Algemene Voorwaarden NUGTR
Artikel 1 – Deﬁnities en toepasselijkheid
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
NUGTR:
1. NUGTR B.V. gevestigd aan het adres Ecopark 63 te (8305 BJ) Emmeloord,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66291720.
en:
2. NUGTR Signing B.V. gevestigd aan het adres Ecopark 63 te (8305 BJ) Emmeloord,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71287159.
Opdrachtgever:
de natuurlijke- of rechtspersoon die opdracht heeft gegeven aan NUGTR tot het
verrichten van werkzaamheden of het leveren van zaken of diensten.
Opdracht:
ieder verzoek gericht aan NUGTR tot het verrichten van werkzaamheden of het
leveren van zaken of diensten.
Oﬀerte:
iedere vorm van aanbieding, prijsbepaling, kostencalculatie of oﬀerte door NUGTR
uitgebracht.
Overeenkomst:
de overeenkomst tussen opdrachtgever en NUGTR met betrekking tot het verrichten
van werkzaamheden of het leveren van zaken of diensten.
Werkzaamheden:
onder meer maar niet beperkt tot, ontwerpen, vervaardigen, aﬂeveren, installeren,
plaatsen, (op- en/of af)bouwen van reclameproducties en -uitingen of delen daarvan,
in de ruimste zin van het woord.
Diensten:
onder meer maar niet beperkt tot facilitering van webhosting, domeinregistratie en
aanverwante zaken in het kader van de overeenkomst.
Werk:
het product of eindresultaat dat door de werkzaamheden in het kader van de
overeenkomst door NUGTR tot stand is gebracht.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere oﬀerte van NUGTR alsmede op iedere door
NUGTR met opdrachtgever gesloten overeenkomst met betrekking tot het opmaken van een oﬀerte, het
leveren van zaken of diensten en het uitvoeren van werkzaamheden.
3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze tussen partijen schriftelijk zijn
overeengekomen.
Artikel 2 – Oﬀerte
1. Een oﬀerte wordt door NUGTR schriftelijk en voorzien van een dagtekening geheel vrijblijvend uitgebracht.
De oﬀerte geldt uitsluitend voor de termijn die daarin is vermeld. Is geen termijn vermeld, dan geldt een
termijn van 14 dagen. Na deze termijn kan op de inhoud van de oﬀerte door de opdrachtgever geen
beroep meer worden gedaan.
2. Prijzen zijn vermeld in Euro. De oﬀerte vermeldt of de prijs in- of exclusief BTW is.
3. NUGTR kan de oﬀerte herroepen tot tien dagen na ontvangst van de aanvaarding van opdrachtgever.
Kosten die door de opdrachtgever gedurende die periode worden gemaakt, kunnen niet bij NUGTR in
rekening worden gebracht.
4. De oﬀerte is gebaseerd op de informatie die opdrachtgever voorafgaand aan het opstellen van de oﬀerte
aan NUGTR heeft verstrekt. NUGTR kan en mag er vanuit gaan dat opdrachtgever alle algemene en
bijzondere informatie aan NUGTR heeft verstrekt die voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is.
Opdrachtgever staat in voor de juistheid en de volledigheid van deze informatie.
Artikel 3 – Overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of elektronische bevestiging van de oﬀ erte door
opdrachtgever.
2. In geval van mondelinge aanvaarding van de oﬀerte door opdrachtgever, wordt de overeenkomst voor
NUGTR eerst na schriftelijke orderbevestiging door hem bindend.
3. De inhoud van de oﬀerte is bepalend voor de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst.
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Nadere voorwaarden of afwijkingen van de oﬀerte, zijn slechts geldig indien deze schriftelijk door NUGTR
zijn bevestigd.

Artikel 4 – Duur en opzegging
1. Tenzij uit de aard van de overeenkomst anders blijkt, wordt de overeenkomst tussen partijen aangegaan
voor onbepaalde tijd.
2. De overeenkomst kan door beide partijen worden beëindigd door middel van schriftelijke opzegging,
rekening houdend met een opzegtermijn van een maand.
