LET’S START AN ADVERTURE
Blijf niet stilstaan. Er valt nog zoveel te ontdekken.
Sla een nieuwe weg in, pak eens een andere route.
Doe het, beleef het, er vaar het.

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 24-05-2022
ARTIKEL 1. ALGEMEEN
1.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Brand New
Journey BV en haar opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers, voor zover daarvan in de concrete
offerte / overeenkomst niet wordt afgeweken.

2.

De toepasselijkheid van eventuele inkoopof andere voorwaarden van opdrachtgevers worden hiermee
uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.

Als enige bepaling in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig is of vernietigd
mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
Brand New Journey BV en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter
vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de
strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

4.

Indien Brand New Journey BV niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat
de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Brand New Journey BV in enigerlei mate het recht zou
verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

ARTIKEL 2. OFFERTES EN AANBIEDINGEN
1.

Alle offertes en aanbiedingen van Brand New Journey BV zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor
aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei
wijze enig recht worden ontleend indien het product of de dienst waarop de offerte of de aanbieding betrekking
heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.

Brand New Journey BV kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever
redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke
vergissing of verschrijving bevat.

3.

De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege,
eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen o.a. de reis- en verblijf-,
verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4.

Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding
opgenomen aanbod dan is Brand New Journey BV daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet
overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Brand New Journey BV anders aangeeft.

5.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Brand New Journey BV 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 orders.
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ARTIKEL 3. CONTRACTSDUUR; UITVOERINGSTERMIJN, RISICO-OVERGANG,
UITVOERING EN WIJZIGING OVEREENKOMST; PRIJSVERHOGING
1.

De overeenkomst tussen Brand New Journey BV en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd,
tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders
overeenkomen.

2.

Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn
overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de
opdrachtgever Brand New Journey BV derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Brand New Journey BV dient
daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3.

Brand New Journey BV 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 der wetenschap.

4.

Brand New Journey BV heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De
toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5.

Indien door Brand New Journey BV of door Brand New Journey BV ingeschakelde derden in het kader van de
opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever
aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid
gewenste faciliteiten.

6.

Levering geschiedt af bedrijf van Brand New Journey BV. De opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op
het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de opdrachtgever afname weigert of nalatig
is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Brand New
Journey BV gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de opdrachtgever.

7.

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de opdrachtgever over op het moment
waarop zaken aan de opdrachtgever ter beschikking staan.

8.

Brand New Journey BV is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus
uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

9.

Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Brand New Journey BV de uitvoering van die onderdelen
die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan
voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en de eventueel daarvoor gezonden deelfactuur heeft
voldaan. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Brand New Journey BV 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 Brand New Journey BV worden verstrekt. Indien
de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Brand New Journey BV zijn
verstrekt, heeft Brand New Journey BV 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
Brand New Journey BV ter beschikking heeft gesteld. Brand New Journey BV is niet aansprakelijk voor schade,
van welke aard ook, doordat Brand New Journey BV is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste
en / of onvolledige gegevens.

10. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst naar de mening van Brand New Journey 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, van de bevoegde
instanties 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. Brand New
Journey BV 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.
11. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Brand New Journey BV
gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Brand New
Journey BV bevoegde persoon en de opdrachtgever akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven
prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering
gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen
wanprestatie van Brand New Journey BV op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te
zeggen of te annuleren.
12. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Brand New Journey BV een verzoek tot wijziging van de
overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben
bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
13. Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens
Brand New Journey BV gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van
Brand New Journey BV daardoor direct of indirect ontstaan.
14. Indien Brand New Journey BV met de opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is
Brand New Journey BV 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 haar
oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het
aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

15. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10%
en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de opdrachtgever
die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke
verklaring te ontbinden, tenzij:
a.
		

Brand New Journey BV alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het

b.

oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;

		

de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid van Brand New Journey BV of een op haar

c.

rustende verplichting ingevolge de wet;

		

bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de

d.

overeenkomst zal plaatsvinden;

		

of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de
koop zal plaatsvinden.

		

ARTIKEL 4. UITVOERING VAN DE OPDRACHT
1.

Na de totstandkoming van de overeenkomst zal Brand New Journey zo spoedig mogelijk de opdracht uitvoeren
conform de offerte, elektronische bestelling dan wel de bestelling per brief of fax.

2.

Voor zover niet schriftelijk anders is overeengekomen, garandeert Brand New Journey dat de opdracht naar
beste kunnen wordt uitgevoerd onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.

3.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de dienst dit vereist, heeft Brand New Journey het recht
bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Eventuele hiermee verband houdende meerkosten
zijn voor rekening van opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.

4.

Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige
en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. In het bijzonder draagt opdrachtgever er zorg voor dat
alle gegevens, waarvan Brand New Journey aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienst, tijdig en ter vrije
beschikking aan Brand New Journey worden verstrekt.

5.

Het is Brand New Journey niet toegestaan zelfstandig wijzigingen aan te brengen in het door opdrachtgever
aangeleverde materiaal zonder vooraf gegeven toestemming van opdrachtgever, met uitzondering van
wijzigingen die Brand New Journey noodzakelijk acht voor het naar behoren kunnen uitvoeren van de dienst en
welke de wezenlijke inhoud van het materiaal niet veranderen.

6.

Indien zulks onderdeel is van de dienst webhosting of Qlettr, zal Brand New Journey opdrachtgever een
administratieve gebruikersnaam en wachtwoord verschaffen. Met deze gegevens heeft opdrachtgever toegang
tot een administratief account en een beheertool waarmee opdrachtgever naar eigen inzicht levering van de
dienst kan beheren en accounts voor individuele gebruikers kan beheren en de mogelijkheden en beperkingen
voor deze individuele gebruikers van de dienst kan instellen, een en ander binnen de in de overeenkomst
aangegeven grenzen.

