Data Privacy & (ICT-)Contracts

ALGEMENE VOORWAARDEN ELEGANCE LEGAL
gevestigd te Nederweert en kantoorhoudende te Rietdekker 14, 6031JR, Nederweert, ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel onder nummer 81376928 (hierna “Elegance”).
1.
Definities
In deze Algemene Voorwaarden hebben begrippen met een hoofdletter de navolgende betekenis:
Offerte: het doen van een aanbieding, mondeling of schriftelijk (per e-mail of andere wijze van communicatie, welke hiermee
gelijkgesteld kunnen worden).
Opdrachtgever: iedere partij die (mede) de Opdracht geeft tot bepaalde Werkzaamheden, advisering of het uitbrengen van
een Offerte.
Overeenkomst of Opdracht: de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek waarbij Elegance zich jegens
Opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde Werkzaamheden. De werking van art. 7:404 Burgerlijk Wetboek,
welke een regeling geeft voor het geval het de bedoeling is dat een Opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd,
en de werking van art. 7:407 lid 2, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer
personen een Opdracht is gegeven, worden uitgesloten.
Partijen: Elegance en Opdrachtgever(s) waartussen een Overeenkomst tot stand is gekomen.
Werkzaamheden: alle door Elegance ten behoeve van Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden en verrichtingen,
waartoe Opdracht is gegeven en die door Elegance zijn aanvaard.
2.
Toepasselijkheid
2.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst, aanbieding, Offerte of dienst, hoe ook
genaamd, waarbij Elegance zich verbindt/ zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede alle
daaruit voor Elegance voortvloeiende Werkzaamheden, waarop Elegance deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard,
voor zover van deze voorwaarden niet door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2
Het door Opdrachtgever aanvaarden van een Offerte, aanbieding of Overeenkomst waarop deze Algemene
Voorwaarden van toepassing zijn verklaard, geldt als instemming met deze Algemene Voorwaarden.
2.3
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk
van de hand gewezen.
2.4
Slechts indien dat schriftelijk bij de Overeenkomst wordt overeengekomen kan, zonder dat de overige voorwaarden
worden aangetast of anderszins buiten werking gesteld, uitsluitend terzake van een individueel bepaalde Opdracht, van één
of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op verzoek van Opdrachtgever worden afgeweken.
2.5
Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig
zijn of vernietigd worden, blijft de Overeenkomst voor het overige in stand. Het betreffende beding zal in overleg tussen
Elegance en Opdrachtgever onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding
zoveel mogelijk benaderd.
2.6
Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van de Algemene Voorwaarden of
situaties welke niet in deze Algemene Voorwaarden voorzien zijn, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze
Algemene Voorwaarden.
2.7
Indien Elegance niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de
bepalingen daarvan niet (meer) van toepassing zijn, of dat Elegance in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere
gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.
3.
Offerte
3.1
Alle Offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de Offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien
geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de aanbieding altijd na 30 (dertig) dagen.
3.2
Elegance kan niet aan haar Offerte worden gehouden, indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de
Offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.3
De in een Offerte vermelde prijzen zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het
kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij
anders aangegeven.
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3.4
Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de Offerte opgenomen aanbod,
dan is Elegance daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot
stand, tenzij Elegance anders aangeeft.
3.5
Een samengestelde prijsopgave verplicht Elegance niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen
een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige
Opdrachten.
3.6
Elegance heeft te allen tijde het recht een Opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.
4.
Overeenkomst en Wijzigingen
4.1
De Overeenkomst tussen Elegance en Opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de
Overeenkomst anders voortvloeit of indien Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
4.2
Is voor de uitvoering van de Werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een
fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Opdrachtgever Elegance schriftelijk in gebreke te stellen. Elegance
dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
4.3
Elegance zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap
uitvoeren, een en ander op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap.
4.4
De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Elegance aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of
waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
Overeenkomst, tijdig aan Elegance worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens
niet tijdig aan Elegance zijn verstrekt, heeft Elegance het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/ of de
uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te
brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Elegance ter beschikking
heeft gesteld. Elegance is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Elegance is uitgegaan van door de
Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens.
4.5
Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan
noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de
Overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de Overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van
de Opdrachtgever, een bevoegde instantie et cetera, wordt gewijzigd en de Overeenkomst daardoor in kwalitatief en/ of
kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd.
Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Elegance zal daarvan zoveel als
mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de Overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn
van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst,
daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
4.6
Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Elegance gerechtigd om
daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is bereikt tussen Partijen. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren
van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Elegance op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de
Overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
4.7
Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Elegance een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst weigeren,
indien dit in kwalitatief en/ of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten
werkzaamheden of te leveren zaken.
4.8
Indien Elegance met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Elegance niettemin
te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd
is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of
verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs
niet voorzienbaar waren.
5.
Overmacht
5.1
Partijen zijn niet (tijdig/ behoorlijk) gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst, indien
deze daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht in de zin van art. 6:75 BW. Ieder der Partijen kan gedurende de
periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten.
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5.2
Indien de overmachtsperiode langer duurt dan 2 (twee) maanden, dan is ieder der Partijen gerechtigd de
Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere Partij.
5.3
Voor zover Elegance ten tijde van het intreden van de overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst
inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen
gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Elegance gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke
overeenkomst.
6.
Betaling en Incasso
6.1
Tenzij tussen Opdrachtgever en Elegance schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling van facturen van
Elegance te geschieden binnen 30 (dertig) dagen na factuurdatum, op een door Elegance aan te geven wijze in de valuta
waarin is gefactureerd.
6.2
Elegance is gerechtigd om periodiek te factureren.
6.3
Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van
rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is dan wettelijke (handels)rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag
zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig
verschuldigde bedrag.
6.4
Als Opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn heeft betaald, dan is Opdrachtgever gehouden tot
vergoeding van alle daadwerkelijke door Elegance gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De
vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.
6.5
Elegance heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in
mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en
de lopende rente. Elegance kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de
Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Elegance kan volledige aflossing van de
hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
6.6
Opdrachtgever kan zich niet op enige verrekening of opschorting beroepen. Bezwaren tegen de hoogte van een
factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
6.7
In geval van niet-nakoming van de Overeenkomst, faillissement, surseance van betaling of onder curatelestelling
van Opdrachtgever of stillegging dan wel liquidatie van zijn bedrijf, wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim
te zijn.
6.8
Elegance is in gevallen als bedoeld in het vorige lid gerechtigd om zonder ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst de Overeenkomst, of het niet uitgevoerde gedeelte ervan, ontbonden te verklaren of de uitvoering ervan op te
schorten, onverminderd haar recht op schadevergoeding jegens Opdrachtgever. Wat Opdrachtgever op basis van de
Overeenkomst is verschuldigd, is direct opeisbaar.
7
Geheimhouding
Partijen zullen alle informatie welke zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken,
vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet
of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting tevens
op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst.
8
Aansprakelijkheid
8.1
Indien Elegance aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is
geregeld.
8.2
Elegance is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Elegance is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte
schade, daaronder begrepen gevolgschade, winst- of omzetderving, schade door bedrijfsstagnatie, aan derde verschuldigde
boetes en vergoedingen en verminderde goodwill.
8.3
De aansprakelijkheid van Elegance is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van haar
verzekeraar in voorkomend geval. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet gedekt is door de
verzekering, dan is de aansprakelijkheid van Elegance beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de Opdracht,
althans tot dat gedeelte van de Opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
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8.4
De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien en voor zover sprake is van
opzet of grove schuld van Elegance.
9.
Vrijwaring
De Opdrachtgever vrijwaart Elegance voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de
Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Elegance toerekenbaar is. Indien Elegance uit diens
hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Elegance zowel buiten als in rechte bij
te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in
gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Elegance, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe
over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Elegance en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening
en risico van de Opdrachtgever.
10.

