Algemene Voorwaarden
Vastgesteld op 1 December 2016
1.
Definities
a) Bundles: Bundles Nederland BV, gevestigd aan de Herengracht 182, 1016 BR te Amsterdam, KvK
nr. 61696625.
b) Klant: de wederpartij van Bundles onder de Overeenkomst.
c) Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Bundles en Klant, waaronder het besteloverzicht dat
Klant per email ontvangt na bestelling via www.bundles.nl, waarop deze algemene voorwaarden
van toepassing zijn.
d) Apparaat: het door Klant te bestellen huishoudelijk apparaat in eigendom van Bundles.
e) Bundles Buddy: een stekker met bijbehorende bridge die het energieverbruik van het Apparaat via
de breedband internet verbinding van Klant aan Bundles doorgeeft. De Bundles Buddy blijft bij een
eventuele verkoop van het Apparaat van Bundles aan Klant in eigendom van Bundles.
f) Was-App: de applicatie van Bundles waarmee Klant inzicht krijgt in de verbruik gegevens van het
Apparaat, persoonlijke tips voor het schoner wassen met minder gebruik van water, energie en
wasmiddel, toegang tot Bundles wasondersteuning en toegang tot Bundles Was-shop.
g) Gebruik: gebruik van het Apparaat zoals aangegeven in de Overeenkomst.
h) Servicepakket: de dienstverlening van Bundles zoals nader is omschreven op www.bundles.nl.
i) Abonnement: de dienst waarbij een Apparaat aan Klant ter beschikking wordt gesteld voor
Gebruik, aangevuld met het Servicepakket, zoals vastgelegd in een Overeenkomst.
j) Maandbedrag: de maandelijkse vaste vergoeding voor het Abonnement zoals gespecificeerd in de
Overeenkomst.
k) Gebruiksvergoeding: de vergoeding zoals beschreven in artikel 4 van deze voorwaarden en, indien
van toepassing, gespecificeerd in de Overeenkomst.
l) Verplaatsvergoeding: de vergoeding zoals gespecificeerd in de Overeenkomst die Klant aan
Bundles verschuldigd is voor het uitvoeren van een verplaatsing van het Apparaat zoals
beschreven in artikel 6.6 of voor de retournering van het Apparaat ten gevolge van de beëindiging
van het Abonnement zoals beschreven in artikel 12 van deze voorwaarden.
m) Bundles Restwaarde: de regeling voor de bepaling van de restwaarde van het Apparaat bij verkoop
van het Apparaat van Bundles aan Klant.
2.
Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Bundles aan Klant en alle
rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten tussen Bundles en Klant.
2. Rechtsgeldig afwijken van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk, tenzij schriftelijk
overeengekomen tussen Bundles en Klant.
3. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van Klant wordt hierbij
nadrukkelijk van de hand gewezen.
4. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op aanvullende en opvolgende
Overeenkomsten tussen Bundles en Klant.
3.
Totstandkoming Overeenkomst
1. Via de website www.bundles.nl kan een bestelling worden geplaatst. Klant is verplicht correcte en
volledige informatie aan te leveren ten behoeve van de totstandkoming van de Overeenkomst.
2. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Klant van het aanbod en
het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
3. Het sluiten van een Overeenkomst is niet mogelijk indien Klant:
a. op één van de Waddeneilanden woont;
b. een negatieve BKR-registratie heeft en Bundles de klant binnen 5 werkdagen informeert dat
geen Overeenkomst gesloten zal worden;
c. niet (langer) aan de voorwaarden zoals opgenomen in de Overeenkomst voldoet, of
d. geen vast woonadres heeft en/of onder curatele of bewind staat, tenzij de bewindvoerder
schriftelijk toestemming geeft.
4. Klant stemt er mee in dat Bundles het Apparaat op elk moment door een soortgelijk apparaat mag
vervangen en de specificaties van het Apparaat naar goeddunken mag wijzigen.
5. Bundles is gerechtigd haar verplichtingen onder een Overeenkomst op elk moment op te schorten
indien zij gerede twijfels heeft over de kredietwaardigheid van Klant.
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4.
Maandbedrag en Gebruiksvergoeding
1. Klant betaalt het Maandbedrag aan Bundles telkens voorafgaand aan de maand waarover het
Maandbedrag betaald wordt.
2. Het Maandbedrag wordt berekend vanaf de eerste dag van de maand waarin de Overeenkomst
wordt gesloten. Klant krijgt voor de eerste maand pro-rata korting voor de dagen dat Klant niet over
het Apparaat heeft kunnen beschikken.
3. Eventueel zal Klant naast het Maandbedrag een aanvullende gebruiksvergoeding aan Bundles
betalen op basis van het gebruik van het Apparaat. Indien van toepassing, staat deze
gebruiksvergoeding gespecificeerd in de Overeenkomst en wordt deze maandelijks achteraf
berekend en opgenomen op de eerstvolgende factuur aan Klant.
4. De meetgegevens van Bundles over het gebruik zijn leidend bij het bepalen van de
gebruiksvergoeding. Indien gegevens ontbreken door een niet-werkende internetverbinding, komt
dit voor risico van Klant en zal Bundles in redelijkheid en op basis van ervaringen een aantal
wasbeurten vaststellen met een minimum van 15 wasbeurten per maand.
5. Klant zal aan Bundles een borg betalen als aangegeven in de Overeenkomst. Na beëindiging van
de Overeenkomst zal Bundles de borg binnen 14 dagen aan Klant retourneren, mits aan alle
voorwaarden is voldaan.
6. Tenzij anders vermeld, zijn in de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden genoemde prijzen
inclusief BTW. Bundles heeft het recht het Maandbedrag jaarlijks te indexeren op basis van de
consumentenprijsindex zoals beschikbaar gesteld door het CBS (www.cbs.nl).
5.
Facturatie en betaling
1. Klant is een Maandbedrag en de borg verschuldigd vanaf het moment waarop het Abonnement is
besteld en zal deze via de op www.bundles.nl opgenomen betaalmethoden aan Bundles betalen.
2. Bundles zal Klant maandelijks (digitaal) een factuur of incasso-aankondiging sturen met een
gespecifieerd overzicht. Bundles heeft het recht een derde partij te machtigen namens Bundles de
factuur of incasso-aankondiging te versturen.
3. Indien betaling niet plaatsvindt via automatische incasso, dienen alle facturen van Bundles binnen
14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan op een door Bundles of door Bundles
gemachtigde partij aan te geven rekeningnummer. Na 14 dagen wordt een herinnering digitaal
verstuurd. Na 28 dagen wordt een aanmaning digitaal verstuurd en wordt het factuurbedrag
opgehoogd met €7,50 sommatiekosten. Na 35 dagen wordt een ingebrekestelling per post
verstuurd en wordt het factuurbedrag nogmaals opgehoogd met €7,50 sommatiekosten. Bezwaren
tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van Klant aan Bundles niet op.
Klant mag in geen enkel geval (pretense) vorderingen op Bundles verrekenen met schulden aan
Bundles.
4. Bij niet tijdige betaling schiet Klant tekort in de nakoming van de Overeenkomst en is Klant in
verzuim en is Bundles gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.
5. Indien 14 dagen na het versturen van de ingebrekestelling het factuurbedrag en sommatiekosten
niet door Klant zijn voldaan, kan Bundles de vordering uit handen geven, in welk geval de Klant
tevens gehouden is tot vergoeding van buitengerechtelijke- en gerechtelijke kosten, waaronder,
alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband
houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins. De
buitenrechtelijke incassokosten die Bundles moet maken ingeval van niet tijdige betaling door de
Klant bij bedragen 15 % van het verschuldigde bedrag over de eerste €2.500,00 van de vordering
met een minimum van € 375 (driehonderdvijfenzeventig Euro),10% over de volgende €2.500,00
van de vordering, 5% over de volgende €5.000,00 van de vordering, 1% over de volgende
€190.000,00 van de vordering en 0,5% over het meerdere van de vordering met een maximum van
€6.775,00. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen te allen tijde nooit minder dan €40,00.
6. Bij tekortschieten in de nakoming van de Overeenkomst door Klant, heeft Bundles het recht het
uitvoeren van verplaatsing, onderhoud en/of reparatie op te schorten.
6.
1.

