ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN
24ID Check Hanzeweg 12A, 2803 MC Gouda
Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 27168087

DE ONDERGETEKENDEN:
1.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 24Rental B.V., gevestigd te Gouda, ten deze
rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur de
heer L. Beukema, nader te noemen: “Bewerker en/of
Leverancier”

2.

De Opdrachtgever zoals beschreven in de overeenkomst van 24Rental B.V. en of 24ID Check, ten deze
rechtsgeldig vertegenwoordigd door de ondertekenaar
van de overeenkomst nader te noemen: “Verantwoordelijke en/of Opdrachtgever”;

GEZAMENLIJK TE NOEMEN “PARTIJEN” NEMEN IN AANMERKING DAT:
		 Verantwoordelijke en Bewerker een Overeenkomst zijn
aangegaan waarbij door Bewerker gegevens worden
verwerkt, waaronder persoonsgegevens, in opdracht
van Verantwoordelijke;
		 Verantwoordelijke en Bewerker in deze overeenkomst
wensen vast te leggen dat Bewerker conform de Wet
bescherming persoonsgegevens (WBP) handelt in
opdracht van Verantwoordelijke en de in dat kader
vereiste passende technische en organisatorische
beveiligingsmaatregelen zal nemen.
VERKLAREN ALS VOLGT TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:
Artikel 1:

DEFINITIES

1.1		“Bestand”: het door Bewerker opgeslagen en gestructureerde geheel van Persoonsgegevens, dat volgens
bepaalde criteria toegankelijk is, elektronisch dan wel
op andere wijze, en betrekking heeft op een persoon.
Een bestand bevat doorgaans de datapagina van een
ID-bewijs, maar kan ook andere van overheidswege
uitgegeven documenten bevatten.
1.2		“Bestanden”: het door Verantwoordelijke aangeleverde
geheel van Persoonsgegevens welke door Bewerker
zullen worden gecontroleerd en gestructureerd
		opgeslagen.
1.3		“Betrokkene”: degene op wie een Persoonsgegeven
betrekking heeft;
1.4 		“Bewerker”: degene die ten behoeve van de Verantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt, zonder aan
diens rechtstreekse gezag te zijn onderworpen. In deze
overeenkomst is 24Rental de Bewerker.
1.5 		 “Leverancier”: degene die ten behoeve van de Verantwoordelijke software en hardware ter beschikking stelt,
zonder aan diens rechtstreekse gezag te zijn onderworpen. In deze overeenkomst is 24Rental de Leverancier.
1.6 		“Opdrachtgever”: degene die ten behoeve van de
Diensten software en hardware ter beschikking krijgt,
zonder aan diens rechtstreekse gezag te zijn onderworpen. In deze overeenkomst is “klant” de Opdrachtgever.
1.7 		“Derde”: ieder, niet zijnde de Betrokkene, de Verantwoordelijke of Bewerker, of enig ander persoon die
onder rechtstreeks gezag van de Verantwoordelijke of
de Bewerker gemachtigd is om Persoonsgegevens te
Verwerken
1.8 		“Diensten”: het in opdracht van Verantwoordelijke
controleren van o.a. ID-bewijzen op echtheid, het aan
Verantwoordelijke rapporteren daarover en het ten behoeve van Verantwoordelijke opslaan en bewaren van
de resultaten van de werkzaamheden van Bewerker,
e.e.a. overeenkomstig de beschrijving van de Overeenkomst, van welke deze bewerkersovereenkomst
onderdeel uitmaakt;
1.9 		“Persoonsgegeven(s)”: elk gegeven betreffende een
geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
1.10 ‘’Technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen”: die maatregelen die zijn gericht op de bescherming
van Persoonsgegevens tegen onvoorziene of onrechtmatige vernietiging of onvoorzien verlies, wijzigingen,
onbevoegde openbaring of toegang, in het bijzonder
waar de Verwerking mede inhoudt de transmissie van
data over een netwerk, en tegen alle andere onrechtmatige vormen van Verwerking;
1.11 “Toepasselijke privacywetgeving”: Voor de toepassing
van deze Overeenkomst zal de toepasselijke privacywetgeving zijn de Europese Richtlijn 95/46/EG van 24
oktober 1995, betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van
die gegevens (“de Richtlijn”) en de Wet Bescherming
Persoonsgegevens van 6 juli 2000, houdende de regels voor de bescherming van persoonsgegevens (“de
WBP”);
1.12 “Toezichthoudende Autoriteit”: een of meerdere