3. Indien de kosten van de dienstverlening op jaarbasis op voorhand in rekening worden gebracht, vindt er
geen restitutie plaats in geval van voortijdige opzegging.
4. NUGTR kan en mag de overeenkomst per direct schriftelijk ontbinden in de volgende bijzondere situaties:
a) opdrachtgever is in verzuim ten aanzien van zijn verplichtingen uit de overeenkomst;
b) insolventie of ernstige betalingsonmacht van de opdrachtgever die blijkt uit faillissement, aanvraag van
surseance van betaling of toepassing van de Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen;
c) de (bedrijfs)activiteiten van opdrachtgever worden beëindigd of geliquideerd;
e) opdrachtgever verliest de vrije beschikkingsmacht over zijn vermogen;
f) opdrachtgever wordt onder curatele/bewindvoering gesteld.
5. Indien NUGTR de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de
overeenkomst, met inbegrip van de aanspraak op betaling voor de werkzaamheden of diensten die zijn
opgeschort.
Artikel 5 – Levering en uitvoering van de overeenkomst, risico-overgang
1. NUGTR zal de overeenkomst goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst en de eisen van
goed vakmanschap uitvoeren.
2. NUGTR staat er voor in dat de door haar gecreëerde werken origineel zijn en dat zij over de desbetreﬀende
rechten met betrekking tot het gebruik, zoals omschreven in de overeenkomst, kan beschikken.
3. Voor zover voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, heeft NUGTR het recht om (delen van)
de overeenkomst door derden te laten uitvoeren.
4. NUGTR behoudt zich het recht voor om de overeenkomst in gedeelten na te komen en na iedere
deellevering het daaraan gerelateerde gedeelte van de overeengekomen prijs bij opdrachtgever in
rekening te brengen.
5. Het werk wordt opgeleverd beschouwd als het geheel is uitgevoerd, in werking is gesteld of geplaatst en
daarvan aan de opdrachtgever mededeling is gedaan. Vanaf dit moment is het risico voor het werk
overgegaan op de opdrachtgever.
6. Als aan opdrachtgever mededeling is gedaan dat de bestelde producten kunnen worden afgehaald bij
NUGTR, dient opdrachtgever deze binnen tien dagen na deze mededeling af te halen, bij gebreke waarvan
NUGTR het recht heeft om aan opdrachtgever opslagkosten in rekening te brengen of de zaken op kosten
van opdrachtgever aan hem te laten toezenden.
7. Is voor de uitvoering van de overeenkomst een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is deze
indicatief en nimmer een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk door de opdrachtgever is aangegeven dat het
een uiterste termijn betreft. Bij overschrijding van de leveringstermijn dient opdrachtgever NUGTR
allereerst schriftelijk in gebreke te stellen en daarbij een redelijke termijn te bieden om alsnog uitvoering
te geven aan de overeenkomst, voor zover mogelijk.
Artikel 6 – Verplichtingen van de opdrachtgever
1. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor:
a) de aanwezigheid van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en
goedkeuringen, onder meer vergunningen, ontheﬃngen en beschikkingen etc.;
b) het tijdig in het bezit van NUGTR stellen van de gegevens en zaken die voor de uitvoering van de
overeenkomst nodig zijn;
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c) de geschiktheid van zaken en de ondergrond indien ter uitvoering van de overeenkomst daarop zaken
door NUGTR moeten worden aangebracht, bevestigd of verankerd. Het oordeel over de geschiktheid van
zaken en de ondergrond door NUGTR is bindend;
d) het ontwerp en/of de vormgeving indien deze van opdrachtgever afkomstig is, in die zin dat door
dat door de uitvoering van de overeenkomst geen inbreuk wordt gemaakt op auteursrechten,
modelrechten, merkrechten of andere intellectuele-eigendomsrechten van derden, of daarvan afgeleide
rechten, noch inbreuk op enig ander recht.