Aflevering, verhuizing of verplaatsing van het Apparaat
Na bestelling en betaling wordt, indien redelijkerwijs mogelijk, binnen 3 werkdagen telefonisch
contact met Klant opgenomen voor het maken van een afspraak voor aflevering van het Apparaat
en waar van toepassing de Bundles Buddy binnen de in de Overeenkomst genoemde levertijd,
mits Klant beschikbaar is voor het aannemen van de bestelling in deze periode.
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De aflevering en installatie is kosteloos, tenzij er een verhuislift, kraan, boot of terreinwagen voor
aflevering en/of installatie benodigd is. Klant is verplicht en staat er jegens Bundles voor in dat zij
alle voor de Overeenkomst benodigde (aanvullende) informatie, waaronder informatie met
betrekking tot zaken die de (kosten van en) werkzaamheden bij plaatsing beïnvloeden, tijdig aan
Bundles meedeelt. Bijkomende kosten voor plaatsing worden in overleg vastgesteld en zijn voor
rekening van Klant.
Klant zal bij bestelling en uiterlijk 2 dagen voor de plaatsing van het Apparaat eventuele
bijzonderheden van welke aard dan ook ten aanzien van de plaatsing doorgegeven aan Bundles.
Ter bewijs van aflevering van het Apparaat door Bundles aan Klant ondertekent Klant bij
aflevering het afleverdocument.
Klant kan een Overeenkomst met Bundles gedurende een bedenktijd van 15 dagen zonder
opgave van redenen kosteloos ontbinden, tenzij het Apparaat reeds bij Klant geïnstalleerd is in
welk geval de Verplaatsvergoeding in rekening gebracht wordt voor het retourneren van het
Apparaat. Bij annulering of verplaatsing van de plaatsingsafspraak binnen 48 uur voor het
overeengekomen moment van levering wordt ook de Verplaatsvergoeding in rekening gebracht.
Indien Klant het Apparaat (binnens- of buitenshuis) wil verplaatsen, dient altijd contact
opgenomen te worden met Bundles. Bundles zal Klant een verplaatsinstructie verstrekken op
basis waarvan Klant de verplaatsing zelfstanding mag (laten) uitvoeren. Klant is aansprakelijk
voor eventuele schade ontstaan bij een dergelijke verplaatsing. Bundles kan de verplaatsing ook
voor Klant uitvoeren en zal in dat geval tegen betaling van de Verplaatsvergoeding, indien
redelijkerwijs mogelijk, binnen 5 werkdagen voor verplaatsing (laten) zorgen.
In het geval Klant aangegeven heeft het oude apparaat door Bundles te willen laten meenemen
dient deze uit één stuk/geheel te bestaan en gemakkelijk transporteerbaar te zijn. Bundles neemt
het oude apparaat kosteloos mee voor zover dit gecombineerd kan worden met de plaatsing van
het Apparaat.

