
ALGEMENE VOORWAARDEN
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht en Omstreken op 12 mei 2005 onder nummer 40464524

1. Definities
VVK
De Vereniging van Kamers Van Koophandel en Fabrieken in Nederland gevestigd te Woerden, handelt op eigen naam 
maar op order en rekening van de gezamenlijke kamers van koophandel en fabrieken in Nederland.
de Afnemer
Iedere wederpartij van VVK die middels een online-verbinding, al dan niet via Internet, zekere informatie van VVK 
wenst af te nemen en aan wie VVK deze informatie tegen een vergoeding ter beschikking wenst te stellen.
de Vertrouwende partij
De natuurlijke of rechtspersoon die een Elektronisch Gewaarmerkt Document bestelt en/of ontvangt, dat voorzien is 
van een Certificaat.
Certificaat
Een elektronische bevestiging die gegevens voor het verifiëren van een Elektronische Handtekening aan een bepaalde 
persoon verbindt en de identiteit van die persoon bevestigt. In het kader een Elektronisch Gewaarmerkt Document, 
waaronder een Elektronisch Gewaarmerkt Uittreksel (EGU) is deze elektronische bevestiging de publieke sleutel van 
de eindgebruiker (gemandateerde functionaris binnen de VVK), samen met aanvullende informatie. Een certificaat is 
vercijferd met de private sleutel van de Certification Authority die de publieke sleutel heeft uitgegeven, waardoor het 
certificaat onvervalsbaar is.
de Certificaatdienstverlener
Een natuurlijke of rechtspersoon die certificaten afgeeft of andere diensten in verband met elektronische 
handtekeningen verleent.
een Elektronisch Gewaarmerkt Document
Dit is een elektronisch document in PDF-formaat dat voorzien is van een Elektronische Handtekening, dit omvat een 
Elektronisch Gewaarmerkt Uittreksel (EGU).
een Elektronisch Gewaarmerkt Uittreksel
een als Elektronisch Gewaarmerkt Document uitgegeven uittreksel uit het Handelsregister. de Elektronische 
Handtekening Een handtekening die bestaat uit elektronische gegevens die zijn vastgehecht aan of logisch 
geassocieerd zijn met andere elektronische gegevens en die worden gebruikt als middel voor authentificatie.
de Overeenkomst
Iedere schriftelijke overeenkomst tussen VVK en de Afnemer met betrekking tot de ter beschikkingstelling middels 
een online-verbinding, al dan niet via Internet, van zekere informatie door VVK aan de Afnemer hieronder uitdrukkelijk 
mede begrepen het "Bestelformulier Online Informatieverstrekking KvK".
2. Algemeen
1. Deze Algemene Voorwaarden (hierna: "Voorwaarden") zijn van toepassing op en maken deel uit van alle mondelinge 
en schriftelijke aanbiedingen en mededelingen door VVK aan de Afnemer betreffende de online ter beschikkingstelling 
van informatie en van de Overeenkomst, ongeacht enige anders luidende bepaling in algemene voorwaarden van de 
Afnemer of door de Afnemer aangebrachte wijziging(en) in de Overeenkomst of op het bestelformulier.
2. VVK behoudt zich het recht voor de Voorwaarden te allen tijde aan te vullen en/of te wijzigen. Afwijking of wijziging 
van de Voorwaarden vereist schriftelijke instemming van VVK.
3. De Voorwaarden laten onverlet het bepaalde in de Handelsregisterwet en het Handelsregisterbesluit.
4. In het geval de Voorwaarden worden gewijzigd, zijn zij van af datum deponering bij de Kamer van Koophandel en 
mededeling van de wijziging van de Voorwaarden aan de Afnemer onverkort, met uitsluiting van de oude voorwaarden 
van toepassing op de Overeenkomst. Op verzoek van de Afnemer worden de Voorwaarden naar de Afnemer 
gezonden.
3. Aanbieding en acceptatie
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven zijn al de aanbiedingen en mededelingen van VVK met betrekking tot de 
ter beschikkingstelling van informatie vrijblijvend en vormen voor wat betreft prijs en overige voorwaarden steeds één 
geheel.
2. VVK is vrij om verzoeken tot het ter beschikking stellen van informatie zonder opgaaf van reden te weigeren.
4. Overeenkomsten
1. De Overeenkomst komt eerst tot stand op het ogenblik dat en voorzover deze door VVK en de Afnemer is 
ondertekend. In geval van het gebruik van het Bestelformulier Online Informatieverstrekking KvK komt de 
Overeenkomst tot stand op het ogenblik dat het door de Afnemer getekende bestelformulier door VVK is ontvangen 
en geaccepteerd. Bij het bestellen van adressenbestanden komt de overeenkomst tot stand op het moment dat VVK 
de bestelling heeft ontvangen en geaccepteerd.