7.

Iedere actie die middels het administratief account of een account van een individuele gebruiker gebeurt, wordt
geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van opdrachtgever te geschieden. Brand New Journey kan hier
dan ook niet voor aansprakelijk worden gesteld. In geval van een vermoeden van misbruik van een account
dient opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan Brand New Journey te melden zodat deze maatregelen kan
nemen.

8.

Door Brand New Journey opgegeven termijnen van levering hebben, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk wordt
aangegeven dat het een uiterste termijn betreft, steeds een indicatieve strekking. Brand New Journey is, ook bij
een overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat opdrachtgever haar schriftelijk in gebreke heeft
gesteld.

9.

Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan, geeft geen recht op
schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

10. Brand New Journey heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/ of
het gebruik daarvan te beperken, dan wel niet of slechts beperkt te leveren, indien de opdrachtgever ter zake
van de overeenkomst een verplichting jegens Brand New Journey niet nakomt dan wel in strijd handelt met
deze voorwaarden.
11. Gebruiker bepaalt welke informatie met behulp van de dienst wordt opgeslagen en/of uitgewisseld. Brand New
Journey heeft geen kennis van die informatie. Gebruiker is er dan ook verantwoordelijk voor dat die informatie
rechtmatig is en geen inbreuk maakt op rechten van derden. Brand New Journey is op geen enkele wijze
aansprakelijk in het geval met behulp van de dienst opgeslagen en/of uitgewisselde informatie onrechtmatig is
en/of onrechtmatig is verspreid.
12. Mocht Brand New Journey kennis hebben of tot het besef komen dat informatie die gebruiker met behulp van
de dienst heeft opgeslagen en/of uitgewisseld onrechtmatig is, dan is Brand New Journey gerechtigd om die
informatie direct en zonder voorafgaande kennisgeving aan de gebruiker/opdrachtgever te verwijderen of de
toegang daartoe onmogelijk te maken. In geen geval zal Brand New Journey aansprakelijk zijn voor schade die
voortvloeit uit dat handelen en er is geen restitutie van betaalde gelden mogelijk.
13. Gebruiker moet de door Brand New Journey aan gebruiker verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden
geheim houden. Brand New Journey is niet aansprakelijk voor misbruik van gebruikersnamen en
wachtwoorden en mag ervan uitgaan dat een gebruiker die zich aanmeldt met de gebruikersnaam en het
wachtwoord van gebruiker daadwerkelijk die gebruiker is. Zodra gebruiker weet of reden heeft te vermoeden
dat gebruikersnamen en wachtwoorden in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet gebruiker Brand
New Journey daarvan op de hoogte stellen, onverminderd de eigen verplichting van gebruiker om direct zelf
doeltreffende maatregelen te treffen.
14. Het in deze Algemene Voorwaarden verleende gebruiksrecht met betrekking tot de programmatuur en
documentatie mag uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van eigen bedrijfs- of beroepsactiviteiten van
gebruiker, doch nooit zodanig dat dit leidt of zou kunnen leiden tot enige vorm van –al of niet commerciële –
exploitatie van de dienst of enig gedeelte daarvan door gebruiker of een derde.
15. Het is gebruiker niet toegestaan de dienst of exemplaren daarvan of gebruiksrechten daarvoor, in welke
vorm dan ook, af te geven of over te dragen aan of op welke wijze dan ook beschikbaar te maken voor
enige derde, deze met enig beperkt recht te bezwaren of deze in te brengen in enige vennootschap of enig
samenwerkingsverband.

16. Het is gebruiker niet toegestaan de dienst alsmede de dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te
verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor
welke doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, een derde al dan niet op afstand toegang te geven
tot de dienst of de dienst bij een derde ter hosting onder te brengen, ook niet indien de betreffende derde de
dienst uitsluitend ten behoeve van gebruiker gebruikt. gebruiker zal de dienst niet wijzigen anders dan in het
kader van het herstellen van fouten. gebruiker zal de dienst niet gebruiken in het kader van de verwerking van
gegevens ten behoeven van derden.
17. De broncode van de programmatuur wordt niet aan de gebruiker ter beschikking gesteld, ook niet indien
gebruiker bereid is voor deze terbeschikkingstelling een financiële vergoeding te voldoen. Gebruiker erkent dat
de broncode een vertrouwelijk karakter heeft en dat deze bedrijfsgeheimen van Brand New Journey bevat.

ARTIKEL 5. HOSTING EN AANVERWANTE DIENSTEN
1.

Indien de Dienst (mede) strekt tot dienstverlening betreffende opslag en/ of doorgifte van door Opdrachtgever
aangeleverd materiaal aan derden, zoals in geval van email-, webhosting- of e-maildiensten, geldt voorts het in
dit artikel bepaalde.

2.

Opdrachtgever zal geen informatie publiceren of aanbieden via (de servers van) Brand New Journey die in
strijd is met Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder
toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend,
beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie
die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere
verwijzingen naar dergelijke informatie op websites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de
informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn).

3.

Brand New Journey hanteert een klachtenprocedure waarmee derden (hierna: melders) een klacht kunnen
indienen dat naar hun mening sprake is van een dergelijke strijd. Als een klacht naar het oordeel van Brand New
Journey is gerechtvaardigd, is Brand New Journey gerechtigd het materiaal te verwijderen of ontoegankelijk
te maken. Tevens is Brand New Journey in dat geval gerechtigd persoonsgegevens van Opdrachtgever te
verstrekken aan een melder of aan de bevoegde instanties. Brand New Journey zal Opdrachtgever informeren
over het verloop van deze procedure.