7.
Installatie en verzekering
1. Bundles bezorgt en installeert het Apparaat kosteloos en vakkundig en Klant ontvangt dan tevens
richtlijnen, instructies en een handleiding voor het gebruik.
2. Waar van toepassing, installeert Bundles bij Klant naast het Apparaat ook een ‘’Bundles Buddy’’.
Klant heeft in dat geval de verplichting om de Bundles Buddy te gebruiken en de verbinding met
het internet niet opzettelijk te verbreken. Klant spant zich in (binnen redelijkheid) om de verbinding
van Bundles Buddy met het internet in stand te houden.
3. Indien er geen data binnenkomt als gevolg van een defect in de Bundles Buddy, dan zal Bundles
binnen twee weken na melding door Klant een vervangende Bundles Buddy installeren bij Klant.
4. Klant is verplicht het Apparaat en, waar van toepassing, Bundles Buddy deugdelijk te verzekeren
tegen brand, waterschade en diefstal door, indien nodig, een aantekening op de polis van de
inboedelverzekering van Klant op te laten nemen.
8.
Gebruik van het Apparaat
1. Klant is verplicht om het Apparaat conform de door Bundles gegeven richtlijnen, instructies en
handleidingen te gebruiken en onderhouden en het Apparaat in goede staat te houden.
2. Klant stemt ermee in het Apparaat alleen te gebruiken in de huiselijke kring en voor niet-zakelijk
gebruik. Afwijking hierop is alleen mogelijk indien dit schriftelijk is goedgekeurd door Bundles en
alleen voor zover de Overeenkomst tussen Bundles en de Klant voorziet in een
Gebruiksvergoeding naast de Maandvergoeding.
3. Klant heeft het recht om derden gebruik te laten maken van het Apparaat voor niet commerciële
doeleinden. Klant dient dan wel toezicht te houden op de zorgvuldigheid waarmee derden met het
Apparaat omgaan en Klant blijft aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door onzorgvuldig of
ondeugdelijk gebruik door derden.
4. Het is Klant niet toegestaan om het Apparaat onder te verhuren, het Apparaat te vervreemden of
namens Bundles aan derden enige toezegging te doen of met derden enige overeenkomst aan te
gaan met betrekking tot het Apparaat en al hetgeen daarmee in de ruimste zin verband houdt.
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9.

