Algemene voorwaarden DATA-collectief
Artikel 1
1.

Definities

DATA-collectief: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Wattbaan 1, 3439 ML te
Nieuwegein, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer: 30.20.64.59.

2.

Website: de website van DATA-collectief: www.datacollectief.nl.

3.

Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon die door middel van registratie op de website een
overeenkomst met DATA-collectief heeft gesloten.

4.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie DATA-collectief een overeenkomst heeft
gesloten anders dan ter zake van de overeenkomst tussen DATA-collectief en de gebruiker die middels
registratie op de website tot stand komt.

5.

Overeenkomst: het geheel van rechtsgeldig op de rechtsverhouding tussen de gebruiker/ opdrachtgever
en DATA-collectief toepasselijk verklaarde bepaling of uiting, waaronder het bepaalde in deze algemene
voorwaarden.

6.

Registratieformulier: het elektronische document waarop de gebruiker de voor het sluiten van de
overeenkomst noodzakelijke gegevens vermeldt en waarmee hij zich voor toegang tot de door DATAcollectief ter beschikking gestelde webruimte registreert.

Artikel 2
1.

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere tot stand gekomen
overeenkomst tussen de gebruiker/ opdrachtgever en DATA-collectief.

2.

Tenzij anders is vermeld wordt in deze algemene voorwaarden onder elke wijze van communicatie,
communicatie in digitale vorm verstaan.

3.

Van deze algemene voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

4.

Indien en voor zover het bepaalde in een overeenkomst afwijkt van het bepaalde in deze algemene

5.

Vernietiging of nietigheid van één der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige

voorwaarden, geldt het bepaalde in de overeenkomst.
bepalingen onverlet. Op verlangen van de wederpartij is DATA-collectief dan wel de gebruiker/
opdrachtgever verplicht in onderhandeling te treden ten einde een redelijke vervangende regeling te
treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk in acht genomen.
Artikel 3

Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst tussen de opdrachtgever en DATAcollectief

1.

Tenzij daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld is elk aanbod en iedere offerte vrijblijvend.

2.

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever de door hem ondertekende

3.

Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

offerte in het bezit heeft gesteld van DATA-collectief.

Artikel 4
1.

Registratie en opzegging Mijn DATA-collectief

De registratie van de gebruiker is voltooid op het moment dat DATA-collectief de bevestiging van de
gebruikers aanmelding heeft ontvangen. De gebruiker bevestigt zijn aanmelding middels de
bevestigingslink in het bericht dat hij op het opgegeven e-mailadres heeft ontvangen.

2.

De in het vorige lid bedoelde registratie vindt uitsluitend plaats indien de gebruiker alle verplichte
velden op het registratieformulier heeft ingevuld.

Versie 1.4

3.

Onjuist verstrekte gegevens geven DATA-collectief te allen tijde het recht de registratie van de gebruiker
met onmiddellijke ingang ongedaan te maken, zonder dat de gebruiker enige aanspraak maakt op
restitutie of kwijtschelding van reeds verschuldigde betalingen.

4.

DATA-collectief is te allen tijde gerechtigd een verzoek tot registratie niet in behandeling te nemen of de
registratie van een gebruiker ongedaan te maken. Op verzoek zal DATA-collectief de redenen die
hieraan ten grondslag liggen vermelden.

5.

Voordat de aanmelding van de gebruiker wordt verzonden, verklaart hij akkoord te gaan met de inhoud
van deze algemene voorwaarden. Op rechtshandelingen en overeenkomsten die na de registratie door
de gebruiker worden verricht, respectievelijk gesloten zijn deze algemene voorwaarden eveneens van
toepassing.

6.

De registratie kan door de gebruiker te allen tijde middels opzegging ongedaan gemaakt worden.

Artikel 5
1.

Verplichtingen van DATA-collectief

Behoudens de beperkingen in deze algemene voorwaarden zal DATA-collectief gedurende de looptijd
van de overeenkomst de webruimte en bijbehorende voorzieningen ter beschikking stellen van de
gebruiker. De gebruiker heeft toegang tot de webruimte middels de daartoe geregistreerde
aanmeldgegevens.

2.

DATA-collectief spant zich in om de database zoveel mogelijk te actualiseren. DATA-collectief kan
echter niet garanderen dat bedrijfs- en persoonsgegevens te allen tijde actueel zijn.

3.

Het exporteren van op de website beschikbaar gestelde bedrijfs- en persoonsgegevens naar de
gegevensdrager van de gebruiker geschiedt op eigen risico. DATA-collectief is niet gehouden de
gebruiker ondersteuning te bieden bij het exporteren van de hier bedoelde gegevens.

Artikel 6

Verplichtingen van de gebruiker

1.

De gebruiker is verplicht de door DATA-collectief verstrekte inloggegevens geheim te houden.

2.

Elke gebruiker is slechts gerechtigd één account te registreren. Indien de gebruiker meerdere accounts
registreert is DATA-collectief gerechtigd de registratie van de laatstbedoelde account(s) – zonder
voorafgaande aankondiging - ongedaan te maken.