4.

Wanneer sprake is van mogelijk strafbare informatie, is Brand New Journey gerechtigd hiervan aangifte te doen.
Brand New Journey kan hierbij alle relevante informatie over Opdrachtgever en de informatie overhandigen
aan de bevoegde instanties en alle andere handelingen verrichten die deze instanties Brand New Journey
verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.

5.

Bij herhaaldelijke (gegronde) klachten over de door Opdrachtgever aangeboden informatie is Brand New
Journey gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/ of te beëindigen.

6.

Opdrachtgever vrijwaart Brand New Journey voor alle schade als gevolg van bovenstaande. Brand New Journey
is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die Opdrachtgever lijdt door een ingrijpen van Brand New
Journey in het kader van de klachtprocedure, zelfs niet wanneer de klacht onterecht blijkt en de informatie niet
in strijd is met Nederlands recht.

7.

Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te
brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op
te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Brand New Journey, overige
Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Brand New Journey zal Opdrachtgever op
de hoogte stellen van eventuele maatregelen.

8.

Zonder toestemming van Brand New Journey is het Opdrachtgever verboden de door Brand New Journey
verschafte gebruikersnaam of gebruikersnamen en wachtwoord of wachtwoorden aan derden over te dragen.

9.

Brand New Journey kan een maximum stellen aan de hoeveelheid opslagruimte of dataverkeer per maand die
Opdrachtgever mag gebruiken in het kader van de Dienst. Bij overschrijding van dit maximum is Brand New
Journey bevoegd een extra bedrag in rekening te brengen, conform de bedragen voor extra dataverkeer die
op de Website worden vermeld. Geen aansprakelijkheid bestaat voor gevolgen van niet kunnen verzenden,
ontvangen, opslaan of wijzigen van gegevens indien een afgesproken limiet voor opslagruimte of dataverkeer is
bereikt.

10. Opdrachtgever verstrekt hierbij Brand New Journey een onbeperkte licentie om alle door Opdrachtgever
via de systemen van Brand New Journey verspreide materialen te verspreiden, op te slaan, door te geven
of te kopiëren op elke door Brand New Journey geschikt geachte manier, echter uitsluitend voor zover dit
redelijkerwijs nodig is ten behoeve van de nakoming van de Overeenkomst door Brand New Journey.
11. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen
conform bovenstaande punten voor rekening van Opdrachtgever.
12. Het gebruik van de Dienst brengt verwerking van persoonsgegevens met zich mee. Brand New Journey fungeert
hierbij als bewerker. In die hoedanigheid zal Brand New Journey zich houden aan alle op haar rustende
wettelijke verplichtingen. Door het aangaan van deze overeenkomst geeft gebruiker Brand New Journey
opdracht om de persoonsgegevens te verwerken in het kader van de dienst. Andere verwerkingen zal Brand
New Journey alleen uitvoeren in opdracht van gebruiker of als daartoe een wettelijke verplichting bestaat.
13. Gebruiker garandeert dat hij de persoonsgegevens die hij voor de dienst gebruikt op rechtmatige wijze
heeft verkregen en verwerkt. gebruiker vrijwaart Brand New Journey tegen claims van derden voor schade
beweerdelijk veroorzaakt door wederrechtelijke verwerking of door enige daad die onverenigbaar is met
geldende Nederlandse privacywetgeving en welke aan gebruiker is toe te rekenen.
14. Alle medewerkers die handelen onder het gezag van Brand New Journey en toegang hebben tot de
persoonsgegevens, zullen geheimhouding betrachten ten aanzien van de persoonsgegevens waarvan zij kennis
nemen, tenzij een wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht.
15. Brand New Journey zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens
te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen
passend zijn, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten die ermee gemoeid zijn en zullen er
mede op gericht zijn onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

ARTIKEL 6. DOMEINNAMEN EN IP-ADRESSEN
1.

Indien de dienst (mede) ertoe strekt dat Brand New Journey voor opdrachtgever zal bemiddelen bij het
verkrijgen van een domeinnaam en/ of IP-adres, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.

2.

Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/ of IP-adres zijn afhankelijk van en
zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende Domeinnaamleveranciers,
waaronder Stichting Internet Domeinregistratie Nederland en RIPE. De desbetreffende instantie beslist over
de toekenning van een domeinnaam en/ of IP-adres. Brand New Journey vervult bij de aanvraag slechts een
bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.

3.

Opdrachtgever kan uitsluitend uit de bevestiging per e-mail van Brand New Journey, waarin wordt vermeld dat
de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten
is geen bevestiging van registratie.

4.

Opdrachtgever vrijwaart en houdt Brand New Journey schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het
gebruik van) een domeinnaam namens of door opdrachtgever.

5.

Brand New Journey is niet aansprakelijk voor het verliezen door opdrachtgever van diens recht(en) op een
domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/ of
verkregen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Brand New Journey.

6.

Indien Brand New Journey een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van opdrachtgever, zal
Brand New Journey medewerking verlenen aan verzoeken van opdrachtgever tot verhuizing, overdracht of
opzegging van deze domeinnaam.

7.

Domeinnaamhouder en opdrachtgever worden geacht dezelfde (rechts)persoon te zijn. Indien opdrachtgever
en domeinnaamhouder verschillende (rechts)personen zijn, dan geldt voorts het in dit lid bepaalde, tenzij
domeinnaamhouder Brand New Journey of een lokale contactpersoon van Brand New Journey is ten behoeve
van opdrachtgever:
a.

