106 te Rotterdam. 
Parkeergelegenheid is volop aanwezig in de nabijgelegen 
parkeergarage. 
 

 
 
 
Programma 
 

13.15 uur Inloop met koffie 

13.45 uur ✓ Contractrisico’s identificeren en oplossen 

✓ Gebruik algemene voorwaarden (zoals de 

Nederland ICT-voorwaarden) 

✓ Knelpunten inkoopvoorwaarden (bijv. ARBIT) 

✓ Must haves Cloud en SaaS-contracten 

✓ Contracten voor Agile / Scrum 
15.30 uur ✓ Veiligstellen IP-rechten software en data  

✓ NDA’s en bescherming knowhow 

✓ Service Level Agreements (SLA’s) 

✓ Privacy en Security: implicaties AVG in 2018 en 

de nieuwe bewerkersovereenkomst 

✓ Contractuele afspraken over pentesten 

✓ Escrow en continuïteit in de Cloud 

17.00 uur  Afsluiting en aanvang netwerkborrel 
 
Checklisten en modelcontracten 
De deelnemers aan de masterclass krijgen de beschikking over 
checklisten en modelcontracten. 
 



 
 
Docenten  
De docenten zijn mr. Robert Grandia (advocaat ICT-
contractenrecht en NVBI-beëdigd informaticadeskundige) en mr. 
Nienke Kolthof (juridisch medewerker ICT-recht/privacyrecht).  
 
Investering 
De prijs bedraagt € 325,00 (excl. BTW) per deelnemer. Bij 
deelname door twee of meer deelnemers uit dezelfde 
organisatie is korting mogelijk. 
 
 
 
 
 

Wat krijgt u voor deze prijs? 
Naast waardevolle kennis en netwerkgelegenheid krijgt iedere 
deelnemer de beschikking over praktische checklisten, 
(cheatsheets & best practices) en een (digitaal) handboek met 
modelcontracten en algemene voorwaarden.   

 

Aanmelding  
Aanmelden kan middels het contactformulier: klik hier  
Annulering is mogelijk tot 14 dagen voor de cursusdag. Daarna is 
de volledige prijs verschuldigd. Vervanging is mogelijk in overleg. 
 
Het aantal deelnemers is beperkt tot maximaal 12 personen. 
 
Meer weten? 
Neem contact op telefonisch via 010 229 0646 of per e-mail 
masterclass@legalz.nl.  
 
Legalz 
Advocatenkantoor Legalz is de juridische specialist voor 
contracten, advies, trainingen en geschillen op het gebied van 
ICT. Wij verzorgen trainingen en masterclasses over ICT-
contracten, intellectuele eigendom en privacyrecht. 
 

http://www.legalz.nl/#contact
mailto:masterclass@legalz.nl