3.

Het is de gebruiker verboden bedrijfs- en/of persoonsgegevens die aan de website zijn ontleend te
verkopen of op andere wijze ter beschikking te stellen aan derden die niet werkzaam zijn binnen het
bedrijf van de gebruiker. De gebruiker die in strijd handelt met deze bepaling is schadeplichtig.

4.

De gebruiker is verplicht alle toevoegingen of mutaties in bedrijfs- en/of persoonsgegevens naar
waarheid te verrichten. De gebruiker zal niet eerder overgaan tot toevoeging of mutatie van bedrijfsen/of persoonsgegevens dan nadat hij zich van de juistheid van deze gegevens heeft vergewist.

5.

De gebruiker die herhaaldelijk in strijd handelt met deze voorwaarden kan de toegang tot de webruimte
geheel of gedeeltelijk worden ontzegd. Bij herhaaldelijke of grove schending van deze voorwaarden is
DATA-collectief gerechtigd de registratie van de gebruiker ongedaan te maken en hem van toekomstige
registratie uit te sluiten. De gebruiker van wie de registratie op grond van dit lid ongedaan is gemaakt,
maakt geen aanspraak op schadevergoeding of restitutie van downloadcredits of andere betalingen die
uit hoofde van een overeenkomst aan DATA-collectief zijn verschuldigd.

6.

Onverminderd de inspanningsverplichting van DATA-collectief is de gebruiker zelf verantwoordelijk
voor controle op onder meer kwaliteit, betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de op de website
vermelde bedrijfs- en/of persoonsgegevens.

7.

Het is de gebruiker verboden enige beveiliging van de programmatuur van de website te doorbreken, te
verwijderen of te ontwijken.
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Artikel 7
1.

Downloadcredits

Ter beschikking gestelde downloadcredits, hierna te noemen: “credits”, bieden de gebruiker de
mogelijkheid tot inzage van uitgebreide bedrijfs- en/of persoonsgegevens, het exporteren daarvan naar
de gegevensdrager van de gebruiker en het gebruik van andere op de website vermelde diensten.

2.

Na registratie verkrijgt de gebruiker kosteloos een vooraf vastgesteld aantal credits.

3.

Eén credit vertegenwoordigt de waarde van één samengestelde, uitgebreide inzage van bedrijfs- of
persoonsgegevens, het exporteren daarvan en andere op de website vermelde diensten.

4.

De gebruiker ontvangt per unieke, geldige mutatie of toevoeging van bedrijfs- of persoonsgegevens één
credit.

5.

De geregistreerde gebruiker kan op de daartoe voorgeschreven wijze extra credits aanschaffen onder
toepasselijkheid van het bepaalde in de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

6.

De gebruiker kan niet eerder aanspraak maken op gebruik van de credits dan op het moment dat de
betaling door DATA-collectief is ontvangen en de credits op de account van de gebruiker zijn
bijgeschreven.

7.

De aankoop van credits kan niet ongedaan gemaakt worden. Aangeschafte en op de account van de
gebruiker bijgeschreven credits zijn niet inwisselbaar voor geld.

Artikel 8
1.

Actualisatie-abonnement

Het actualisatie-abonnement wordt, onder toepasselijkheid van het bepaalde in de overeenkomst en
deze algemene voorwaarden, aangegaan voor zes maanden, tenzij anders vermeld in de overeenkomst.

2.

Het actualisatie-abonnement gaat in op moment van de opdracht, ongeacht wanneer de credits
daadwerkelijk gebruikt gaan worden.

3.

Het actualisatie-abonnement is na verloop van de overeengekomen looptijd opzegbaar met
inachtneming van een opzegtermijn van één maand.

4.

De hoogte van maandbedrag van het actualisatie-abonnement is afhankelijk van de door opdrachtgever
afgenomen bundel credits; aan elke bundel is vast actualisatie-bedrag gekoppeld. Bij een toekomstige
uitbreiding met een nieuwe bundel credits, zal het bijbehorende bedrag voor actualisatie worden
opgeteld bij het bestaande maandbedrag.

5.

De facturatie van het verschuldigde maandbedrag van het abonnement geschiedt per maand vooraf.

Artikel 10
1.

Betalingsvoorwaarden

Tenzij anders is overeengekomen worden alle uit hoofde van de overeenkomst door de gebruiker/
opdrachtgever verschuldigde betalingen per automatische incasso voldaan.

2.

DATA-collectief stelt de facturen langs elektronische weg ter beschikking van de gebruiker/
opdrachtgever. Indien de gebruiker/ opdrachtgever de facturen per post ontvangt zal per factuur € 5, administratiekosten in rekening worden gebracht.

3.

Bij het sluiten van de overeenkomst geeft de gebruiker/opdrachtgever DATA-collectief een machtiging
tot automatische incasso, tenzij uitdrukkelijk een andere betaalwijze is overeengekomen. Gedurende de
looptijd van de overeenkomst is de gebruiker/opdrachtgever niet gerechtigd tot intrekking van deze
machtiging. Indien de verschuldigde betaling niet kan worden geïncasseerd is DATA-collectief
gerechtigd de gebruiker/ opdrachtgever administratiekosten in rekening te brengen.