Opdrachtgever verplicht zich de domeinnaamhouder te informeren over en te conformeren aan artikel 10,

lid 3 en 4, welke geldt voor opdrachtgever;
b.
8.

Opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor de naleving van alle overige bepalingen uit de overeenkomst.

Brand New Journey heeft het recht de domeinnaam en/ of het IP-adres ontoegankelijk of onbruikbaar te
maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft
bij de nakoming van de overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat opdrachtgever in gebreke is en
uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.

9.

In geval van ontbinding van de overeenkomst wegens wanprestatie van opdrachtgever is Brand New Journey
gerechtigd de domeinnaam en/ of het IP-adres op te heffen.

11. Indien op verzoek van opdrachtgever gegevens uit de WHOIS zijn afgeschermd of verborgen, heeft dat niet
tot gevolg dat Brand New Journey geen (NAW-)gegevens meer aan de bevoegde autoriteiten zal kunnen
verstrekken. Indien op Brand New Journey een wettelijke verplichting rust om gegevens aan bevoegde
instanties te verstrekken, zal Brand New Journey deze verplichting te allen tijde naleven.

ARTIKEL 7. BESCHIKBAARHEID VAN DE DIENST
1.

Brand New Journey zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te
realiseren, en om toegang tot door Brand New Journey opgeslagen data te realiseren, maar biedt hierover geen
garanties tenzij anders is overeengekomen in de offerte dan wel de elektronische bestelprocedure middels een
als zodanig aangeduide Service Level Agreement (SLA). Voor zover niet in een dergelijke SLA anders is bepaald,
geldt voor de beschikbaarheid het in dit artikel bepaalde.

2.

Brand New Journey stelt geen reservekopieën (back-ups) ter beschikking aan opdrachtgever, tenzij
opdrachtgever hiervoor een aanvullende SLA heeft afgenomen. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van
Opdrachtgever om reservekopieën van de bij Brand New Journey opgeslagen data te maken.

3.

Brand New Journey zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. Brand New
Journey is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). Brand New Journey is gerechtigd bepaalde updates
of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte levering van de Dienst niet ten goede komt.

4.

Brand New Journey zal zich inspannen om te zorgen dat opdrachtgever gebruik kan maken van de netwerken
die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van Brand New Journey. Brand New Journey kan echter
niet garanderen dat deze netwerken op enig moment beschikbaar zijn.

5.

Indien naar het oordeel van Brand New Journey een gevaar ontstaat voor het functioneren van de
computersystemen of het netwerk van Brand New Journey of derden en/ of van de dienstverlening via
een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde
systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Brand New Journey gerechtigd alle
maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

ARTIKEL 8. OPSCHORTING, ONTBINDING EN TUSSENTIJDSE OPZEGGING VAN
DE OVEREENKOMST
1.

Brand New Journey BV is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te
ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig
nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Brand New Journey BV ter kennis gekomen omstandigheden
goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de
opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening
van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de
vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van Brand New Journey BV kan worden gevergd dat hij
de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

2.

Voorts is Brand New Journey BV bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen
welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins
omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in
redelijkheid niet van Brand New Journey BV kan worden gevergd.

3.

Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Brand New Journey BV op de opdrachtgever
onmiddellijk opeisbaar. Indien Brand New Journey BV de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij
haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4.

Indien Brand New Journey BV tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot
vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5.

Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is Brand New Journey BV gerechtigd de daaruit
voortvloeiende schade op de opdrachtgever te verhalen, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en
indirect ontstaan.

6.

Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze nietnakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Brand New Journey BV gerechtigd de overeenkomst terstond en
met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding
of schadeloosstelling, terwijl de opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of
schadeloosstelling is verplicht.

7.

Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Brand New Journey BV, zal Brand New Journey BV in
overleg met de opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.
Dit tenzij de opzegging aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden
voor Brand New Journey BV extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de opdrachtgever in
rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te
voldoen, tenzij Brand New Journey BV anders aangeeft.

8.

In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging –
indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de opdrachtgever,
van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn
vermogen kan beschikken, staat het Brand New Journey vrij om de overeenkomst terstond en met directe
ingang op te zeggen of te ontbinden danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting
zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Brand New
Journey op de opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

9.

Indien de opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden
die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aanafvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd,
integraal aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 9. OVERMACHT
1.

Brand New Journey is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien zij
daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens
de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

2.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet
en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop
Brand New Journey geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Brand New Journey niet in staat is haar
verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Brand New Journey of van derden daaronder
begrepen. Brand New Journey heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die
(verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Brand New Journey haar verbintenis had
moeten nakomen.

3.

Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van medewerkers en directieleden kwalificeren
als overmacht en ontslaan Brand New Journey - voor zover noodzakelijk - van het nakomen van de
overeengekomen leveringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever enig recht op
vergoeding van kosten of schade kan doen gelden. In geval van overmacht zal de Brand New Journey daarvan
onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling
gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van de
opdrachtnemer af te nemen en haar te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

4.

Brand New Journey heeft het recht om haar systemen, inclusief de Website, of gedeelten daarvan tijdelijk
buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Brand New Journey
zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden
en zich inspannen om Opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling.
Brand New Journey is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige
buitengebruikstelling.

5.

Brand New Journey heeft het recht om haar systemen, inclusief de website, of gedeelten daarvan van tijd tot
tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt
tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Brand New Journey zich inspannen om Opdrachtgever
daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het
niet mogelijk om alleen voor Opdrachtgever van een bepaalde aanpassing af te zien. Brand New Journey is niet
gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.