Opdrachtgever controleert de door NUGTR aangeleverde ontwerpen, tests, (proef)afdrukken/modellen
zorgvuldig en met bekwame spoed op fouten en gebreken en doet van de bevindingen omgaand, maar
uiterlijk binnen veertien dagen mededeling aan NUGTR.
Opdrachtgever vrijwaart NUGTR zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden ter zake de
niet-nakoming van zijn verplichtingen vanuit de overeenkomst met NUGTR of de verantwoordelijkheden
zoals benoemd in dit artikel, geldend kunnen maken.
NUGTR kan de op haar rustende verplichtingen en werkzaamheden opschorten indien opdrachtgever niet
aan een op hem rustende verplichting als in dit artikel omschreven, heeft voldaan. In dat geval is
opdrachtgever tevens verplicht de schade die NUGTR hierdoor lijdt, te vergoeden.

Artikel 7 – Kosten, prijswijziging, meer- en minderwerk
1. De overeenkomst omvat alleen de op de oﬀerte gespeciﬁceerde werkzaamheden en te leveren zaken of
diensten. Alle wijzigingen daarop die tot een hogere prijs leiden, worden aangemerkt als meerwerk en als
zodanig in rekening gebracht op basis van gewerkte uren, gebruikte materialen of geleverde/te leveren
diensten.
2. Kosten voortvloeiend uit de verplichtingen van opdrachtgever zoals bedoeld in artikel 6 komen voor
rekening van de opdrachtgever.
3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is opdrachtgever gehouden de werkelijke kosten te vergoeden
in het geval dat NUGTR wel was uitgenodigd tot het maken van een ontwerp, model of prototype, maar
vervolgens geen opdracht is gegeven voor het verrichten van de werkzaamheden of het produceren en/of
leveren van de zaken.
4. Indien de uitvoering van de opdracht op initiatief van opdrachtgever of NUGTR tussentijds wordt
opgeschort of beëindigd, heeft NUGTR recht op volledige betaling van tot op het moment van opschorting
of beëindiging verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten, waaronder de kosten die NUGTR ter
voorbereiding heeft gemaakt, zoals gereserveerde productiecapaciteit, ingekochte materialen, ingeroepen
diensten en opslagkosten.
5. Indien de overeenkomst voor onbepaalde tijd is, is NUGTR gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk
moment te wijzigen. NUGTR zal het voornemen tot een prijswijziging ten minste twee maanden van
tevoren mededelen aan opdrachtgever. Bij prijsverhoging heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst
te beëindigen, rekening houdende met een opzegtermijn van één kalendermaand.
Artikel 8 – Betaling en eigendomsvoorbehoud
1. Facturering geschiedt op een moment en met regelmaat naar inzicht van NUGTR. NUGTR kan voorafgaand
aan de uitvoering van de overeenkomst een voorschot of aanbetaling verzoeken en dit middels een factuur
in rekening brengen.
2. Tenzij anders overeengekomen vindt betaling plaats binnen veertien dagen na factuurdatum op het adres
van NUGTR of op het door NUGTR opgegeven bankrekeningnummer.
3. De betalingstermijn is een fatale termijn. Wanneer betaling niet door NUGTR is ontvangen binnen de
betalingstermijn, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Vanaf dit moment is opdrachtgever
vertragingsrente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke handelsrente of in het geval dat opdrachtgever
consument is; de wettelijke rente voor consumententransacties.
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Indien de opdracht is verstrekt door of ten behoeve van meer dan één opdrachtgever, zijn alle
opdrachtgevers hoofdelijk verbonden ter zake van de nakoming van de (betalings)verplichtingen, ongeacht
de tenaamstelling van de factuur.
Vorderingen van NUGTR zijn onmiddellijk opeisbaar in geval van:
a) overschrijding van een betalingstermijn;
b) beëindiging van de opdracht door opdrachtgever;
c) aanvraag of uitspraak van faillissement, surseance van betaling, toelating tot de Wettelijke
Schuldsanering Natuurlijke Personen of ondercuratelestelling van opdrachtgever;
d) overlijden van opdrachtgever of liquidatie, opheﬃng en/of ontbinding van de rechtspersoon van
opdrachtgever.