publieke autoriteiten waarin is voorzien door een EU
lidstaat, om toezicht te houden op de juiste toepassing
van de regelgeving op basis van de Richtlijn, binnen
het gebied van de betreffende Lidstaat;
1.13 “Verantwoordelijke”: de natuurlijke persoon, rechtspersoon of ieder ander die of het bestuursorgaan dat,
alleen of tezamen met anderen, het doel en de middelen voor de Verwerking van de Persoonsgegevens
vaststelt. In deze overeenkomst is “klant” de Verantwoordelijke.
1.14 “Verwerken/Verwerking”: elke handeling of geheel van
handelingen met betrekking tot Persoonsgegevens
zoals beschreven in art. 1 sub b WBP;
Artikel 2:

DUUR EN ONDERWERP VAN DE
OVEREENKOMST

2.1		Deze Overeenkomst wordt aangegaan op het moment
en voor de duur van de periode genoemd in de deze
overeenkomst. Deze Overeenkomst wordt, na ommekomst van bovengenoemde periode, telkens onder
dezelfde voorwaarden stilzwijgend verlengd met een
periode van een jaar, tenzij een van de partijen uiterlijk
drie maanden voor het einde van de lopende termijn
schriftelijk de Overeenkomst heeft opgezegd.
2.2		Ieder der partijen is gerechtigd de Overeenkomst na
voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling, waarin de
wederpartij een redelijke termijn wordt gegeven haar
verplichtingen uit de Overeenkomst alsnog deugdelijk
na te komen, geheel of gedeeltelijk te beëindigen indien de wederpartij binnen de gestelde termijn nalaat
alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.
2.3		Ieder der partijen is bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder nadere ingebrekestelling en
zonder voorafgaande rechterlijke tussenkomst, geheel
of gedeeltelijk schriftelijk te beëindigen indien,
a.
b.
c.
d.
e.

de andere Partij ten aanzien van zichzelf surseance
van betaling of faillissement aanvraagt;
de andere Partij in staat van faillissement wordt verklaard;
jegens de andere Partij surseance van betaling wordt
uitgesproken;
de andere Partij buiten faillissement een akkoord aan
haar crediteuren aanbiedt;
ten aanzien van de andere Partij enige licentie of vergunning wordt ingetrokken dan wel door een overheidsinstantie of andere autoriteit een verbod wordt opgelegd waardoor deze Overeenkomst niet meer mag
worden uitgevoerd;