6.

Brand New Journey zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de dienst, door storingen,
onderhoud of andere oorzaken, opdrachtgever te informeren over de aard en de verwachte duur van de
onderbreking.

7.

In geval van overmacht, waaronder in ieder geval doch niet uitsluitend wordt verstaan storingen of uitvallen
van internet, de telecommunicatie-infrastructuur, synflood, netwerkaanval, DoS- of DDoS-aanvallen,
stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting,
bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval
dat Brand New Journey door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt
gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Brand New Journey kan worden
gevergd, kan de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort. 7. Indien de periode van overmacht
langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder
verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

8.

Voor zoveel Brand New Journey ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de
overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Brand New Journey
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.

ARTIKEL 10. BETALING EN INCASSOKOSTEN
1.

Betaling dient steeds te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum, op een door Brand New Journey aan te
geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Brand New Journey aangegeven.
Brand New Journey is gerechtigd om periodiek te factureren.

2.

Als opdrachtgever akkoord gaat met de offerte, dan is Brand New Journey gerechtigd een voorschot van 50%
van het offertebedrag in rekening te brengen. Dit voorschot dient door de opdrachtgever binnen 21 dagen na
facturering betaald te zijn.

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 alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de
wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. 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.

4.

Brand New Journey 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. Brand New Journey 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. Brand New Journey kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet
eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

5.

De opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Brand New Journey
verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De
opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is
evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

6.

Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan
komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk
gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Brand New Journey
echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk
gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten
zullen eveneens op de opdrachtgever worden verhaald. De opdrachtgever is over de verschuldigde
incassokosten eveneens rente verschuldigd.

ARTIKEL 11. EIGENDOMSVOORBEHOUD
1.

Het in het kader van de overeenkomst door Brand New Journey geleverde blijft eigendom van Brand New
Journey totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Brand New Journey gesloten overeenkomst(en)
deugdelijk is nagekomen.

2.

Het door Brand New Journey geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet
worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De opdrachtgever is niet bevoegd om
het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3.

De opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om
de eigendomsrechten van Brand New Journey veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder
eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de
opdrachtgever verplicht om Brand New Journey daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht
de opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden
tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste
verzoek aan Brand New Journey ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Brand
New Journey gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de opdrachtgever zich er jegens
Brand New Journey bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of
wenselijk mocht (blijken) te zijn.

4.

Voor het geval Brand New Journey haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de
opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Brand New Journey en
door Brand New Journey aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Brand
New Journey zich bevinden en deze terug te nemen.

ARTIKEL 12. GARANTIES, ONDERZOEK EN RECLAMES, VERJARINGSTERMIJN
1.

De door Brand New Journey te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het
moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland
zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik
binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan
geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Brand New
Journey kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit
te voeren werkzaamheden.

2.

De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 12 maanden na levering, tenzij uit de
aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Brand New
Journey verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt
tot de periode die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

3.

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit
onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van het geleverde of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste
opslag of onderhoud daaraan door de opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke
toestemming van Brand New Journey, de opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben
aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan
niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven
wijze. De opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het
gevolg is van omstandigheden waar Brand New Journey geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen
weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

4.

De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de
zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd.
Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt
met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen.
Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Brand New Journey te
worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien
dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Brand New Journey te worden gemeld. De melding dient een zo
gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Brand New Journey in staat is adequaat
te reageren. De opdrachtgever dient Brand New Journey in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen)
onderzoeken.

5.

Indien de opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De opdrachtgever blijft
in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij
Brand New Journey opdracht gegeven heeft.

6.

Indien van een gebrek eerst na verloop van de termijnen als bedoeld in lid 4 melding wordt gemaakt, dan komt
de opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

7.

Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Brand New
Journey de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering
redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de opdrachtgever, ter
keuze van Brand New Journey, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding
daarvoor aan de opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de opdrachtgever gehouden om de
vervangen zaak aan Brand New Journey te retourneren en de eigendom daarover aan Brand New Journey te
verschaffen, tenzij Brand New Journey anders aangeeft.

8.

Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder
begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Brand New Journey daardoor gevallen, integraal voor
rekening van de opdrachtgever.

9.

Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-,
verzend- en voorrijkosten, aan de opdrachtgever in rekening gebracht worden.

10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, hanteren Brand New Journey en de door Brand New Journey
bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden voor alle vorderingen en verweren jegens haar/hen,
een vervaltermijn van 12 maanden.

ARTIKEL 13. AANSPRAKELIJKHEID
1.

Indien Brand New Journey aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze
bepaling is geregeld.

2.

Brand New Journey is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Brand New
Journey is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3.

Indien Brand New Journey aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van
Brand New Journey beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte
van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft en geldt alleen indien en voor zover de verzekeraar
niet tot vergoeding/uitkering over gaat.

4.

Brand New Journey is eveneens niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Brand
New Journey gebruik heeft gemaakt van tekstueel en visueel materiaal, zoals film-, foto- en illustratiemateriaal,
verstrekt door de opdrachtgever. Brand New Journey mag er in alle redelijkheid vanuit gaan dat de
opdrachtgever eigenaar is van verstrekte bestanden en documenten .De opdrachtgever staat ervoor in dat
geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Brand New Journey van apparatuur,
programmatuur, gegevensbestanden, kopij, zetsel, modellen, tekeningen, foto’s en dergelijke, met het doel
van gebruik of bewerking. De opdrachtgever vrijwaart Brand New Journey nadrukkelijk tegen elke actie die is
gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht
van derden.