Was-App
Klant ontvangt van Bundles, indien redelijkerwijs mogelijk, minimaal één keer per maand via de
Was-app, welke in ieder geval toegankelijk is middels een internet browser, een overzicht op basis
van de meetgegevens van de Bundles Buddy met daarin opgenomen ten minste gegevens over
het gebruik van het Abonnement en een benadering van de verbruikskosten van het Apparaat.

10.
Onderhoud en reparaties, verlies van waarde en diefstal van het Apparaat bij Gebruik
1. Bundles geeft garantie op een werkend apparaat.
2. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een behandeling of gebruik van het
Apparaat op een andere wijze dan beschreven in de handleiding of door gebruik van het Apparaat
waarvan men redelijkerwijs wist of behoorde te weten dat het Apparaat daarvoor ongeschikt was.
3. Klant meldt enige storing, defect, mankement, diefstal en/of schade aan het Apparaat binnen 5
dagen aan Bundles. Klant is aansprakelijk voor enige schade aan het Apparaat of gevolgschade
ontstaan door te late melding. Klant verricht zelf geen reparaties aan het Apparaat en/of laat geen
reparaties aan het Apparaat verrichten.
4. Kosten van onderhoud en/of reparaties komen voor rekening van Bundles. Indien er sprake is van
onzorgvuldig of ondeugdelijk gebruik van het Apparaat door Klant worden de kosten voor
onderhoud, reparatie, vervanging of schade verhaald op Klant. Van onzorgvuldig of ondeugdelijk
gebruik is in ieder geval sprake indien Klant het Apparaat niet overeenkomstig de bijgeleverde
handleiding en eventuele aanvullende instructies van Bundles (heeft) gebruikt.
5. Onderhoud en reparaties worden in beginsel bij Klant uitgevoerd door Bundles. Indien het
Apparaat voor onderhoud/reparatie meegenomen moet worden, zal Bundles voor een vervangend
Apparaat zorgen of (een pro-rata deel van) het Maandbedrag aan Klant restitueren, mits er geen
sprake is (geweest) van onzorgvuldig of ondeugdelijk gebruik van het Apparaat.
6. Indien het Apparaat niet binnen 10 werkdagen na melding kan worden gerepareerd vanwege een
technisch defect, zal Bundles het Apparaat vervangen door een gelijk(soortig) apparaat. Dit laat de
verdere voorwaarden van de Overeenkomst onverlet.
7. Klant dient op eerste verzoek onverwijld toegang tot het Apparaat te verlenen, zodat Bundles de
toestand daarvan kan inspecteren.
8. In geval van diefstal doet Klant aangifte bij de politie en verstrekt Bundles onmiddellijk daarna een
kopie van het proces-verbaal. Klant is aansprakelijk voor de vervangingswaarde van het Apparaat.
9. Ingeval het Apparaat door een van buiten komende oorzaak (zoals water-of brandschade maar
hiertoe niet beperkt) is beschadigd of verloren gegaan, is Klant aansprakelijk voor de kosten die
Bundles moet maken om het Apparaat te repareren of vervangen.
11.