2.4 		 Bewerker verwerkt gegevens ten behoeve van Verantwoordelijke, overeenkomstig diens instructies en onder
diens verantwoordelijkheid en op de wijze vastgelegd
in de Overeenkomst.
2.5 		 Verantwoordelijke zal de Bestanden met daarin opgenomen de te verwerken Persoonsgegevens aan Bewerker beschikbaar stellen met het doel deze gegevens
conform geldende richtlijnen te controleren en op te
slaan. Bestanden zullen door Bewerker niet voor commerciële doeleinden worden aangewend.
2.6 		De door Verantwoordelijke aan Bewerker te betalen
vergoeding voor de op grond van deze bewerkersovereenkomst aan Verantwoordelijke te verlenen Diensten
is gespecificeerd in de Overeenkomst.
2.7 		 Bewerker heeft geen zeggenschap over het doel en de
middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens.
Bewerker neemt geen beslissingen over het gebruik
van de gegevens, de verstrekking aan derden en de
duur van de opslag van de gegevens. De zeggenschap
over de Persoonsgegevens verstrekt onder deze bewerkersovereenkomst en de Overeenkomst komt nimmer bij Bewerker te berusten.
2.7 		 Naast de verplichting van Bewerker om de instructies
van Verantwoordelijke te volgen, dient hij ook zorg te
dragen voor de naleving van de voorwaarden die - met
name op grond van de WBP - worden gesteld aan het
verwerken van Persoonsgegevens.
2.8 		 Bewerker mag Persoonsgegevens bekendmaken die
ingevolge een wettelijke verplichting bekend gemaakt
moeten worden of op bevel van een rechter of bestuurlijke instantie, op voorwaarde dat Bewerker Verantwoordelijke zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis
stelt (a) van het bestaan van deze verplichting, (b) van
alle procedures die op gang worden gebracht of naar
verwachting worden gestart en die tot een dergelijk
bevel kunnen leiden en (c) van de ontvangst van een
dergelijk bevel, maar in elk geval vóór de feitelijke bekendmaking krachtens een dergelijk bevel of wettelijke
verplichting, om Verantwoordelijke in staat te stellen
alle benodigde maatregelen te treffen om de bekendmaking krachtens een dergelijk bevel of wettelijke verplichting te voorkomen of te beperken.
2.9 		 Bewerker dient Verantwoordelijke onverwijld in kennis
te stellen van verlies van of onbevoegde toegang tot
Persoonsgegevens.

2.10 Bewerker dient Verantwoordelijke in kennis te stellen
van alle verzoeken met betrekking tot inzage in de Persoonsgegevens die rechtstreeks van een Betrokkene
zijn ontvangen, in welk geval Bewerker niet aan dat
verzoek gevolg geeft tenzij Verantwoordelijke Bewerker daartoe heeft gemachtigd.
2.11 Bewerker handelt alle verzoeken om inlichtingen van
Verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking
van de Persoonsgegevens vlot en behoorlijk af.
2.12 Bewerker draagt de Persoonsgegevens niet over aan
andere (sub-)bewerkers die verplichtingen van Bewerker krachtens deze bewerkersovereenkomst vervullen en naleven, tenzij Verantwoordelijke uitdrukkelijk
schriftelijke toestemming daartoe heeft verleend, in
welk geval Bewerker deze overdracht alleen uitvoert
op voorwaarde dat verplichtingen gelijksoortig aan
de bepalingen van deze bewerkersovereenkomst ook
contractueel aan deze andere bewerkers worden opgelegd.
2.13 Verantwoordelijke zal al haar instructies aan Bewerker
schriftelijk vaststellen.
2.14 Bewerker zal Verantwoordelijke onverwijld op de
hoogte stellen van iedere onmogelijkheid aan de zijde
van Bewerker om te kunnen voldoen aan de schriftelijke instructies van Verantwoordelijke.
Artikel 3:

TECHNISCHE EN ORGANISATORISCHE
MAATREGELEN

3.1 		 Bewerker verbindt zich om alle passende Technische
en organisatorische maatregelen te treffen om de Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige
vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen een passend beveiligingsniveau, gelet
op de gevoelige aard van de Persoonsgegevens die
Bewerker voor Verantwoordelijke verwerkt. Bewerker
zal deze maatregelen treffen vóór de Verwerking.
3.2 		Bewerker verplicht zich om op verzoek van Verantwoordelijke en/of de Toezichthoudende autoriteit, haar
voorzieningen voor de Verwerking te zullen onderwerpen aan een controle aangaande de Technische en
organisatorische maatregelen. Bewerker garandeert
haar volledige medewerking bij een dergelijke controle.
Indien de controle op initiatief van Verantwoordelijke
wordt verricht dan komen de kosten ervan (ook die van
Bewerker) voor rekening van Verantwoordelijke. Indien
de controle op initiatief van Toezichthoudende autoriteit
wordt verricht dan komen de kosten ervan (ook die van
Bewerker) voor rekening van Bewerker.
Artikel 4:

TOEGANG TOT PERSOONSGEGEVENS

4.1 		Alle door Verantwoordelijke aan Bewerker verstrekte
Bestanden blijven eigendom van Verantwoordelijke en
zullen op eerste verzoek van Verantwoordelijke door
Bewerker aan Verantwoordelijke worden geretourneerd en/of van computersystemen die Bewerker ten
behoeve van Verantwoordelijke in stand houdt, worden
verwijderd.
4.2 		Onverminderd het bepaalde in artikel 4.1. komen
partijen overeen dat bij beëindiging van de Overeenkomst, naar keuze van Verantwoordelijke, alle relevante overgedragen Persoonsgegevens en de kopieën
daarvan aan Verantwoordelijke retourneert of alle
Persoonsgegevens vernietigt en aan Verantwoordelijke verklaart dat hij dit heeft uitgevoerd, tenzij een
wettelijke regeling het geheel of gedeeltelijk retourneren of vernietigen van de Persoonsgegevens door
Bewerker belet. In dat geval waarborgt Bewerker dat
hij garant staat voor de vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens en de persoonsgegevens niet meer
actief zal Verwerken anders dan ten behoeve van de
desbetreffende regeling. Bewerker zal op verzoek van
Verantwoordelijke de bestanden in een door Verantwoordelijke gewenst format aanleveren. De kosten
welke hiervoor gemaakt worden zullen op basis van
een prijsopgave vooraf aan Verantwoordelijke bekend
gemaakt worden. Kosten zijn o.a. afhankelijk van type
media, bestandsformaat etc.
4.3 		Bewerker garandeert de door Verantwoordelijke verstrekte Bestanden niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verantwoordelijke te kopiëren of
anderszins te verveelvoudigen, of aan een derde te
verstrekken, behoudens in de gevallen genoemd in artikel 2.8 van deze bewerkersovereenkomst.
4.4 		Bewerker streeft ernaar dat de door Verantwoordelijke verstrekte Bestanden met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid, vertrouwelijkheid en geheimhouding
zullen worden behandeld.
4.5 		Bewerker zal de door Verantwoordelijke verstrekte
Bestanden uitsluitend openbaren aan die werknemers
en door Bewerker ingeschakelde Derden die hiervan
noodzakelijkerwijs kennis van dienen te nemen voor
de Verwerking van de Persoonsgegevens conform de
instructies van Verantwoordelijke in het kader van deze
bewerkersovereenkomst.
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4.6 		 Slechts wanneer schriftelijke toestemming is verleend
door Verantwoordelijke, is Bewerker gerechtigd om de
Persoonsgegevens beschikbaar te stellen aan Derden,
voor zover in overeenstemming met de voorwaarden in
deze bewerkersovereenkomst en behoudens de gevallen genoemd in artikel 2.8 van deze bewerkersovereenkomst.
4.7 Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, producten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden of gegevens
(codes, wachtwoorden, documentatie etc.) die in het
kader van de uitvoering van de overeenkomst vervaardigd of gebruikt worden,gaat over op Opdrachtgever op
het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Opdrachtgever of een hulppersoon van
Opdrachtgever zijn gebracht. Voor zover deze objecten
in de feitelijke beschikkingsmacht van leverancier of
hulppersonen van leverancier zijn, draagt leverancier
het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging.
4.7 		Bewerker garandeert dat, voordat de Persoonsgegevens beschikbaar worden gesteld aan haar
werknemers en Derde, haar werknemers en Derde op
de hoogte zijn van (de inhoud van) deze bewerkersovereenkomst en dat haar werknemers en Derden te
allen tijde zullen voldoen aan de verplichtingen onder
deze bewerkersovereenkomst en de verplichtingen die
voortvloeien uit de Toepasselijke privacywetgeving.
Bewerker en elke Derde zullen ter zake een schriftelijke overeenkomst sluiten.
4.8 Bewerker zal Verantwoordelijke waar nodig ondersteunen, tegen iedere claim van (een) Betrokkene(n) of
(een) derde(n) die is ontstaan doordat Bewerker of een
door Bewerker ingeschakelde Derde haar verplichtingen zoals omschreven in dit artikel niet is nagekomen,
waaronder een claim wegens mogelijke inbreuk van
de persoonlijke levenssfeer van (een) Betrokken(n) of
(een) derde(n).
4.9 Verantwoordelijke vrijwaart Bewerker, en zal haar waar
nodig ondersteunen, tegen iedere claim van (een) Betrokkene(n) of (een) derde(n) die is ontstaan doordat
Verantwoordelijke haar (wettelijke en contractuele) verplichtingen als Verantwoordelijke niet is nagekomen,
waaronder een claim wegens mogelijke inbreuk van
de persoonlijke levenssfeer van (een) Betrokken(n) of
(een) derde(n).
Artikel 5:

BEHEER EN ONDERHOUD

5.1		Leverancier zorgt voor het beheer en onderhoud van
het platform. Leverancier is verantwoordelijk voor het,
voor eigen rekening, verhelpen van alle storingen aan
haar zijde. Zij kan niet instaan voor niet door haar te
beïnvloeden factoren van derden, dan wel situaties die
voortvloeien uit overmacht. Leverancier streeft naar
98% beschikbaarheid.
5.2		 Partijen zijn gehouden de redelijkerwijs noodzakelijke
voorzieningen te treffen met het oog op de beveiliging
van het platform. Partijen zullen wanneer benodigd hieromtrent met elkaar overleg voeren.
5.3		Partijen zullen de wettelijke bepalingen inzake de
bescherming van gegevens van natuurlijke personen in
acht nemen, meer in het bijzonder de bepalingen voortvloeiende uit de Wet bescherming persoonsgegevens
ca. .
5.4		 Leverancier stelt onder haar eigen naam een helpdesk
ter beschikking voor Opdrachtgever tijdens kantoortijden (08:30 uur tot 17:00 uur) met directe respons en
na kantoortijden tot 24.00 met een responstijd van vier
uur. In het weekend en na 24.00 uur geldt een responstijd op best mogelijke basis.
Artikel 6:

EIGENDOMSVOORBEHOUD
EN (AAN VULLENDE) ZEKERHEID

6.1		 Alle door Leverancier verstrekte informatie blijft eigendom van Leverancier en zal door Opdrachtgever uitsluitend gebruikt worden identificatie doeleinden.
6.2		Bij gebleken of te vrezen misbruik waaronder mede
te verstaan het niet betrachten van uiterste voorzichtigheid ten aanzien van informatie uit het Leverancier systeem door Opdrachtgever, kan deze Overeenkomst onverwijld en zonder rechterlijke tussenkomst
door Leverancier ontbonden worden, onverminderd de
overige rechten van Leverancier op basis van de wet of
de Overeenkomst.
6.3		 De (intellectuele) eigendomsrechten op de door ieder
der partijen ontwikkelde producten en diensten c.q. in
het kader van de deze Overeenkomst gebruikte programmatuur berusten - tenzij uitdrukkelijk anders bepaald - bij die desbetreffende partij c.q. bij haar licentiegever(s).
6.4 Wij behouden ons de eigendom van alle geleverde
goederen voor, zolang de klant niet vol
ledig heeft
voldaan aan zijn/haar betalingsverplichtingen jegens
ons uit hoofde van enige overeenkomst van leveranties

van goederen en/of verrichting van werkzaamhe
den
en/of diensten. Vorderingen terzake van het tekort
schieten in de nakoming van een dergelijke overeenkomst daaronder begrepen.
6.5 Zolang de klant nog geen eigenaar van de goederen
is, is hij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van ons niet gerechtigd de goederen te vervreemden,
te bezwaren of anderszins op enigerlei wijze over de
goederen te beschikken.
6.6 		Wij zijn te allen tijde gerechtigd om de geleverde
goederen, op basis van het in dit artikel bepaalde, bij
de klant of diens houders weg te doen halen indien de
klant zijn verplichtingen niet nakomt. De klant dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een
boete van € 1.000,00 per dag dat hij hiermee in gebreke blijft.
6.7