5.

De aansprakelijkheid van Brand New Journey is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van
zijn verzekeraar in voorkomend geval.

6.

Brand New Journey is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

7.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de
omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden,
de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Brand New Journey aan de
overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Brand New Journey toegerekend kunnen worden
en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de opdrachtgever aantoont
dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
Brand New Journey is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

ARTIKEL 14. VRIJWARING
1.

De opdrachtgever vrijwaart Brand New Journey voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de
uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Brand New Journey
toerekenbaar is. Indien Brand New Journey uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is
de opdrachtgever gehouden Brand New Journey 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 Brand New Journey, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe
over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Brand New Journey en derden daardoor ontstaan, komen
integraal voor rekening en risico van de opdrachtgever.

ARTIKEL 15. INTELLECTUELE EIGENDOM
1.

Brand New Journey behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de
Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Brand New Journey 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.

2.

Voor wat betreft door de opdrachtgever verstrekte kennis en materialen, mag Brand New Journey er
redelijkerwijs vanuit gaan dat dit niet het intellectuele eigendom betreft van andere partijen dan de
opdrachtgever. Alle verstrekte teksten, schema’s, documenten, logo’s, foto’s, illustraties, video’s bestanden en
systemen kan Brand New Journey vrij gebruiken voor het uitvoeren van de opdracht.

ARTIKEL 16. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
1.

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Brand New Journey partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of
indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens
Koopverdrag wordt uitgesloten.

2.

De rechter in de vestigingsplaats van Brand New Journey is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te
nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Brand New Journey het recht het geschil
voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

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.

4.

Brand New Journey is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Brand New Journey
zal opdrachtgevers schriftelijk, elektronisch of via haar website: www.brandnewjourney.nl van de wijzigingen
van de Algemene Voorwaarden in kennis stellen. De wijzigingen treden één (1) maand na de in kennisstelling in
werking.

VERWERKERSOVEREENKOMST 24-05-2022
PARTIJEN
- Brand New Journey B.V., gevestigd aan de Europalaan 28D te ‘s-Hertogenbosch, Kamer van
Koophandel nummer 63353431 en rechtsgeldig vertegenwoordigd door Dhr. R. Westerink (hierna: “Verwerker”);
- Relatie en ondergetekende (hierna: “Verwerkingsverantwoordelijke”);

IN AANMERKING NEMENDE DAT
Verwerkingsverantwoordelijke de beschikking heeft over persoonsgegevens van diverse betrokkenen;
•

Verwerkingsverantwoordelijke ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst(en) die met Verwerker is/
zijn gesloten (hierna: “Overeenkomst(en)”) wil laten verwerken door Verwerker, teneinde het hosten van deze
gegevens;

•

Verwerker geen inzicht heeft in het soort gegevens dat door hem verwerkt wordt;

•

Verwerkingsverantwoordelijke aangemerkt kan worden als Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van
artikel 1 sub d van de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna: “Wbp”) dan wel vanaf 25 mei 2018 als
Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4 lid 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(hierna: “AVG”);

•

Verwerker aangemerkt kan worden als Verwerker in de zin van artikel 1 sub e van de Wbp dan wel vanaf 25 mei
2018 als Verwerker in de zin van artikel 4 lid 8 AVG;

•

Partijen, mede gelet op het vereiste uit artikel 14 lid 5 van de Wbp, hun rechten en plichten schriftelijk wensen
vast te leggen middels deze Verwerkersovereenkomst (hierna: “Verwerkersovereenkomst”);

•

Waar gerefereerd wordt aan (bepalingen uit) de Wbp, per 25 mei 2018 (de corresponderende bepalingen uit) de
AVG worden bedoeld.

ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN:
ARTIKEL 1. DOELEINDEN
1.

Verwerker verbindt zich onder de voorwaarden van deze Verwerkersovereenkomst in opdracht van
Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens te verwerken. Verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in
het kader van het hosten van gegevens van Verwerkingsverantwoordelijke, plus die doeleinden die daarmee
redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.

2.

Verwerker heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.
Verwerker neemt geen zelfstandige beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de persoonsgegevens, de
verstrekking aan derden en de duur van de opslag van persoonsgegevens.

3.

De in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke te verwerken persoonsgegevens blijven eigendom van
Verwerkingsverantwoordelijke en/of de betreffende betrokkenen.
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4. Verwerkingsverantwoordelijke staat ervoor in dat de verwerking van persoonsgegevens onder een
van de vrijstellingen onder de Wbp valt, of wanneer dit niet het geval is een melding bij de Autoriteit
Persoonsgegevens plaats heeft gevonden. Vanaf het moment dat de AVG op 25 mei 2018 van toepassing
wordt, staat Verwerkingsverantwoordelijke ervoor in dat zij een register zal bijhouden van de onder deze
Verwerkersovereenkomst geregelde verwerkingen. Verwerkingsverantwoordelijke vrijwaart Verwerker tegen
alle aanspraken en claims die verband houden met het niet of niet juist naleven van de meldingsplicht en/of
registerplicht.

ARTIKEL 2. VERPLICHTINGEN VERWERKER
1.

Ten aanzien van de in artikel 1 genoemde verwerkingen zal Verwerker zorg dragen voor de naleving van de
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de weten regelgeving op het gebied van
de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wbp en de AVG.

2.

Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke, op diens verzoek daartoe, informeren over de door haar genomen
maatregelen aangaande haar verplichtingen onder deze Verwerkersovereenkomst.

3.