Alle kosten die worden gemaakt ter inning van enig door opdrachtgever verschuldigd bedrag, zowel
buitengerechtelijk als gerechtelijk, komen voor rekening van opdrachtgever. De hoogte van de
buitengerechtelijke kosten wordt berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor
Buitengerechtelijke Incassokosten.
Alle geleverde goederen blijven eigendom van NUGTR, zolang deze niet dan wel niet volledig zijn betaald.
Op of aan (onroerende) zaken aangebrachte constructies worden daartoe door partijen als roerende, niet
nagetrokken zaken aangemerkt.

Artikel 9 - Webhosting en domeinregistratie
1. Voor het faciliteren van webhosting, domeinregistratie en aanverwante zaken kan gebruik worden
gemaakt van de dienstverlening van derden. NUGTR treedt daarbij op als bemiddelaar en is niet
verantwoordelijk voor de inhoud van deze dienstverlening, ook niet indien zij vergoedingen voor deze
dienstverlening incasseert. Opdrachtgever dient akkoord te gaan met de voorwaarden van deze derde.
2. Voor de dienstverlening als bedoeld in dit artikel is NUGTR afhankelijk van en onderworpen aan geldende
regels en procedures van desbetreﬀende registrerende instanties. Opdrachtgever dient akkoord te gaan
met de voorwaarden die de registrerende instantie stelt.
3. NUGTR vervult bij de aanvraag van domeinregistratie en aanverwante zaken slechts een bemiddelende rol
en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd. Een factuur voor registratiekosten is
geen bevestiging van de registratie, daartoe strekt enkel de registratiebevestiging.
4. NUGTR spant zich in voor een kwalitatief goede en ononderbroken beschikbaarheid van de website door
middel van geschikte systemen en netwerken om zo de opdrachtgever toegang te verschaﬀen tot door
hem opgeslagen gegevens. NUGTR biedt echter geen garanties over kwaliteit of beschikbaarheid.
5. NUGTR maakt periodiek back-ups van servers, hostingpakketten en websites en bewaart deze in ieder
geval gedurende 7 dagen.
Artikel 10 - Gebruik
1. Het is opdrachtgever verboden om met gebruikmaking van de producten of diensten van NUGTR wet- of
regelgeving te schenden, inbreuk te maken op de rechten van anderen of informatie aan te bieden of te
verspreiden die:
a) onmiskenbaar bedoeld zijn om anderen behulpzaam te zijn bij criminele activiteiten;
b) onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, racistisch, discriminerend of haat zaaiend zijn;
c) een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren;
d) hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) materiaal dat onmiskenbaar
inbreuk maakt op auteursrechten, naburige rechten of portretrechten;
e) ongevraagde commerciële, charitatieve of ideële communicatie bevat;
f) kwaadaardige inhoud zoals virussen of spyware bevat.
2. Bij constatering van overtreding van de gebruiksaanwijzingen in dit artikel of de overeengekomen
speciﬁeke gebruiksaanwijzingen, is NUGTR gerechtigd alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs nodig
zijn om de overtreding te (doen) beëindigen.
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De kosten die in het kader van lid 2 door NUGTR worden gemaakt, worden direct bij de opdrachtgever in
rekening gebracht. Eventuele schade die opdrachtgever door maatregelen van NUGTR in dit kader wordt
geleden, komt niet voor vergoeding door NUGTR in aanmerking.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid
1. NUGTR is slechts aansprakelijk ten aanzien van opdrachtgever in het geval van een aan NUGTR
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst en uitsluitend voor vervangende
schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de overeengekomen, maar achterwege
gebleven prestaties. Daartoe dient opdrachtgever NUGTR onverwijld en schriftelijk in gebreke te stellen.