In geval van doorverkoop door de klant van niet of niet
volledig betaalde goederen is de klant aansprakelijk
voor de eventuele schade die hierdoor wordt geleden.

Artikel 7:

ONDERHOUD

7.1

Leverancier verricht het onderhoud van de in de overeenkomst tussen partijen bepaalde programmatuur.
		De onderhoudsverplichting omvat het herstel van
fouten in de programmatuur en het ter beschikking
stellen van nieuwe versies van de programmatuur.
7.2		 Leverancier zal het onderhoud verrichten van de in de
overeenkomst genoemde apparatuur. Het onderhoud
door leverancier laat onverlet de verantwoordelijkheid
van Opdrachtgever voor het beheer, waaronder controle van de instellingen, het gebruik van de apparatuur en de wijze waarop de apparatuur wordt gebruikt.
Opdrachtgever is tevens verantwoordelijk voor de instructie aan en het gebruik door gebruikers, ongeacht
of deze gebruikers in een gezagsverhouding tot
Opdrachtgever staan.
		 Gedurende de tijd dat leverancier de te onderhouden
apparatuur onder zich heeft, heeft Opdrachtgever recht
op vervangende apparatuur.
Artikel 8:

UITSLUITINGEN

8.1		 Het onderhoud aan de programmatuur en apparatuur
omvat niet het herstel van fouten, gebreken of onvolkomenheden die het gevolg zijn van of verband houden met:
a) 		 Gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van de programmatuur en/of apparatuur, waaronder mede wordt
verstaan fouten in de invoer van gegevens of in de
gegevens zelf of van buiten komende oorzaken, zoals
gebreken in communicatielijnen, netwerkverbindingen of in spanningsvoorzieningen, of koppelingen met
apparatuur, programmatuur of materialen welke niet
onder de onderhoudsovereenkomst vallen.
b) Wijziging van de programmatuur anders dan door of
namens leverancier;
c)
Het gebruik van de programmatuur in strijd met de
daarvoor geldende voorwaarden of in strijd met de instructies in de
gebruiksdocumentatie;
d) 		Wijzigingen in of fouten, gebreken of onvolkomenheden in apparatuur of andere programmatuur dan die
onder het onderhoud van leverancier valt;
e) 		 Onderzoek of herstel van storingen die het gevolg zijn
van of verband houden met wijziging van de apparatuur anders dan door of namens leverancier, het gebruik
van de apparatuur in strijd met de daarvoor geldende
voorwaarden en het nalaten van Opdrachtgever om de
programmatuur en/of apparatuur tijdig te laten onderhouden;
f) 		 Het gebruik van een oude versie van de programmatuur die niet meer door leverancier wordt onderhouden;
g) 		 Andere niet aan leverancier toe te rekenen oorzaken.
8.2

Indien leverancier onderzoek verricht en/of onderhoud
verricht in verband het in artikel 8.1 bepaalde, kan leverancier de kosten van dat onderhoud volgens zijn
gebruikelijke tarieven in rekening brengen, hetgeen
al hetgeen overigens door Opdrachtgever voor onderhoud verschuldigd is onverlet laat.
8.3		Leverancier is nimmer gehouden tot herstel van als
gevolg van storingen en/of onderhoud verminkte of
verloren gegane gegevens.
Artikel 9:
9.1

