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Algemeen
Onder deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt ver		
staan:
Opdrachtnemen: 2Business
Opdrachtgever: De Contractuele wederpartij van 2Business.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen 		
van 2Business, op alle overeenkomsten die 2Business sluit en
op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn.
2Business wijst de toepasselijkheid van eventuele algemene 		
voorwaarden van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand.
Aanbieding en totstandkoming overeenkomst
Een overeenkomst komt tot stand doordat 2Business een 		
schriftelijke bevestiging zendt van de order of opdracht van 		
Opdrachtgever.
Alle aanbiedingen van 2Business zijn vrijblijvend, tenzij uit		
drukkelijk anders overeengekomen.
Als Opdrachtgever aan 2Business gegevens, tekeningen enz.
verstrekt, mag 2Business uitgaan van de juistheid hiervan en
zal hij zijn aanbieding hierop baseren.

3.

Levertijd
De door 2Business opgegeven levertijd geldt altijd als een 		
benadering, waarbij 2Business er altijd vanuit is gegaan dat 		
hij de opdracht kan uitvoeren onder de condities zoals deze 		
hem bij het afgeven van de levertijd bekend waren.
De levertijd gaat in wanneer aan alle noodzakelijke en over		
eengekomen voorwaarden voor uitvoering van de opdracht is
voldaan.
Indien de condities als bedoeld in het eerste lid anders blijken
kan 2Business de levertijd verlengen met de tijd welke hij 		
nodig heeft om de opdracht onder de gewijzigde condities uit
te voeren.
Indien er sprake is van meerwerk kan de 2Business de lever		
tijd dienovereenkomstig verlengen.
Indien 2Business gerechtigd is tot opschorting wordt de lever
tijd overeenkomstig verlengd.

4.
4.1

Prijs
2Business is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds
te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijs		
verhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten der 		
overeenkomst, dan wel na het verzenden van de aanbieding.
In de prijs zijn niet begrepen reis- en verblijfkosten, alsmede
alle overige kosten en voorschotten.
Alle genoemde tarieven volgen automatisch de
prijsontwikkeling voord e consumentenprijzen, zoals door het
CBS vastgesteld.
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Adviezen
Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen van 		
2Business welke geen betrekking hebben op de verstrekte 		
opdracht.
Door 2Business verstrekte adviezen komen tot stand op basis
van door Opdrachtgever verstrekte informatie. 2Business 		
gaat uit van de juistheid van deze informatie.
Intellectuele eigendom
2Business behoudt te allen tijde alle rechten op door hem 		
gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, 		
programmatuur en/of de hierop betrekking hebbende infor-		
matie en “know-how” , zelfs wanneer daarvoor kosten in
rekening zijn gebracht of na de verkoop nog verbeteringen 		
zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever.
De in het vorige lid genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van 2Business noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij 		
Opdrachtgever, noch aan derden worden getoond, 			
ter hand gesteld of op andere wijze worden bekend gemaakt,
noch door Opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking
worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door 		
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2Business verstrekt zijn.
Opdrachtgever vrijwaart 2Business voor inbreuken op intel		
lectuele eigendomsrechten van derden.
Opdrachtgever staat in voor de aanwezigheid van geldige 		
licenties met betrekking tot de bij hem aanwezige software.

Betalingsvoorwaarden
Tenzij anders is overeengekomen geldt de volgende
betalingsregeling: betaling binnen dertig dagen na 		
(deel)factuurdatum.
7.2
Ongeacht de overeengekomen betalingscondities is Opdracht		
gever verplicht op verzoek van 2Business een naar diens
oordeel voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken.
Indien Opdrachtgever hier niet binnen de gestelde termijn 		
aan voldoet raakt hij direct in verzuim. 2Business heeft dan
het recht de overeenkomst te ontbinden en haar schade op 		
Opdrachtgever te verhalen.
7.3
Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op
2Business te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij 		
2Business in staat van faillissement geraakt. De volledige 		
vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar indien:
a.
een betalingstermijn is overschreden;
b.
de Opdrachtgever failliet is, of in surseance is;
c.
de Opdrachtgever als vennootschap wordt ontbon		
		