2. Aanvullingen of wijzigingen van de Overeenkomst kunnen slechts schriftelijk geschieden.
3. Met betrekking tot de in deze Overeenkomst geregelde materie zijn, anders dan op grond van lid 2 van dit artikel, 
geen andere voorwaarden van toepassing, waaronder nadrukkelijk begrepen eventuele algemene leverings- en/of 
inkoopvoorwaarden van de afnemer.
5. Voorwerp van de overeenkomst
VVK verbindt zich om de Afnemer via een online- verbinding, al dan niet via Extranet of Internet, informatie te laten 
raadplegen c.q downloaden door middel van de dienst van de keuze van de Afnemer.
6. Apparatuur en programmatuur van Afnemer
Alle kosten van aanschaf, installatie, onderhoud, modernisering en exploitatie van apparatuur en programmatuur aan 
de zijde van de Afnemer komen voor rekening van de Afnemer.
7. Prijs
1. Alle geldende tarieven zijn gespecificeerd in het vigerende overzicht "Tarieven Online Informatieverstrekking KvK". 
Alle tarieven zijn exclusief btw en andere heffingen, al dan niet van overheidswege. 
2. VVK is gerechtigd haar prijzen voor de ter beschikkingstelling van informatie aan te passen. VVK zal telkens voor 
de ingangsdatum van een tariefswijziging deze communiceren aan de Afnemer, waarbij
8. Facturering en betaling
1. VVK zal de registratiekosten, indien verschuldigd, na aansluiting factureren. VVK zal de kosten van het raadplegen 
van de informatie regulier eenmaal per maand factureren. VVK behoudt zich het recht voor om met een andere 
frequentie te factureren.
2. Alternatief ten opzichte van artikel 8.1 is dat de Afnemer voorafgaand aan het verkrijgen van de informatie via een 
online-verbinding een tegoed betaalt in de internetkassa, van welk tegoed telkens na het raadplegen wordt 
afgeschreven door de VVK. Eventueel teveel betaalde tegoeden blijven gedurende één jaar ter beschikking staan van 
de klant.
3. In geval van raadpleging via Internet is de Afnemer verplicht om ten behoeve van de automatische betaling aan 
VVK een doorlopende machtiging af te geven. De betaling wordt 14 dagen na de factuurdatum geïncasseerd. 
Overigens geldt het bepaalde in artikel 8.5.
4. De registratie van VVK van de geraadpleegde informatie, op basis waarvan de facturering, afschrijving en de 
eventuele verrekening geschiedt, is bindend.
5. De Afnemer zal de facturen van VVK binnen 14 dagen voldoen zonder korting, compensatie of beslag onder 
zichzelf. Bij overschrijding van deze termijn is de afnemer over het openstaande bedrag de wettelijke rente 
verschuldigd, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling zijdens VVK noodzakelijk is. Indien de Afnemer ondanks 
schriftelijke aanmaning met de betaling van het gefactureerde bedrag en/of de verschuldigde rente en/of enig ander 
bedrag verschuldigd uit hoofde van deze Overeenkomst in gebreke blijft, is VVK gerechtigd de online-verbinding te 
verbreken zonder inachtneming van de in artikel 10 bepaalde opzegtermijn. Alle kosten verbonden aan gerechtelijke 
en buitengerechtelijke inning komen voor rekening van de afnemer. De kosten bedragen ten minste € 250 per 
gebeurtenis.
9. Gebruik van de informatie
1. De informatie blijft eigendom van VVK. VVK verleent aan de Afnemer een niet-exclusieve licentie voor het gebruik 
van de geleverde informatie.
2. Het is de Afnemer verboden zonder voorafgaande, uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VVK, zijn rechten uit 
deze Overeenkomst aan een derde over te dragen.
3. Het is de Afnemer niet toegestaan aan derden de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van de online-verbinding 
van de Afnemer met VVK. Het is de Afnemer onder meer niet toegestaan aan derden telefoonnummers, 
toegangscodes, gebruikersprofielen, passwords e.d. bekend te maken welke aan de Afnemer zijn bekend gemaakt om 
de online-verbinding met VVK tot stand te brengen.
4. Het is de afnemer niet toegestaan zich via de Extranet server toegang te verschaffen tot andere servers.
5. Het is de afnemer toegestaan om in of bij zijn eigen producten, die (mede) zijn samengesteld met behulp van de op 
grond van de Overeenkomst geleverde informatie, de bron te vermelden van de op grond van de Overeenkomst 
geleverde informatie, mits hij daarvoor de volgende integrale tekst gebruikt: “Deze informatie is mede tot stand 
gekomen na raadpleging van de basisinformatie uit het handelsregister van de kamer van koophandel op 
(**DATUM**)”, waarbij de bedoelde datum de datum is van de laatste verwerking van de op grond van deze 
overeenkomst geleverde informatie. Voor de Afnemer gelden ten aanzien van de op grond van deze overeenkomst 
geleverde informatie, voor zover van toepassing, de wettelijke regels met betrekking tot de bescherming van 
persoonsinformatie.