INTERNET

Verantwoordelijke dient te beschikken over de voor
toegang tot het internet geschikte faciliteiten zoals maar niet daartoe beperkt - adequate apparatuur en
programmatuur.
9.2 		In geval de onder 9.1 genoemde internettoegang om
wat voor reden dan ook niet beschikbaar is, tijdelijk of
langdurend, zal de door Leverancier geleverde appa-

ratuur automatisch overschakelen naar een mobiel internet connectie. Alle kosten die onder deze connectie
worden gemaakt, zullen aan Verantwoordelijke worden
doorberekend.
Artikel 10:

GEHEIMHOUDING EN NON 		
CONCURRENTIE

10.1 De partijen verplichten zich tot volstrekte geheimhouding omtrent alle uit hoofde van deze Overeenkomst
aan de partijen ter kennis gestelde, (nog) niet algemeen toegankelijke, informatie in de ruimste zin van
het woord.
10.2 De partijen zullen de informatie, als bedoeld in lid 1
van dit artikel, niet misbruiken, vermenigvuldigen of
openbaar maken op welke wijze dan ook, noch derden
daarvan direct of indirect in kennis stellen, zonder uitdrukkelijke voorafgaande
		 schriftelijke toestemming van de desbetreffende partij.
10.3 De geheimhoudingsverplichting geldt onverkort jegens
vennootschappen waarmee een der partijen, al dan
niet in een
groep, is verbonden. Voor zover het voor
de uitvoering van deze Overeenkomst noodzakelijk is
dat een dergelijke vennootschap wordt ingeschakeld,
is het verstrekken van gegevens en kennis toegestaan, indien deze gegevens uitdrukkelijk als vertrouwelijk
worden geduid en worden verstrekt onder deze mededeling en de verwijzing naar het onderhavige geheimhoudingsbeding. Elke partij staat in voor naleving van
deze bepalingen door aan haar gelieerde partijen aan
wie informatie is verstrekt.
10.4 De partijen zullen gedurende de looptijd van deze
Overeenkomst Derde niet direct of indirect ten behoeve van een samenwerking of andere commerciële
doeleinden benaderen en/of bewegen.
Artikel 11:

AANSPRAKELIJKHEID

11.1		Indien één der Partijen tekort schiet in de nakoming
van één of meer van zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst, zal de andere Partij hem op grond daarvan
in gebreke stellen, tenzij nakoming van de betreffende
verplichtingen reeds blijvend onmogelijk is, in welk
geval de nalatige Partij onmiddellijk in verzuim is.
11.2 De ingebrekestelling zoals genoemd in het eerste lid
zal middels een brief plaatsvinden waarbij aan de nalatige Partij een redelijke termijn zal worden gegund om
alsnog zijn verplichtingen na te komen. Deze termijn
heeft het karakter van een fatale termijn.
11.3 De Partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming
van zijn verplichting(en) is tegenover de andere Partij
aansprakelijk voor vergoeding van de door de andere
Partij geleden en te lijden schade.
11.4		 De in artikel 11.3 bedoelde aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot een bedrag dat door Verantwoordelijke betaald voor de dienstverlening uit hoofde
van deze Overeenkomst gedurende de twaalf maanden
die voorafgaan aan (de eerste van) de schade toebrengende gebeurtenis(sen). De in dit artikel opgenomen
beperkingen van aansprakelijkheid komen te vervallen
indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid
aan de zijde van de aansprakelijke Partij en/of diens
personeel.
		Aansprakelijkheid van Partijen voor indirecte schade,
daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie,
is uitgesloten.
11.5		Buiten de in dit artikel genoemde gevallen rust op
Partijen geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot
schadevergoeding zou kunnen worden gebaseerd.
Artikel 12:

SLOTBEPALINGEN

12.1 Een Partij zal de rechten en verplichtingen uit deze
Overeenkomst niet overdragen aan een derde zonder
voorafgaand
toestemming van de andere Partij.
12.2 Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die niet in der minne
kunnen worden opgelost, zullen bij uitsluiting worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

