Algemene Voorwaarden
Artikel 1: Definities
1.1. Opdrachtnemer: Safety 1st Nederland
1.2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te
verrichten.
1.3. Werkzaamheden: Alle werkzaamheden die de opdrachtnemer in het kader van een geaccepteerde opdracht
verricht.
1.4. Bescheiden: Alle door opdrachtgever aan opdrachtnemer beschikbaar gestelde zaken,
zoals stukken of gegevensdragers en alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door opdrachtnemer
vervaardigde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers.
1.5. Algemene voorwaarden: Voorwaarden, waaronder werkzaamheden worden verricht door
opdrachtnemer(hierna genoemd AV).
1.6. Overeenkomst: De overeenkomst tussen Safety 1st Nederland en opdrachtgever.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1. Deze AV gelden voor iedere aanbieding, offerte en/of opdracht waarop opdrachtnemer deze AV van
toepassing heeft verklaard.
2.2. Op van deze AV afwijkende bedingen kan de opdrachtgever slechts een beroep doen, als deze nadrukkelijk
en schriftelijk door de opdrachtnemer zijn aanvaard.
2.3. Aan de in lid 2 genoemde afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend m.b.t. eventuele later
aangegane overeenkomsten.
2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van
de hand gewezen.
2.5. Deze AV zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering
waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.6. De gedrags- en beroepsregels voor de opdrachtnemer maken deel uit van deze algemene voorwaarden. De
opdrachtgever verklaart de daaruit voortvloeiende verplichtingen steeds te zullen respecteren.
2.7. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze AV nietig zijn, of vernietigd mochten worden, blijven de
overige bepalingen van deze AV volledig van toepassing. Opdrachtgever en opdrachtnemer zullen alsdan in
overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q, vernietigde bepalingen overeen te
komen. Hierbij wordt zoveel als mogelijk de strekking en het doel van de oorspronkelijke bepaling in acht
genomen.
2.8. Opdrachtnemer behoudt zich het recht deze AV te wijzigen of aan te vullen.
Wijzigingen gelden ook ten aanzien van al gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30
dagen na schriftelijke bekendmaking. Indien de opdrachtgever niet wenst in te stemmen met deze wijzigingen,
heeft deze het recht de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 10 dagen tegeb
de datum waarop de wijzigingen in werking treden.

Artikel 3: Totstandkoming Overeenkomst
3.1. De offertes en aanbiedingen die door opdrachtnemer worden gedaan zijn vrijblijvend en herroepelijk, 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 de dienst of het product waarop de offerte of de
aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
3.2. Het aanbod tot het aangaan van een overeenkomst kan door opdrachtnemer zowel mondeling als ook
schriftelijk worden gedaan. De overeenkomsten komen tot stand middels een overeenkomst van opdracht dan
wel een opdrachtbevestiging per e-mail.
3.3. Voor alle offertes en aanbiedingen geldt voorts, dat deze zijn gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte
gegevens. Bij gebleken onjuistheid c.q. onvolledigheid daarvan kan Opdrachtgever aan een (geaccepteerde)
offerte of aanbieding geen rechten jegens opdrachtnemer ontlenen.
3.4. Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien opdrachtgever
redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke
vergissing of verschrijving bevat.
3.5. 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 reis- en verblijf-, verzend- en
administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3.6. De overeenkomst komt tot stand op het moment, dat de door opdrachtnemer en opdrachtgever ondertekende
offerte, die is gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte informatie, door opdrachtnemer is terug ontvangen,
onverminderd de verplichting om aan opdrachtnemer honorarium en kosten te voldoen, indien op wens van
opdrachtgever reeds met de werkzaamheden is begonnen, voordat de door opdrachtgever ondertekende offerte
is retour ontvangen.
3.7. De door opdrachtgever en opdrachtnemer ondertekende offerte wordt geacht de overeenkomst juist en
volledig weer te geven.

Artikel 4: Informatieplicht
4.1 Opdrachtgever dient opdrachtnemer terstond te informeren als opdrachtgever:
a. van plan is (voorlopige) surseance van betaling aan te vragen
b. (voorlopige) surseance van betaling heeft verkregen.
c. van plan is aangifte van zijn faillissement in te dienen.
d. Bekend is dat een of meer van zijn schuldeisers opdrachtgevers faillissement heeft/hebben aangevraagd.
e. in staat van faillissement is verklaard.