den of geliquideerd;
d.
de Opdrachtgever als natuurlijke persoon onder 		
		
curatele wordt gesteld of overlijdt.
7.4
Boeterente: bij zakelijke transacties is de opdrachtgever 		
boeterente verschuldigd vanaf dertig dagen nadat de factuur
is ontvangen. Indien de factuur al is gestuurd voordat de 		
2Business de dienst en/of de goederen heeft geleverd, dan
geldt een termijn van 30 dagen na de ontvangst van de
goederen of dienst. Bij betalingsachterstand treedt de
boeterente van rechtswege in werking zonder dat een aan-		
maning/ingebrekestelling vereist is.
7.5
De boeterente bedraagt 7% plus de rente van de Europese 		
Centrale Bank.
7.6
Voor transacties met consumenten geldt de wettelijke rente 		
welke is vastgesteld door de Nederlandse overheid.
7.7
Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn 		
heeft plaatsgevonden is Opdrachtgever aan 2Business alle 		
buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze 		
kosten worden als volgt berekend:
over de eerste € 3.000			
15%
over het meerdere tot € 6.000			
10%
over het meerdere tot € 15.000		
8%
over het meerdere tot € 60.000		
5%
over het meerdere vanaf € 60.000		
3%
7.8
Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten de 		
bovenstaande berekening overtreffen, zijn de werkelijk gemaakte kosten door Opdrachtgever verschuldigd.
7.9
Indien 2Business in een gerechtelijke procedure in het gelijk 		
wordt gesteld, komen alle kosten die hij in verband met deze
procedure heeft moeten maken voor rekening van Opdracht		
gever.
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Onuitvoerbaarheid van de opdracht
2Business heeft het recht de overeengekomen werkzaam-		
heden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke
buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten 		
der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk
verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is
nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht
op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden
schade.
Wijzigingen in de opdracht
Indien de omvang van de aan 2Business verstrekte opdracht
na het sluiten van de betreffende overeenkomst om welke
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reden dan ook wijzigt, is 2Business gerechtigd eventueel 		
meerwerk bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
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Van meerwerk is ook sprake indien de door Opdrachtgever 		
verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid.
Meerwerk wordt berekend op basis van prijsbepalende fac		
toren op het moment waarop het meerwerk werd verricht.
Minderwerk wordt berekend op basis van prijsbepalende 		
factoren op het moment waarop de overeenkomst werd
gesloten.
Oplevering
De opdracht wordt als opgeleverd beschouwd indien: de 		
Opdrachtgever datgene wat tot stand is gebracht in gebruik
heeft genomen, heeft goedgekeurd, of indien
Opdrachtgever niet binnen veertien dagen nadat 2Business
hem schriftelijk heeft meegedeeld dat de opdracht gereed is 		
daartegen bezwaar heeft gemaakt.
Het werk wordt eveneens als opgeleverd beschouwd indien 		
Opdrachtgever zijn goedkeuring onthoudt op grond van kleine
gebreken die binnen dertig dagen kunnen worden hersteld en
welke de ingebruikname van het werk niet in de weg staan.
Ontbinding
Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig 		
aan enige verplichting, uit de met 2Business gesloten overeenkomst voldoet, alsmede in geval van faillissement,
surseance van betaling of onder curatelestelling van
Opdrachtgever of stillegging of liquidatie van diens bedrijf,
is 2Business gerechtigd de overeenkomst geheel of 		
gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van
de overeenkomst op de schorten. 2Business is in die gevallen
voorts gerechtigd onmiddellijk voldoening van het haar
toekomende te vorderen.
Een en ander laat onverlet de overige aan 2Business
toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op
vergoeding van de door de ontbinding geleden schade.
2Business is het geval van een ontbinding als in het eerste
lid genoemd nimmer gehouden tot enige vergoeding van 		
schade aan opdrachtgever.
Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling een
behoorlijke nakoming door 2Business verhindert, heeft
2Business het recht de overeenkomst te ontbinden.
Omstandigheden, die een overmachtsituatie voor 2Business
opleveren zijn in ieder geval: gedragingen, behoudens opzet
of grove schuld, van personen, van wie 2Business bij
uitvoering van de verbintenis gebruik maakt; ongeschiktheid
van zaken, waarvan 2Business bij uitvoering van de
verbintenis gebruik maakt.
Ook bij ontbinding met wederzijds goedvinden behoudt
2Business zijn recht op vergoeding van de door deze
ontbinding geleden schade,
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de software, het uitvoeren van modificaties of het gedeeltelijk
crediteren van de factuur, zulks naar keuze van de 2Business.
Te allen tijde moet 2Business in de gelegenheid worden
gesteld een eventueel gebrek te herstellen of zijn prestatie 		
opnieuw te verrichten.
Opdrachtgever heeft slechts recht op garantie indien hij aan 		
alle verplichtingen jegens 2Business heeft voldaan.
Geen garantie wordt verleend voor gebreken welke het
gevolg zijn van: onoordeelkundig gebruik, normale slijtage,
niet- of onjuist uitgevoerd onderhoud, en installatie,
reparatie, en wijziging door derden. Ook wordt geen garantie
verleend indien Opdrachtgever gebruik maakt van illegale
software, of van software waarvan 2Business heeft
aangegeven dat deze niet compatible is met de door hem 		
geleverde en/of geïnstalleerde software.
Aansprakelijkheid
2Business is slechts aansprakelijk voor schade geleden door 		
Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is
van een aan 2Business toe te rekenen tekortkoming, met 		
dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking
komt die schade, waartegen 2Business verzekerd is, dan wel
redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken,
verzekerd had behoren te zijn. Daarbij moeten de volgende 		
beperkingen in acht worden genomen.
Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, 		
derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook
ontstaan.
Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van 		
derden is 2Business nimmer aansprakelijk.
De door 2Business te vergoeden schade zal gematigd worden,
indien de door Opdrachtgever te betalen prijs gering is in
verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever 		
geleden schade.
De aansprakelijkheid van 2Business zal te allen tijde beperkt
worden tot ten hoogste tweemaal de aanneemsom.
Ten aanzien van door 2Business geleverde software aan-		
vaardt 2Business geen enkele aansprakelijkheid.
Toepasselijk recht en forumkeuze
Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de
vestigingsplaats van 2Business is bevoegd kennis te nemen 		
van geschillen.
Nederlands recht is van toepassing.