De verplichtingen van de Verwerker die uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien, gelden ook voor
degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Verwerker, waaronder begrepen maar niet
beperkt tot werknemers, in de ruimste zin van het woord.

ARTIKEL 3. DOORGIFTE VAN PERSOONSGEGEVENS
1.

Verwerker mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen de Europese Economische Ruimte. Doorgifte
naar landen buiten de Europese Economische Ruimte is toegestaan, mits aan de wettelijke voorwaarden
daarvoor voldaan is.

2.

Verwerker zal Verwerkingsverantwoordelijke, indien zij daarom expliciet verzoekt, melden in welk land of
landen de persoonsgegevens worden verwerkt.

ARTIKEL 4. VERDELING VAN VERANTWOORDELIJKHEID
1.

De toegestane verwerkingen worden uitgevoerd binnen een (semi-)geautomatiseerde omgeving onder controle
van Verwerker.

2.

Verwerker is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens onder deze
Verwerkersovereenkomst, overeenkomstig de instructies van Verwerkingsverantwoordelijke en onder de
uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Verwerkingsverantwoordelijke. Voor de overige verwerkingen
van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de
persoonsgegevens door de Verwerkingsverantwoordelijke, verwerkingen voor doeleinden die niet door
Verwerkingsverantwoordelijke aan Verwerker zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere
doeleinden, is Verwerker uitdrukkelijk niet verantwoordelijk.

3.

Verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot de verwerkingen
van de persoonsgegevens zoals bedoeld in de Verwerkersovereenkomst, niet onrechtmatig is en geen inbreuk
maken op enig recht van derden, en vrijwaart Verwerker tegen alle aanspraken en claims die hiermee verband
houden.

ARTIKEL 5. INSCHAKELEN VAN DERDEN OF ONDERAANNEMERS
1.

Verwerkingsverantwoordelijke geeft Verwerker hierbij toestemming om bij de verwerking van
persoonsgegevens op grond van deze Verwerkersovereenkomst, gebruik te maken van derden (subverwerkers), met inachtneming van de toepasselijke privacywetgeving.

2.

Op eerste verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke verstrekt Verwerker aan Verwerkingsverantwoordelijke
een lijst met namen van ingeschakelde derden. Op basis hiervan kan Verwerkingsverantwoordelijke op redelijke
gronden bezwaar aantekenen tegen het inschakelen van deze derden. In dat geval treden partijen in overleg om
tot een werkbare oplossing te komen.

3.

Verwerker zorgt ervoor dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen
Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker is overeengekomen.

ARTIKEL 6. BEVEILIGING EN AUDIT
1.

Verwerker zal passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te
verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige
verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).
De wijze van beveiliging is echter mede afhankelijk van de diensten die door Verwerkingsverantwoordelijke
zijn afgenomen zoals omschreven in de Overeenkomst. Op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke overlegt
Verwerker een overzicht van de getroffen maatregelen, naar alle redelijkheid en voor zover relevant voor de
dienstverlening en/of informatievergaring van Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerker staat er niet voor in
dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is.

2.

Verwerkingsverantwoordelijke stelt enkel persoonsgegevens aan Verwerker ter beschikking voor
verwerking, indien zij zich ervan heeft verzekerd dat de passende beveiligingsmaatregelen zijn getroffen.
Verwerkingsverantwoordelijke is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken
maatregelen.

3.

Verwerkingsverantwoordelijke heeft het recht om ten minste eenmaal per kalenderjaar een audit uit te laten
voeren door een onafhankelijke auditor die aan geheimhouding is gebonden, ter controle van naleving van de
afspraken uit deze Verwerkersovereenkomst omtrent de beveiliging van de persoonsgegevens die Verwerker
ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke verwerkt.

4.

Deze audit vindt uitsluitend plaatst nadat Verwerkingsverantwoordelijke de bij Verwerker aanwezige
soortgelijke rapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door
Verwerkingsverantwoordelijke geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt
gerechtvaardigd wanneer de bij Verwerker aanwezige soortgelijke rapportages geen of onvoldoende uitsluitsel
geven over het naleven van deze Verwerkersovereenkomst door Verwerker of dat over die naleving door
Verwerker gerede twijfel bij Verwerkingsverantwoordelijke bestaat.

5.

Verwerkingsverantwoordelijke zal de wens voor het uitvoeren van de audit vooraf, met inachtneming van een
termijn van minimaal twee weken, aankondigen aan Verwerker. Verwerker zal vervolgens een beschikbare
datum, die niet later dan vier weken na de aankondiging van Verwerkingsverantwoordelijke plaatsvindt, voor
de uitvoering van de audit doorgeven aan Verwerkingsverantwoordelijke.

6.

De audit zal zodanig worden uitgevoerd dat de bedrijfsvoering van Verwerker zo min mogelijk wordt verstoord.

7.

De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden
beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, voor zover dat redelijk is in het kader van de uitvoering van de
Overeenkomst al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk. Het
is mogelijk dat aan de doorvoering van de bevindingen door Verwerker kosten zijn verbonden. Partijen zullen
de uitkomsten en bevindingen van de audit vertrouwelijk behandelen.

8.

De kosten voor de audit zoals omschreven in lid 1 worden gedragen door Verwerkingsverantwoordelijke.
Tevens worden de kosten voor de inzet van de Compliance Officers van Verwerker gedurende de audit gedragen
door Verwerkingsverantwoordelijke. Indien uit de controle blijkt dat Verwerker materieel tekortschiet in de
nakoming van deze Verwerkersovereenkomst, komen de redelijke kosten voor rekening van Verwerker.