Artikel 5: Duur van de Overeenkomst
5.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd tenzij uit de aard der strekking van de verleende
opdracht voortvloeit dat deze voor onbepaalde tijd is aangegaan. De overeenkomst kan niet tussentijds worden
opgezegd, tenzij opdrachtnemer en opdrachtgever schriftelijk anders zijn overeengekomen.
5.2. Is binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn
overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.
5.3. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen samen besluiten, de overeenkomst onder andere voorwaarden te
continueren, na hierover bereikte schriftelijke overeenstemming.

Artikel 6: Uitvoering en verplichtingen Opdrachtgever/ Opdrachtnemer
6.1.. Opdrachtnemer neemt met de overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft derhalve geen
garantie omtrent de resultaten van de opdracht, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
6.2. Indien binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is
overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn voor opdrachtnemer. Bij overschrijding van de
uitvoeringstermijn dient opdrachtgever opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen.
6.3. Tenzij uitdrukkelijk anders staat aangegeven dient opdrachtgever zelf zorg te dragen van het te bedienen
materieel. Door opdrachtnemer wordt slechts een voor het te bedienen voertuig of de machine deskundig
persoon geleverd.
6.4. Indien opdrachtnemer door onvoorziene omstandigheden/overmacht niet aan de opdracht kan voldoen, is
opdrachtnemer niet verplicht een andere opdrachtnemer te leveren.
6.5. De opdrachtgever dient zorg te dragen voor een veilige werkomgeving conform de actuele Nederlandse
ARBO wet- en regelgeving.
6.6. Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer op de hoogte te brengen van alle informatie, die ter uitvoering van
de opdracht noodzakelijk of nuttig is.

6.7. Opdrachtnemer is gehouden de verleende opdracht op deskundige en zorgvuldige wijze uit te voeren met
inachtneming van de gedrags- en beroepsregels.
6.8. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.
6.9. Opdrachtnemer heeft het recht - indien wenselijk - bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
6.10. Opdrachtnemer zal niet eerder meer werkzaamheden verrichten en aan opdrachtgever in rekening brengen
dan waartoe de opdracht strekt, dan na dat hierover eerst overleg is geweest en overeenstemming is bereikt met
de opdrachtgever.

Artikel 7: Wijziging in de Overeenkomst
7.1. Wijzigingen in de overeenkomst door opdrachtgever die door opdrachtnemer niet konden worden voorzien en
meerwerk veroorzaken, zullen door opdrachtnemer aan opdrachtgever worden doorbelast conform het in de
overeenkomst afgesproken tarief. Er is voorts sprake van meerwerk, indien als gevolg van het verstrekken van
onjuiste of onvolledige gegevens door opdrachtgever, opdrachtnemer de geplande werkzaamheden opnieuw
moet organiseren. Opdrachtnemer is gerechtigd de kosten voor meerwerk op basis van nacalculatie in rekening
te brengen bij opdrachtgever.
7.2. Door opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de
overeenkomst, moeten door opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht. Een
wijziging in dan wel aanvulling op de overeenkomst geldt slechts indien deze door zowel opdrachtnemer als
opdrachtgever (bij voorkeur schriftelijk) is aanvaard.
7.3. Veranderingen die in een reeds verstrekte opdracht worden aangebracht kunnen tot gevolg hebben dat de
oorspronkelijk overeengekomen oplevertijd door opdrachtnemer wordt overschreden.