Intellectueel Eigendom

Elegance behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere
intellectuele wet- en regelgeving. Elegance heeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst aan haar zijde
toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de
Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
11.
Privacy
11.1
Indien persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens door Elegance op een behoorlijke en
zorgvuldige wijze worden verwerkt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
11.2
Indien Opdrachtgever persoonsgegevens verstrekt aan Elegance, zal Opdrachtgever ervoor zorgdragen en
aansprakelijk zijn en blijven voor verwerking overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming tot op het
moment dat Elegance de betreffende persoonsgegevens van Opdrachtgever ontvangt.
12.
Rechtskeuze
12.1
Op iedere rechtsbetrekking tussen Elegance en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2
Alle geschillen in verband met of voortvloeiende uit een Overeenkomst tussen Partijen van welke aard dan ook,
zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Elegance gevestigd is.
12.3
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil
in onderling overleg te beslechten.
13.
Vindplaats en wijziging Algemene Voorwaarden
13.1
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming
van de rechtsbetrekking met Opdrachtgever.
13.2
Deze Algemene Voorwaarden liggen ter inzage ten kantore van Elegance en zijn tevens te raadplegen via de website
van Elegance www.elegancelegal.nl. Op verzoek kunnen deze Algemene Voorwaarden tevens kosteloos worden toegestuurd.
13.3
Elegance is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden (tussentijds) eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen
van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen worden per e-mail
bekend gemaakt aan Opdrachtgever en treden in werking 30 (dertig) dagen na de bekendmaking.

Gedateerd: 1 januari 2021
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