2. Iedere aansprakelijkheid van NUGTR voor enige andere vorm van schadevergoeding is – behoudens
situaties van opzet of grove schuld van NUGTR - uitgesloten, daar onder begrepen aanvullende
schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte- of gevolgschade, schade wegens
misgelopen omzet of winst, schade wegens verlies van gegevens en/of zaken, schade uit
onbeschikbaarheid van werk, verloren gegevens en doorbreking van technische of organisatorische
beveiligingsmaatregelen.
3. Iedere vorm van aansprakelijkheid van NUGTR is beperkt tot de factuurwaarde van de overeenkomst,
althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft en wordt tevens
begrensd door de hoogte van het door NUGTR verzekerde bedrag conform de afgesloten
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.
4. Opdrachtgever vrijwaart NUGTR voor aanspraken van derden voor schade veroorzaakt door NUGTR ten
gevolge van het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie door opdrachtgever met betrekking tot
de uitvoering van de overeenkomst.
5. NUGTR is niet aansprakelijk voor kwaliteitsverlies indien dit het gevolg is van de ongeschiktheid van de
door opdrachtgever aangeleverde materialen en zaken.
6. NUGTR is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten, noch voor de gevolgen daarvan indien het
werk of resultaat gelijk is aan het eerder aan opdrachtgever getoonde en door hem goedgekeurde
voorbeeld of model.
Artikel 12 – Overmacht
1. Een tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst kan aan NUGTR
niet worden toegerekend, indien deze tekortkoming het gevolg is van overmacht.
2. Onder overmacht wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan:
a. (weers)omstandigheden die werkzaamheden die op geen enkele wijze binnen kunnen worden
uitgevoerd, belemmeren zoals hevige neerslag en storm;
b. natuurrampen, brand, waterschade, storingen, ziekte en ongevallen in het bedrijf van NUGTR;
c. storingen van publieke infrastructuur die normaal gesproken voor NUGTR beschikbaar is en waarvan
NUGTR voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is en storingen die zijn veroorzaakt door
computercriminaliteit;
d. belemmeringen door derden, belemmeringen in het verkeer of vervoer, belemmerende maatregelen
van overheidswege;
e. geheel of gedeeltelijke werkstaking, oproer, mobilisatie, oorlog of oorlogsgevaar, terrorisme;
f. niet of niet-tijdige levering van goederen door leveranciers van NUGTR of overige tekortkomingen van
deze leveranciers.
g. gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of ander bronmateriaal waarvan opdrachtgever
het gebruik heeft voorgeschreven.
3. Indien een situatie zoals beschreven in lid 2, langer dan 3 maanden duurt of dreigt te duren, is NUGTR
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder enige verplichting tot het vergoeden van enige vorm van
schade.

Artikel 13 – Klachten en garantie
1. Opdrachtgever is verplicht direct na de (op)levering en/of uitvoering van de overeenkomst, het resultaat of
het werk grondig te inspecteren op gebreken en na te gaan of de prestatie van NUGTR aan de
overeenkomst voldoet.
2. Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken in de uitvoering van de overeenkomst of de levering van
zaken, of met betrekking tot de inhoud van de factuur, dienen uiterlijk binnen 7 dagen na oplevering
schriftelijk door NUGTR te zijn ontvangen. Na deze termijn wordt opdrachtgever geacht met de staat
waarin het werk of de zaak is (op)geleverd, in te stemmen.
3. Gebreken die redelijkerwijze niet binnen de termijn van lid 2 hadden kunnen worden geconstateerd,
moeten onverwijld na constatering aan NUGTR worden gemeld.
4. Indien door verder gebruik van een gebrekkige zaak schade kan ontstaan, dient dit gebruik onverwijld te
worden gestaakt.
5. Garantie is uitgesloten voor gebreken aan door NUGTR geleverde zaken die het gevolg zijn van:
- normale slijtage (waaronder geleidelijke verkleuring of aantasting door weersinvloeden),
- ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de gebruiksaanwijzingen,
- door de opdrachtgever of een derde aangebrachte veranderingen of reparaties;
- nalaten van gebruikelijk onderhoud, het niet betrachten van de normale zorg of onjuist uitgevoerd
onderhoud ten aanzien van het werk.
