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TOESTEMMINGSVERKLARING DATA-AANLEVERING BAS-CMI 
 
(Reisbureau)……………………………………………………………….. te ……………………………………………… 
 
Vertegenwoordigd door …………………………………………………………………………………………………… 
(alleen door tekenbevoegd persoon)  

hierna te noemen, ‘Cliënt’ 
 
verklaart hierbij, met Fadiro B.V. te Zwolle, hierna te noemen ‘Leverancier’ een licentieovereenkomst 
(service level agreement) BAS te zijn aangegaan. In de Licentieovereenkomst zijn afspraken gemaakt 
met betrekking tot vertrouwelijkheid en geheimhouding, alsmede bescherming van data van Cliënt. 
 
In BAS beschikt Cliënt over een Centraal Management Informatiesysteem, genaamd CMI. 
In CMI kan Cliënt statistische gegevens raadplegen van de eigen BAS administratie. 
 
BAS-CMI Benchmark 

Leverancier biedt de mogelijkheid om de statistische gegevens te delen met andere BAS afnemers en 
vervolgens Cliënt toegang te geven tot de statistische gegevens van die andere BAS afnemers 
gezamenlijk. 
Cliënt is hierdoor in staat om een benchmark te doen op haar gegevens ten opzichte van de 
aangesloten andere BAS licentiehouders. 
De gegevens van derden zijn niet te herleiden tot één BAS afnemer en de BAS-CMI data van Cliënt 
wordt alleen beschikbaar gesteld bij een minimale deelname aan de CMI Benchmark van 20 BAS 
licentiehouders. 
 
Afwijkend van de vastgelegde afspraken in genoemde Licentieovereenkomst BAS, verleent 

Cliënt hierbij toestemming aan Leverancier om vanuit de BAS administratie van Cliënt de 

data ten behoeve van CMI Benchmark beschikbaar te stellen. 

 
Leverancier verklaart hierbij, behoudens touroperatorgegevens, geen naam- en adresgegevens van 
relaties van Cliënt aan CMI aan te leveren. 
 
Leverancier wordt gevrijwaard van iedere aansprakelijkheid omtrent de aan CMI aangeleverde 
gegevens uit de administratie van Cliënt. 
 
Door middel van een aangetekend schrijven aan Leverancier kan Cliënt stopzetting van de Data 
aanlevering CMI bewerkstellingen, daarbij aangevend welke van hierboven genoemde CMI 
aanlevertypen moet worden stopgezet. Bij beëindiging van de licentieovereenkomst BAS, eindigt 
automatisch de Data aanlevering CMI. 
 
Aldus in tweevoud getekend, 
 
Plaats: ………………………………………..   Datum: ………………………………………………… 
 
 
 
 
Handtekening Cliënt: ……………………………  Handtekening Leverancier: ………………………….. 
 
U kunt dit formulier terugzenden aan: 
Fadiro B.V.      e-mail: info@fadiro.nl 
Rijnlaan 4 
8032 BA Zwolle 

Fadiro B.V. 