Artikel 8: Verzekeringen bij voertuigen/machines
8.1. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het afsluiten van een WA-verzekering conform de in de wet
Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) gestelde eisen alsmede indien gezien de waarde
gebruikelijk een volledige (casco)verzekering voor het voertuig/de machine waar opdrachtnemer zijn opdracht
mee dient uit te voeren. De opdrachtgever is verplicht deze verzekering tijdens de gehele duur van de
overeenkomst in stand te houden. Het bij de verzekering(en) behorende eigen risico komt in geen enkel geval en
voor geen enkel deel voor rekening van opdrachtnemer.
8.2. Opdrachtnemer dient in zijn hoedanigheid van houder van het voertuig/de machine, meeverzekerd te zijn.
8.3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het - gedeeltelijk - niet voldoen door
Opdrachtgever aan het in lid 1 en 2 gestelde.
8.4. Opdrachtgever verleent uitdrukkelijk en onherroepelijk toestemming aan opdrachtnemer om aan de in het
eerste lid genoemde verzekeringen rechten te ontlenen. Indien dit lid niet wordt nagekomen of opdrachtgever een
andere verplichting in dit artikel niet is nagekomen, en opdrachtnemer door een derde aangesproken wordt tot het
betalen van enige schadevergoeding, is opdrachtgever verplicht opdrachtnemer volledig te vrijwaren en
opdrachtnemer alles te vergoeden wat opdrachtnemer aan deze derde moet voldoen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
9.1. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk in het geval van een hem toerekenbare tekortkoming in de nakoming
van de overeenkomst. De beperkingen van dit artikel zijn in het geval van aansprakelijkheid van toepassing.
9.2. Onverminderd het bepaalde in lid 1, aanvaardt opdrachtnemer geen aansprakelijkheid voor
• het niet of niet-tijdig bereiken van de bestemming als gevolg van, onder meer slechte weersomstandigheden
en overige omstandigheden in het verkeer welke een vertraging veroorzaken;
• schade of kosten ontstaan aan het voertuig of de machine;
• schade of kosten ontstaan aan zaken of inzittenden aanwezig in het voertuig of de machine tijdens
de uitvoering van de Overeenkomst;
• schade of kosten gemaakt tijdens de uitvoering van de Overeenkomst die ontstaan zijn door een bekeuring,
een proces-verbaal of een verkeersongeval, welke niet te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer.
9.3. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is altijd beperkt tot tweemaal de vergoeding welke opdrachtnemer
voor zijn werkzaamheden in het kader van de overeenkomst heeft ontvangen, met een maximum van € 1500,9.4. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van
zijn aansprakelijkheidsverzekeraar in voorkomend geval.
9.5. De voornoemde limiteringen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien er sprake is van schade
die het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van de opdrachtgever of leidinggevende(n) van
opdrachtnemer.
9.6. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Voor andere directe, indirecte en/of
gevolgschade (inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, bedrijfsstagnatiekosten, verlies van relaties, o.a.
voortvloeiende uit enige vertraging, verlies van gegevens, overschrijding van een leveringstermijn en/of

geconstateerde gebreken) dan door opdrachtgever geleden directe vermogensschade is opdrachtnemer niet
aansprakelijk.
9.7. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en
verweren van opdrachtgever jegens opdrachtnemer één jaar.

Artikel 10: Overmacht
10.1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij
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 zijn rekening komt.
10.2. Onder overmacht wordt in deze AV verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt
begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan
uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Ziekte van de door de
uitvoering van de opdracht aangewezen persoon worden daaronder begrepen. opdrachtnemer heeft ook het recht
zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert,
intreedt nadat opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
10.3. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder van de partijen
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
10.4. Voor zover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn 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 opdrachtnemer 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 12: Betaling
12.1. Betaling dient plaats te vinden in euro's zonder enige opschorting of verrekening, uit welke hoofde ook,
uiterlijk 30 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting
niet op.
12.2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is de
opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand,
tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal
worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het
volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De
kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie wegens het verzuim van de opdrachtgever bedragen elke
keer € 15,00 welke ten laste van opdrachtgever komen. Deze kosten betreffen de dekking van de administratieve
gevolgen van opdrachtnemer. Tevens worden alle facturen van opdrachtnemer aan opdrachtgever, ook al is de
betalingstermijn nog niet verstreken, direct opeisbaar.
12.3. Alle gerechtelijke en buitenrechtelijke incassokosten, die opdrachtnemer maakt als gevolg van niet
nakoming van opdrachtgever van zijn betalingsverplichtingen, komen ten laste van de opdrachtgever.
12.4. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats in mindering van alle kosten,
vervolgens in mindering van alle verschenen rente en tenslotte in mindering van de opeisbare facturen, die het
langst open staan. Zelfs al vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur en
alle lopende rente.
12.5. In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere opdrachtgever individueel hoofdelijk aansprakelijk voor
betaling van het hele factuurbedrag.