Restwaarde bij wisseling eigendom
Een Apparaat dat vanaf eerste plaatsing altijd in het kader van een Abonnement is gebruikt, kan
onder de condities van Bundles Restwaarde gekocht/verkocht worden. Klant kan daarvoor op ieder
gewenst moment een actuele Restwaarde prijs bij Bundles opvragen. De Bundles Buddy blijft altijd
eigendom van Bundles.

12.
Duur, opzeggingstermijn en beëindiging
1. Het Gebruik van het Apparaat vangt aan bij de aflevering van het Apparaat bij Klant voor
onbepaalde tijd.
2. Bundles heeft het recht de Overeenkomst onmiddellijk en zonder ingebrekestelling tussentijds te
beëindigen indien Klant:
a. een of meerdere bepalingen van de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;
b. surseance van betaling aanvraagt of failliet wordt verklaard;
c. overlijdt;
d. onder curatele is of zal worden gesteld of anderszins de vrije beschikking over zijn/haar
vermogen verliest;
e. niet aan kan tonen het Apparaat nog in bezit te hebben;
f. de Bundles Buddy langer dan 1 maand geen verbinding met het internet kan maken waardoor
er geen data omtrent gebruik bij Bundles binnenkomt, en/of
g. voor of bij het aangaan van de Overeenkomst onjuiste of onvolledige opgave heeft gedaan
van de benodigde informatie, dan wel feiten en omstandigheden heeft verzwegen, welke van
dien aard zijn dat Bundles de Overeenkomst niet of niet op dezelfde voorwaarden zou zijn
aangegaan indien zij van een en ander op de hoogte was geweest.

Algemene Voorwaarden Bundles Nederland BV dd 1-12-2016

4 van 6

3.
4.

5.

6.

13.

Klant zal meewerken aan retournering van het Apparaat en Bundles daartoe onmiddellijk
gelegenheid bieden. De kosten verbonden aan tussentijdse beëindiging op grond van dit artikel
inclusief maar niet beperkt tot de Verplaatsvergoeding komen voor rekening van Klant, een en
ander onverminderd het recht van Bundles om volledige schadevergoeding van Klant te vorderen.
De borg zal bij (tussentijdse) beëindiging van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant,
behoudens in de gevallen zoals genoemd in artikel 12.2 a, e, f en g.
Klant heeft het recht deze Overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn
zoals aangegeven in de Overeenkomst. Het contract wordt pas beëindigd als het Apparaat en
Bundles Buddy zijn overhandigd aan Bundles en alle openstaande betalingen inclusief de
Verplaatsvergoeding door Klant zijn voldaan.
Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst binnen de
opzegtermijn slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en gedetailleerde schriftelijke
ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming,
toerekenbaar te kort schiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de
Overeenkomst.
In het geval van overlijden van Klant kan de overeenkomst per direct beëindigd worden mits de
nabestaanden van Klant Bundles binnen 1 maand na overlijden op de hoogte stelt van het
overlijden, Bundles binnen twee weken na deze kennisgeving in de gelegenheid is gesteld het
Apparaat op te halen en alle openstaande betalingen inclusief de Verplaatsvergoeding door
nabestaanden zijn voldaan.
Teruglevering bij beëindiging overeenkomst