Reclames, klachten
Reclames en klachten dienen schriftelijk en zo spoedig
mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen 48 uur na 		
constatering, ofwel- bij niet zichtbare gebreken- binnen 48 		
uur nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden
geconstateerd.
Vorderingen en verweren, gegrond op de stelling dat
2Business op enigerlei wijze tekort zou zijn geschoten,
verjaren door verloop van 1 jaar na het afsluiten van de
opdracht waarop zij betrekking hebben.
Garantie
2Business staat gedurende zes maanden in voor de
deugdelijkheid van de door hem verrichte prestatie.
Indien de in het vorige lid bedoelde prestatie heeft bestaan
uit de aanneming van werk, zoals het installeren en implementeren van programmatuur, dan staat 2Business
gedurende zes maanden in voor de deugdelijkheid van het 		
geleverde werk, mits hij vrij was in de wijze van uitvoering 		
daarvan.
De garantieverplichtingen van 2Business zullen, in het geval 		
als genoemd in het vorige lid, bestaan uit het (deels) opnieuw
verrichten van de werkzaamheden
De eventuele reis- en verblijfkosten van 2Business, alsmede 		
de kosten van eventuele aanpassingen, komen voor rekening
van Opdrachtgever.
Indien de in het eerste lid genoemde prestatie van 2Business
heeft bestaan uit de levering van software staat 2Business
gedurende zes maanden na levering in voor de deugdelijkheid
hiervan, mits de instructies van 2Business door
Opdrachtgever ook zijn opgevolgd.
De garantieverplichtingen van 2Business zullen, in het geval
als in het vorige lid genoemd, bestaan uit het herleveren van
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Bijlage Gegevensverwerking
Artikel 1 - Definities

Persoonsgegevens Sub-verwerkers in te schakelen, mits

De namen en begrippen in deze Bijlage die met een hoofdletter worden

2Business ervoor zorg draagt dat in te schakelen Sub-

geschreven, hebben de hiernavolgende betekenis:

verwerkers tenminste dezelfde verplichtingen op zich nemen

1.1

of een identificeerbare natuurlijk persoon;
1.2

als op 2Business rusten op basis van deze Bijlage.

Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde
4.2

2Business blijft in deze verhouding aanspreekpunt van
Klant.

Verwerken: een bewerking of een geheel van bewerkingen 		
met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van 		
Persoonsgegevens, al dan niet geautomatiseerd uitgevoerd, 		

Artikel 5 - Doorgifte van Persoonsgegevens

zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, 		

5.1

een land buiten de Europese Economische Ruimte, mits

gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, 		

dat land een passend beschermingsniveau waarborgt

verspreiden of op ander wijze ter beschikking stellen, 		

en het voldoet aan de overige verplichtingen die op haar
rusten op grond van deze Bijlage en Privacywetgeving.

aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen 		
van gegevens;
1.3

1.4

5.2

Verenigde Staten op basis van een EU-modelcontract of

de verwerking van persoonsgegevens - doch niet beperkt tot

aan bedrijven gecertificeerd door de US Department of

- de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

Commerce op basis van het Privacy Shield.