Artikel 13: Prijs
13.1. Opdrachtgever is verplicht om aan opdrachtnemer de overeengekomen prijs te betalen. De prijs en
eventuele kostenramingen zijn in euro’s en exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege
tenzij schriftelijk anders aangegeven.
13.2. Indien opdrachtgever en opdrachtnemer geen vast bedrag zijn overeengekomen, wordt de prijs vastgesteld
aan de hand van het uurtarief en het totaal van de door opdrachtnemer bestede tijd.
13.3. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd tot verhoging van de 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 bijv.
lonen of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
4. Opdrachtgever is gehouden om de redelijke onkosten die door opdrachtnemer in de uitvoering van de
werkzaamheden zijn gemaakt te vergoeden.

Artikel 14: Opschorting/Ontbinding
14.1 Opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten,
dan wel alle overeenkomsten met opdrachtgever, zonder enige in gebreke stelling en zonder zelf tot enige
schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden een en ander onverminderd de overige
rechten van opdrachtnemer , indien
a. opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting jegens opdrachtnemer. b.
opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of door opdrachtgever of een derde een verzoek daartoe
bij de rechtbank is ingediend.
c. opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of dit al dan niet voorlopig, aan hem is verleend.
d. het bedrijf van opdrachtgever wordt stilgelegd of geliquideerd.
e. indien beslag op goederen van opdrachtgever wordt gelegd, dan wel indien opdrachtgever onder bewind of
curatele wordt gesteld. Voorts zullen alle vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever, uit welke hoofde
ook, terstond en in z'n geheel opeisbaar zijn.
14.2. Opdrachtnemer is voorts 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 opdrachtnemer kan worden gevergd.
14.3. Indien opdrachtnemer overgaat tot opschorting of ontbinding, is hij op generlei wijze gehouden tot
vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
14.4. Indien opdrachtnemer overgaat tot ontbinding van de overeenkomst, zijn de vorderingen van
opdrachtnemer op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
14.5. Indien de ontbinding aan opdrachtgever toerekenbaar is of opdrachtnemer de uitvoering van de
overeenkomst dient op te schorten zoals vermeld in dit artikel, is opdrachtgever verplicht de hierdoor ontstane
directe en indirecte schade en kosten aan opdrachtnemer te vergoeden.

Artikel 15: Vrijwaring
15.1. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor mogelijke aanspraken van derden, die in verband met de
uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan opdrachtnemer
toerekenbaar is.
15.2. Opdrachtgever is gehouden om opdrachtnemer zowel in als buiten rechte bij te staan indien opdrachtnemer
wordt aangesproken op grond van het eerste lid van dit artikel en direct al hetgeen te doen dat van haar/hem in
dat geval verwacht mag worden. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen,
dan is opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan
de zijde van opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van
opdrachtgever.

Artikel 16: Intellectueel eigendom
16.1. Alle door opdrachtnemer voor opdrachtgever ontwikkelde modellen, werken en/of uitvindingen zijn en blijven
eigendom van opdrachtnemer. Daaronder wordt ook verstaan alle rechten van intellectueel eigendom waaronder
begrepen, doch niet daartoe beperkt auteursrechten, modelrechten en/of octrooirechten.
2. Alle door opdrachtnemer ten behoeve van opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, computer
programma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen en contracten, zijn te gebruiken door opdrachtgever en
zijn te vermenigvuldigen door opdrachtgever ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Door
opdrachtnemer verstrekte stukken mogen niet door opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van opdrachtnemer openbaar worden gemaakt, verveelvoudigd worden dan wel geëxploiteerd worden of ter
kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

Artikel 17: Toepasselijk recht
17.1. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing.
17.2. Voormelde bepaling is ook van toepassing indien aan een overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het
buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij daar woonplaats heeft.
De eventuele toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Artikel 18: Vindplaats en wijziging Voorwaarden
18.1. Deze AV zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en zullen door opdrachtnemer op verzoek
kosteloos worden toegezonden, maar ook vindbaar op de website van opdrachtnemer

18.2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot
stand komen van de rechtsbetrekking met opdrachtnemer.
18.3. De Nederlandse tekst van de Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Artikel 19: Verwerking Persoonsgegevens
19.1. Voor zover bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening van opdrachtnemer
persoonsgegevens van een wederpartij worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en
zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
19.2. In aanvulling op het voorgaande lid 1 merkt opdrachtnemer nog op dat er passende technische en
organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de van een wederpartij verwerkte persoonsgegevens te
beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de
huidige stand van de techniek en de aard van de verwerking.