6. Het is de Afnemer toegestaan om de toegangscodes en passwords uitsluitend te gebruiken voor een voorziening 
die de toegangscodes en passwords identificeert als behorende tot een specifieke houder daarvan die de 
Overeenkomst heeft gesloten met de VVK.
7. Onder de gegevens die in de onder de Overeenkomst te bestellen adressenbestanden zijn opgenomen, bevinden 
zich niet de gegevens van de ondernemingen, verenigingen en stichtingen die aangegeven hebben dat hun gegevens 
door VVK en de kamers van koophandel niet aan derden geleverd mogen worden ten behoeve van direct marketing 
activiteiten.
8. De afnemer is verplicht er voor zorg te dragen dat met zijn cliënten, aan wie informatie geleverd worden die door 
de afnemer onder deze overeenkomst verkregen zijn, adequaat wordt overeengekomen dat ook deze cliënten de 
bepalingen van lid 5 van dit artikel dienen na te leven. Bij nalatigheid ter zake aan de zijde van de afnemer is de 
afnemer, indien een cliënt van hem in strijd met deze bepalingen handelt, aansprakelijk voor de daaruit 
voortvloeiende schade, welke tenminste wordt bepaald ter hoogte van de boete als bedoeld in lid 8 van dit artikel.
9. Bij overtreding van het hierboven onder 9.1 tot en met 9.7 bepaalde wordt de Afnemer een direct opeisbare en 
niet voor matiging en/of verrekening vatbare boete aan VVK verschuldigd van € 11.500,= per overtreding 
onverminderd het recht van VVK op volledige vergoeding van de door haar geleden schade. Bij herhaling is VVK 
bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
10. Duur van de Overeenkomst
De Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode tot en met 31 december van het lopende kalenderjaar. De 
Overeenkomst wordt daarna stilzwijgend telkens met een periode van een kalenderjaar verlengd, tenzij een van 
beide partijen haar tenminste een maand voor het verstrijken van een kalenderjaar schriftelijk opzegt. De 
Overeenkomst inzake koop van adressenbestanden online eindigt na de levering van de gevraagde bestelling.
11. Garantie en aansprakelijkheid
1. VVK verleent geen enkele garantie ter zake de juistheid en/of volledigheid van de door haar geleverde informatie 
of ter zake van de kwaliteit en het functioneren van de lijnverbinding. De VVK garandeert dat de inhoud van het EGU 
overeenkomt met de gegevens van het uittreksel die in het handelsregister zijn bijgewerkt tot de op het EGU 
vermelde datum en tijdstip. De betreffende op het EGU vermelde datum en tijdstip wordt aangegeven door de 
volgende zin: "Deze gegevens zijn bijgewerkt tot (DATUM) (TIJDSTIP)".
2. VVK sluit, onverminderd het bepaalde onder 11.3, uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade, uit 
welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen doch niet beperkt tot alle (in)directe schade, zoals 
gevolgschade of bedrijfsschade, onder meer veroorzaakt door het niet of niet tijdig ter beschikking stellen van de 
informatie of verband houdende met het gebruik van de informatie en/of ter beschikking gestelde software, 
eventuele onvolledigheden of fouten in de informatie, het verloren gaan van informatie en de bestanden of gedeelten 
daarvan, met inbegrip van de kosten, gemaakt om de informatie te herstellen of te reproduceren en verbandhou-
dende met elk gebruik van telefoonnummers, toegangscodes, gebruikersprofielen, passwords e.d..
3. Indien en voor zover op VVK al aansprakelijkheid mocht rusten, zal VVK uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe 
schade, uitsluitend indien en voor zover deze veroorzaakt is ten gevolge van bewuste roekeloosheid en opzet van 
VVK, of van haar ondergeschikten of derden, waarvan VVK zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient. De 
totale aansprakelijkheid van VVK per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen zal nimmer meer bedragen dan de
vergoeding over de laatste hieraan voorafgaande kalendermaand die de Afnemer aan VVK voor de informatie heeft 
betaald of verschuldigd is of verschuldigd zou zijn.
4. VVK is niet aansprakelijk voor schade indien zij door overmacht in de onmogelijkheid verkeert aan haar 
verplichtingen uit deze Overeenkomst te voldoen, daaronder begrepen doch niet beperkt tot het niet ter beschikking 
zijn van het systeem wegens storing.