ARTIKEL 7. GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID
1.

Op alle persoonsgegevens die Verwerker van Verwerkingsverantwoordelijke ontvangt in het kader van deze
Verwerkersovereenkomst, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden.

2.

Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing voor zover Verwerkingsverantwoordelijke uitdrukkelijke
toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen, indien het verstrekken van de
informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de verstrekte opdracht en de uitvoering
van deze Verwerkersovereenkomst of indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een
derde te verstrekken.

ARTIKEL 8. AFHANDELING VERZOEKEN VAN BETROKKENEN
1.

In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van zijn/haar wettelijke rechten richt aan Verwerker,
zal Verwerker dit verzoek doorsturen aan Verwerkingsverantwoordelijke. Verwerker mag de betrokkene
daarvan op de hoogte stellen.

2.

Verwerkingsverantwoordelijke zal het verzoek vervolgens verder zelfstandig afhandelen. Indien blijkt dat de
Verwerkingsverantwoordelijke hulp benodigd heeft van de Verwerker voor de uitvoering van een verzoek van
een betrokkene, dan kan de Verwerker hiervoor kosten in rekening brengen.

ARTIKEL 9. MELDPLICHT
1.

In het geval dat Verwerker een beveiligingslek en/of een datalek constateert (een inbreuk op de beveiliging
van persoonsgegevens die leidt tot een aanzienlijke kans op nadelige gevolgen, dan wel nadelige
gevolgen heeft, voor de bescherming van persoonsgegevens, in de zin van artikel 34a Wbp), zal Verwerker
zich naar beste kunnen inspannen om Verwerkingsverantwoordelijke daarover zo spoedig mogelijk te
informeren, doch uiterlijk binnen 48 uur nadat Verwerker kennisneemt van het beveiligingsincident, naar
aanleiding waarvan Verwerkingsverantwoordelijke beoordeelt of zij de betrokkenen zal informeren of niet.
Verwerkingsverantwoordelijke is en blijft verantwoordelijk voor een eventuele wettelijke verplichtingen
daartoe.

2.

De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede, voor zover
bekend bij Verwerker:
•

wat de (vermeende) oorzaak is van het lek;

•

wat het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg is;

•

wat de (voorgestelde) oplossing is;

•

contactgegevens voor de opvolging van de melding;

•

het aantal personen waarvan gegevens zijn gelekt (indien geen exact aantal bekend is: het minimale en
maximale aantal personen waarvan gegevens zijn gelekt);

•

een omschrijving van de groep personen van wie gegevens zijn gelekt;

•

het soort of de soorten persoonsgegevens die gelekt zijn;

•

de datum waarop het lek heeft plaatsgevonden (indien geen exacte datum bekend is: de periode
waarbinnen het lek heeft plaatsgevonden);

•

de datum en het tijdstip waarop het lek bekend is geworden bij Verwerker of bij een door hem
ingeschakelde derde/ onderaannemer;

•

of de gegevens versleuteld, gehasht of op een andere manier onbegrijpelijk of ontoegankelijk zijn gemaakt
voor onbevoegden;

•

wat de voorgenomen en/of reeds ondernomen maatregelen zijn om het lek te dichten en om de gevolgen
van het lek te beperken.

3.

Een melding moet alleen bij gebeurtenissen met grote impact worden gedaan, en alleen als de gebeurtenis zich
daadwerkelijk voorgedaan heeft.

4.

Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Verwerker, tegen vergoeding van de kosten die zij daarvoor
maakt, meewerken aan het informeren van de ter zake relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen.

ARTIKEL 10. DUUR EN BEËINDIGING
1.

Deze Verwerkersovereenkomst is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst, en bij gebreke
daarvan voor de duur van de samenwerking.

2.

De Verwerkersovereenkomst kan tussentijds niet worden opgezegd.

3.

Partijen mogen deze Verwerkersovereenkomst alleen wijzigen met wederzijdse instemming.

4.

Zodra deze Verwerkersovereenkomst, om welke reden en op welke wijze dan ook, is beëindigd, zal Verwerker
alle persoonsgegevens die bij hem aanwezig zijn verwijderen en/of vernietigen, tenzij Partijen anders zijn
overeengekomen.

ARTIKEL 11. OVERIGE BEPALINGEN
1.

De Verwerkersovereenkomst en de uitvoering daarvan worden beheerst door Nederlands recht.

2.

Alle geschillen, welke tussen Partijen mochten ontstaan in verband met de Verwerkersovereenkomst, zullen
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Bosch.

3.

Logs en gedane metingen door Verwerker gelden als dwingend bewijs, behoudens tegenbewijs te leveren door
Verwerkingsverantwoordelijke.

4.

Indien één of meer bepalingen van de Verwerkersovereenkomst niet rechtsgeldig blijkt te zijn, zal de
Verwerkersovereenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen overleggen alsdan over de bepalingen
welke niet rechtsgeldig zijn, teneinde een vervangende regeling te treffen die wel rechtsgeldig is en zoveel
mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen regeling.

5.

Indien de privacywetgeving wijzigt, zullen partijen meewerken deze Verwerkersovereenkomst aan te passen
teneinde aan deze wetgeving te kunnen (blijven) voldoen.

6.

In geval van strijdigheid van verschillende documenten of de bijlagen daarvan, geldt de volgende rangorde:
a. Overige schriftelijk vastgelegede afspraken, wederzijds op directieniveau bekrachtigd
b. de Overeenkomst;
c. deze Verwerkersovereenkomst;
d. de Algemene Voorwaarden van Verwerker;
e. de Mantelovereenkomst (laagste).
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