6. Afwijkingen van geringe betekenis zoals onder meer kleur of schermweergave, vormen geen reden tot
afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.
7. Gebreken aan een deel van het geleverde, geven opdrachtgever niet het recht het volledige werk of alle
geleverde zaken af te keuren.
8. De verplichting van opdrachtgever tot het voldoen van de factuur, wordt door het indienen van een klacht
niet opgeschort, evenmin ontstaat er voor opdrachtgever een bevoegdheid tot verrekening door het
indienen van een klacht.
9. NUGTR dient door opdrachtgever in staat te worden gesteld ingediende reclames en aanspraken te
controleren.
Artikel 14 – Auteursrechten
1. NUGTR behoudt zich het auteursrecht voor op alle door haar in het kader van de overeenkomst
ontworpen c.q. tot stand gebrachte werken zoals ontwerpen, calculaties, schetsen, adviezen, vormgeving,
websites, applicaties, teksten en alle overige voortbrengselen van de geest.
2. Opdrachtgever verplicht zich de geleverde ontwerpen, tekeningen, schetsen, calculaties, modellen etc.,
alsmede de in het kader van de opdracht meegeleverde standaard-software zoals fonts e.d. slechts aan te
wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding hetzij om niet,
aan derden ter beschikking te stellen, openbaar te maken of te verveelvoudigen.
3. Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de opdrachtgever een niet voor matiging
vatbare en geﬁxeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd het recht van NUGTR om
aanspraak te maken op schadevergoeding.
4. Opdrachtgever stemt ermee in dat NUGTR de in het kader van de opdracht ontwikkelde uitingen voor
eigen promotionele doeleinden kan inzetten.
Artikel 15 – Geheimhouding
1. Partijen zullen informatie die 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.
2. NUGTR zal geen kennis nemen van gegevens die opdrachtgever opslaat en/of verspreidt via de systemen
van NUGTR, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de overeenkomst of NUGTR daartoe
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verplicht is krachtens een wettelijke bepaling, of gerechtelijk bevel. In dat geval zal NUGTR zich inspannen
de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.
De verplichting tot geheimhouding blijft ook bestaan na beëindiging van de overeenkomst om welke reden
dan ook, en wel voor zolang als de verstrekkende partij redelijkerwijs aanspraak kan maken op het
vertrouwelijke karakter van de informatie.
Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de opdrachtgever een niet voor matiging
vatbare en geﬁxeerde boete verschuldigd van € 5.000,00, onverminderd het recht van NUGTR om
aanspraak te maken op schadevergoeding.

Artikel 16 - Verwerking van persoonsgegevens
1. Voor zover in het kader van de uitvoering van de overeenkomst persoonsgegevens worden verwerkt,
zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en
overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming. NUGTR heeft hiertoe een
privacyverklaring opgesteld die is te vinden op de website: https://www.nugtr.nl/privacyverklaring.
2. De persoonsgegevens die door NUGTR worden verwerkt zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de
overeenkomst en zijn beperkt tot naam, adres, e-mail, telefoonnummer en eventueel een
bankrekeningnummer.
3. Voor zover NUGTR als verwerker van persoonsgegevens is aan te merken en opdrachtgever
verwerkersverantwoordelijke, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten conform het model dat door
NUGTR beschikbaar wordt gesteld.
4. NUGTR treft technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen
verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van
de techniek en de aard van de verwerking.
Artikel 17 – Slotbepalingen, rechts- en forumkeuze
1. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2. NUGTR behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
3. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de
opdracht en de inhoud van de algemene voorwaarden voor het overige van kracht blijven.
4. Op de overeenkomst tussen NUGTR en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
5. Alle geschillen die voortvloeien uit een aanbieding van of overeenkomst met NUGTR, zijn onderworpen
aan het oordeel van de bevoegde Nederlandse rechter van de Rechtbank Midden-Nederland.