5. Onder overmacht met betrekking tot de Overeenkomst wordt verstaan, al hetgeen daaromtrent in Wet en 
Jurisprudentie wordt begrepen en voorts alle, buiten de invloedsfeer van VVK gelegen oorzaken en omstandigheden 
op grond waarvan VVK niet of niet-tijdig aan haar verplichtingen kan voldoen. Tijdelijke overmacht geeft de Afnemer 
niet het recht ontbinding van de Overeenkomst te vorderen. Bij blijvende overmacht heeft VVK het recht ontbinding 
van de Overeenkomst te vorderen zonder dat VVK gehouden kan worden schade, van welke aard dan
ook te vergoeden.
6. De Afnemer vrijwaart VVK voor aanspraken van derden ter zake van schade welke voortvloeituit het al dan niet ter 
beschikking stellen van of uit het gebruik van de informatie. De Afnemer vrijwaart VVK voor schade welke voortvloeit 
uit onoordeelkundig gebruik dat de Afnemer van de online-verbinding maakt dan wel uit enig ander gebruik van de 
online-verbinding in strijd met deze Overeenkomst.
12. Auteursrecht
1. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de geleverde informatie 
berusten bij VVK en/of de kamers van koophandel en fabrieken in Nederland en worden door VVK mede ten behoeve 
van de kamers van koophandel en fabrieken in Nederland voorbehouden.
2. De door VVK geleverde informatie, alsmede het recht op vermenigvuldiging daarvan, blijven eigendom van VVK 
en/of de kamers van koophandel en fabrieken in Nederland.
13. Verbreking van de online verbinding
VVK is te allen tijde gerechtigd de online-verbinding te verbreken, zonder inachtneming van de in artikel 10 bepaalde 
opzegtermijn, indien zij van oordeel is dat de Afnemer zich niet houdt aan de bepalingen van deze Algemene 
Voorwaarden. VVK zal de Afnemer schriftelijk hiervan op de hoogte stellen. Reeds betaalde bedragen worden dan 
niet gerestitueerd.
14. Tussentijdse beëindiging
1. VVK is gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst en 
zonder gehoudenheid tot enige schadevergoeding, indien de Afnemer enige verplichting op grond van de 
Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en in geval van faillissement of surséance van de Afnemer 
en in geval de Afnemer zijn crediteuren een akkoord aanbiedt.
2. Alle betalingsverplichtingen van de Afnemer op grond van deze Overeenkomst met betrekking tot de periode voor 
beëindiging van de Overeenkomst, blijven onverminderd van kracht en alle verschuldigde bedragen worden terstond 
opeisbaar. Reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.
3. VVK is te allen tijde gerechtigd de mogelijkheid van verificatie van Elektronisch Gewaarmerkte Documenten, 
waaronder Elektronisch Gewaarmerkte Uittreksels en/of Certificaat te beëindigen, zonder de in artikel 10 bepaalde 
opzegtermijn, indien de VVK of de Certificatiedienstverlener niet meer in staat is de dienst van verificatie en uitgifte 
van Elektronisch Gewaarmerkte Documenten te verrichten, uitsluitend naar het oordeel van de VVK. In dat geval is 
het Elektronisch Gewaarmerkt Document niet meer te beschouwen als een Gewaarmerkt Document en kan derhalve 
ook niet meer worden geverifieerd. De Afnemer ontvangt de ten behoeve van het verwerven van een Elektronisch 
Gewaarmerkt Document aan de VVK betaalde prijs terug, mits de Afnemer binnen 3 maanden nadat hij redelijkerwijs 
kennis heeft kunnen nemen van het beëindigen van deze dienst daartoe een schriftelijk verzoek bij de VVK indient.
15. Partiële nietigheid
Indien enige passage in deze Voorwaarden of enig onderdeel van de Overeenkomst te eniger tijd nietig mocht zijn, 
danwel vernietigd mocht worden, dan blijven voor het overige de Voorwaarden van de Overeenkomst in stand. 
Partijen zullen alsdan voor de nietige, c.q. vernietigde passage, een regeling treffen die de bedoeling die de partijen 
met de Overeenkomst en de Voorwaarden hadden, het dichtst benadert.
16. Wijzigingen
In het geval de Voorwaarden worden gewijzigd, zijn de gewijzigde Voorwaarden vanaf datum deponering bij de 
Kamer van Koophandel en mededeling van de wijziging van de Voorwaarden aan de Afnemer onverkort, met 
uitsluiting van de oude voorwaarden van toepassing op de Overeenkomst. Op verzoek van de Afnemer worden de 
Voorwaarden naar de Afnemer gezonden.
17. Geschillen en toepasselijk recht
Alle geschillen, die naar aanleiding van deze Overeenkomst mochten ontstaan, worden door de Nederlandse rechter 
en naar Nederlands recht berecht en zullen in eerste instantie worden gebracht voor de bevoegde rechter te Utrecht.


