
I&R Kennisquiz 
 

 

1. Tot welk(e) rechtsgebied(en) behoren de regels van de Wbp?    

• Strafrecht en bestuursrecht  
• Privaatrecht  
• Bestuursrecht  
• Privaatrecht en bestuursrecht  

 

2. Wat wordt bedoeld met regelend recht?  

• Regels die altijd gelden  
• Regels die het stellen van regels regelen  
• Regels waarvan afgeweken mag worden  
• Regels die opgevolgd moeten worden  

 

3. Hoe komt een overeenkomst tot stand?  

• Vanaf het moment van ondertekenen van de overeenkomst  
• Door aanbod en de aanvaarding van dat aanbod  
• Vanaf het moment dat beide partijen hun prestatie leveren  
• Vanaf het moment dat alle afspraken op schrift zijn gesteld  

 

4. In de algemene voorwaarden wordt de aansprakelijkheid beperkt, is dit onredelijk 
bezwarend?  

• Ja, dit staat op de zwarte lijst en is vernietigbaar  
• Nee, dit is geen probleem  
• Ja, volgens de grijze lijst. Mits geen tegenbewijs  

 

5. Als een consument online iets koopt, hoeveel dagen bedenktijd heeft hij/zij dan?   

• 14 dagen  
• 5 dagen  
• 7 dagen  
• 10 dagen  

 

6. Een informatiedienst als YouTube is slechts gehouden tot de verwijdering van een video 
als...?  

• Deze onmiskenbaar onrechtmatig is & YT dit wist/moest weten  
• De rechter dit opdraagt  
• Voldoende aannemelijk is dat de inhoud onrechtmatig zou zijn  
• Iemand die last ondervindt van de video dit verzoekt  

  



7. Het auteursrecht geeft de maker van een werk het exclusieve recht om dit werk...  

• Voor zichzelf te houden  
• Te verhandelen  
• Te vernietigen  
• Te verveelvoudigen en te verspreiden  

 

8. Het verbod op export van persoonsgegevens uit de EU houdt in dat ...?  

• Gegevens niet naar landen buiten de EU mogen worden gebracht  
• Export alleen is toegestaan bij passend beschermingsniveau  
• Er geen geld verdiend mag worden met de export van gegevens  

 

9. Welke rechten heeft een betrokkene volgens de geldende privacywetgeving?  

• o.a. inzage, rectificatie, recht om vergeten te worden  
• o.a. recht op anonimiteit, verzet tegen iedere verwerking  

 

10. Wanneer is sprake van oplichting?  

• Een virus verspreiden via email  
• Met typosquatting (nepmailtjes) wachtwoorden achterhalen  
• Een pc blokkeren met ransomware en alleen voor geld opheffen  
• Onder een pseudoniem een blog schrijven  
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