1. Bij beëindiging van de Overeenkomst zal het eigendom van Bundles, zijnde het Apparaat en, waar
relevant, de Bundles Buddy op een door Bundles aan te geven datum en tijd op adres van Klant
worden opgehaald en retourneert Klant het Apparaat “geheel” aan Bundles in complete,
oorspronkelijke en schone staat, inclusief daarbij behorende bescheiden en accessoires.
2. Indien het Apparaat niet meer aanwezig is of niet in complete, oorspronkelijke en schone staat
verkeert, dan is Bundles gerechtigd de kosten die zij moet maken om het Apparaat te herstellen of
vervangen, te verhalen op Klant en/of te verrekenen met de borg.
14.
Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Enige vorm van aansprakelijkheid van Bundles wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming
van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Bundles onverwijld en deugdelijk schriftelijk in
gebreke stelt met inachtneming van een redelijke termijn en Bundles ook na die termijn
toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten.
2. De aansprakelijkheid van Bundles voor iedere vorm van indirecte schade, gevolgschade, gederfde
winst, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens Klant of zaakschade bestaande uit
vernietiging, beschadiging of verlies van zaken is uitgesloten.
3. Bundles is tevens niet aansprakelijk voor schade als gevolg van:
• (oneigenlijk) gebruik van het Apparaat door Klant;
• verbindingsproblemen met het internet van de Bundles Buddy;
• late levering of tijdelijke onmogelijkheid om het Apparaat te gebruiken als gevolg van herstel
en/of reparatiewerkzaamheden van het Apparaat door Bundles.
4. Aansprakelijkheid van Bundles is beperkt tot het bedrag dat de verzekering aan Bundles uitkeert,
vermeerderd met het door Bundles verschuldigde eigen risico.
5. Een eventuele vordering tot schadevergoeding op Bundles dient onmiddellijk na het bekend
worden van de schade bij Klant aan Bundles te worden gemeld. Klant vrijwaart Bundles voor enige
aanspraak van derden in verband met schade die door of als gevolg van het (oneigenlijk) gebruik
van het Apparaat tijdens de contractperiode is ontstaan.
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15. Derdenbeding bij Gebruik
1. Klant verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig er mee in te stemmen dat het eigendom
van het Apparaat en de Overeenkomst bij een derde kan (komen te) berusten of dat het Apparaat
kan zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze
derde van Bundles te vorderen heeft of te eniger tijd te vorderen mocht hebben.
2. Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige Overeenkomst zal Klant het Apparaat op eerste
verzoek aan de derde afgeven, zonder dat Klant zich daarbij op enig retentierecht kan beroepen,
indien en zodra de derde als eigenaar of pandhouder afgifte van het Apparaat zal vorderen op
grond van niet nakoming van de verplichtingen van Bundles jegens de derde. Als gevolg van deze
opeising wordt de Overeenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als
voornoemd dient te scheiden ten kantore van de derde of op een door die derde aangewezen
locatie.
3. Indien de derde eigenaar is van het Apparaat (of als voormalig pandhouder het eigendom heeft
verkregen) en de derde de Overeenkomst zou willen continueren, stemt Klant in met overdracht
van de Overeenkomst van Bundles naar derde en is Klant verplicht om op eerste verzoek van de
derde een overeenkomst met de derde te sluiten voor de restant looptijd van de onderhavige
Overeenkomst en onder gelijkluidende condities.
4. Voor zover de Overeenkomst eerder tot stand komt dan de overeenkomst tussen Bundles en de
derde als eigenaar, wordt de werking van artikel 7:226 BW tussen partijen uitgesloten. In dat geval
blijft, indien wenselijk, ook na verkoop van het Apparaat door Bundles aan de derde, gevolgd door
de overeenkomst tussen Bundles en de derde, de Overeenkomst tussen Bundles en Klant van
kracht.
5. Het hiervoor opgenomen derdenbeding kan noch door Bundles, noch door Klant worden
herroepen.
16.
Persoonsgegevens
1. Bundles handelt in overeenstemming met de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens
stelt.
2. Bundles gebruikt de door Klant verstrekte persoonsgegevens en de gegevens die verzameld
worden door de Bundles Buddy voor de uitvoering van de Overeenkomst en het vaststellen van de
vergoeding of korting voor minder/minder werk, alsmede om Klant op de hoogte te houden van de
diensten van Bundles in het kader van de Overeenkomst. Voor ander gebruik van
persoonsgegevens dan voornoemde doeleinden zal Klant zijn ondubbelzinnige toestemming
worden gevraagd.
3. Klant kan op ieder gewenst moment inzage verzoeken in zijn persoonsgegevens die door Bundles
worden verwerkt.
17.
Overige bepalingen
1. Klant mag rechten onder deze Overeenkomst niet aan derden overdragen zonder de uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van Bundles.
2. Bundles is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden in redelijkheid te wijzigen. Indien klant deze
wijziging(en) niet accepteert dient deze dit expliciet binnen 1 maand aan Bundles aan te geven.
3. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig, niet-afdwingbaar of
onwettig wordt bevonden, blijven de overige beperkingen van deze algemene voorwaarden
onverminderd van kracht.
4. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ter zake van de
Overeenkomst of van nadere daarmede in verband staande reglementen en bijlagen mochten
opkomen zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement
Amsterdam.
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