4.

Indien een verschuldigde betaling meerdere malen niet automatisch kon worden geïncasseerd is de
gebruiker/ opdrachtgever op vordering van DATA-collectief verplicht de betaling, inclusief wettelijke
rente en administratiekosten per overboeking te verrichten. Betaling daarvan dient te geschieden binnen
de factuur gestelde termijn, op de door DATA-collectief voorgeschreven wijze.

5.

Betalingen die niet middels automatische incasso geschieden, dienen te worden voldaan binnen de
factuur gestelde termijn, op de door DATA-collectief voorgeschreven wijze.

6.

Indien DATA-collectief een verschuldigde betaling van de gebruiker/opdrachtgever niet tijdig heeft
ontvangen is de gebruiker/opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Vanaf het moment dat het
verzuim intreedt, is de gebruiker/opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd. De wettelijke rente wordt
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berekend vanaf de dag dat het verzuim intreedt tot en met de dag dat de volledig verschuldigde
betaling, inclusief wettelijke rente en administratiekosten, is voldaan.
Artikel 11
1.

Onderhoud

DATA-collectief is te allen tijde bevoegd de website tijdelijk geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te
stellen indien dit naar haar oordeel wenselijk is ten aanzien van onderhoud, aanpassing of verbetering
van de website of servers van DATA-collectief.

2.

De gebruiker kan nimmer aanspraak maken op vergoeding van enige schade als gevolg van de in dit
artikel vermelde toegankelijkheidsbeperkingen van de website.

3.

Niet dringende onderhoudswerkzaamheden zal DATA-collectief zoveel mogelijk uitvoeren op
tijdstippen dat de gebruikers daarvan de minste last ondervinden.

Artikel 12
1.

Aansprakelijkheid

Behoudens opzet of bewuste roekeloosheid is DATA-collectief niet aansprakelijk voor enige directe of
indirecte schade, waaronder mede wordt begrepen, gevolgschade, geleden verlies en gederfde winst.

2.

DATA-collectief is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen die in de programmatuur
optreden en/of de deugdelijke werking van de website beïnvloeden.

3.

DATA-collectief is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onbevoegd gebruik van
aanmeldgegevens. DATA-collectief is tevens niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuist
verstrekte persoonsgegevens.

4.

DATA-collectief spant zich in om de kwaliteit van door gebruikers op de website gepubliceerde en
gemuteerde gegevens te waarborgen. Voor zover in redelijkheid van haar verwacht mag worden
vergewist DATA-collectief zich ervan dat de hier bedoelde gegevens geen kennelijke onjuistheden
bevatten. DATA-collectief is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuist gepubliceerde of
gemuteerde gegevens.

5.

DATA-collectief is nimmer gehouden tot vergoeding van enige schade in verband met de in deze
algemene voorwaarden vastgestelde gebruiksbeperkingen.

6.

Onverminderd het bepaalde in het overige van dit artikel is de aansprakelijkheid van DATA-collectief te
allen tijde beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door de gebruiker/opdrachtgever
aan DATA-collectief betaalde vergoedingen exclusief omzetbelasting.

Artikel 13

Intellectueel eigendom

Alle rechten op ter beschikking gestelde programmatuur en informatie op de website berusten
uitsluitend bij DATA-collectief. Anders dan ten aanzien van het recht van de gebruiker op het
importeren van bedrijfs- en persoonsgegevens verkrijgt hij uitsluitend het gebruiksrecht van de door
DATA-collectief aangeboden diensten. De gebruiker zal de op de website gepubliceerde informatie niet
verveelvoudigen, tenzij uit de aard en strekking van deze informatie het tegendeel voortvloeit.

Artikel 14

Geheimhouding

DATA-collectief verplicht zich tot geheimhouding van de door de gebruiker aangeleverde bedrijfs- en
persoonsgegevens. De door DATA-collectief aangeleverde informatie zal enkel worden gebruikt voor
koppeling aan de hoofddatabase van DATA-collectief. De gekoppelde informatie wordt vervolgens
verrijkt, gecontroleerd en actueel gehouden. De door de gebruiker aangeleverde informatie zal
uitsluitend openbaar gemaakt worden middels de database op de website, voor het overige zal DATAcollectief deze informatie nimmer aan derden ter beschikking stellen.
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Artikel 15
1.

Slotbepalingen

Op alle rechtsverhoudingen tussen de gebruiker/ opdrachtgever en DATA-collectief is Nederlands recht
van toepassing.

2.

Indien tussen partijen een juridisch geschil mocht ontstaan zijn partijen – alvorens een beroep te doen op
de rechter – verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

3.

Tenzij een dwingende wettelijke regeling anders voorschrijft is uitsluitend de rechtbank dan wel de
sector kanton in het arrondissement van de vestigingsplaats van DATA-collectief bevoegd van
geschillen kennis te nemen.

4.

DATA-collectief is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden
ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van dertig dagen
na bekendmaking.
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