Datalek(ken): een inbreuk in verband met persoonsgegevens,
oftewel iedere inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op

Artikel 6 - Beveiliging

onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de 		

6.1

1.7
1.8

2Business zal zich inspannen voldoende passende technische

wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de 		

en organisatorische maatregelen te nemen om de opgeslagen

ongeoorloofde toegang tot doorgezonden opgeslagen of 		

Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige
vorm van onrechtmatige Verwerking. Deze maatregelen

Verwerkingsverantwoordelijke: Klant, zijnde de (rechts)		

garanderen, rekening houdend met de stand van de

persoon die (alleen of samen met anderen) het doel en de 		

techniek, de uitvoeringskosten, een passend

middelen voor de Verwerking van persoonsgegevens vaststelt

beveiligingsniveau gelet op de risico’s van de Verwerking en

en op basis van Privacywetgeving verplicht is de waarborgen

de aard, omvang en context van de te beschermen
Persoonsgegevens.

te treffen die bij die Verwerking nodig zijn;
1.6

2Business zal Persoonsgegevens slechts doorgeven naar de

Privacywetgeving: alle toepasselijke wet- en regelgeving op 		

anderszins verwerkte gegevens.
1.5

2Business zal Persoonsgegevens slechts doorgeven naar

opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, 		

Verwerker: 2Business, zijnde de (rechts)persoon die ten

6.2

Klant is zelf verantwoordelijk voor het treffen van passende

behoeve van de Verwerkingsverantwoordelijke

technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen

Persoonsgegevens verwerkt;

ten aanzien van de gebruikte software en applicaties.

Sub-verwerker: de (rechts)persoon die op zijn beurt ten 		
behoeve van 2Business Persoonsgegevens verwerkt;

Artikel 7 - Meldplicht

Overeenkomst: de tussen Partijen gesloten Overeenkomst 		

7.1

Om Klant in staat te stellen aan de wettelijke Meldplicht

ter zake de dienstverlening van 2Business aan Klant, waarvan

Datalekken te voldoen, stelt 2Business Klant onverwijld

deze Bijlage een bijlage vormt;

nadat zij kennis heeft genomen van een Datalek, hiervan
op de hoogte. Deze kennisgeving als omvat een

Artikel 2 - Onderwerp

omschrijving van:

2.1

2Business zal bij of in verband met de uitvoering van haar 		

•

het Datalek;

Diensten Persoonsgegevens verwerken in opdracht van Klant.

•

de aard van de inbreuk (o.a. kopiëren, veranderen,

2.2

verwijderen, diefstal, onbekend);

Op basis van Privacywetgeving wordt Klant in deze 		
hoedanigheid aangemerkt als Verwerkingsverantwoordelijke 		

•

wanneer het Datalek heeft plaatsgevonden;

van de Verwerking van de Persoonsgegevens en 			

•

de technische maatregelen die door 2Business zijn
getroffen om de inbreuk te stoppen en toekomstige

2Business als Verwerker. Deze Bijlage bevat de 			

inbreuken te voorkomen.

voorwaarden en condities van deze Verwerking van 		
Persoonsgegevens door 2Business.

7.2

2Business verstrekt op verzoek van Klant nadere
informatie over het Datalek, voor zover noodzakelijk voor

Artikel 3 - Verplichtingen 2Business

Klant om aan haar wettelijke verplichtingen inzake

3.1

melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens en Betrokkenen

2Business verwerkt Persoonsgegevens uitsluitend voor zover

te voldoen.

nodig bij of in verband met de uitvoering van de tussen
partijen gesloten Overeenkomst. De Verwerking van

7.3

2Business kan op basis van de Telecommunicatiewet de

Persoonsgegevens door 2Business gebeurt op een behoorlijke

verplichting hebben om (beveiligings)incidenten en

en zorgvuldige wijze, conform Privacywetgeving en

Datalekken zelfstandig te melden bij het Loket Meldplicht

conform de (schriftelijke) instructies van Klant. Klant staat er

Telecomwet.

voor in dat door haar gegeven instructies in overeenstemming
zijn met Privacywetgeving.

Artikel 8 – Rechten van Betrokkene(n)
8.1

Rekening houdend met de aard van de verwerking,

Artikel 4 - Sub-verwerkers

verleent 2Business Verwerkingsverantwoordelijke voor zover

4.1

mogelijk, bijstand bij het vervullen van diens plicht om

2Business is gerechtigd om bij de Verwerking van de
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verzoeken om uitoefening van de in hoofdstuk III AVG

uit het niet nakomen van deze Verwerkersovereenkomst.

vastgestelde rechten van de Betrokkene(n) te beantwoorden,

Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag genoemd
in artikel 14.5 van de Algemene Voorwaarden.

door middel van passende technische en organisatorische
maatregelen.
8.2

12.3

Partijen vrijwaren elkaar over en weer voor alle aanspraken

2Business stelt Klant onverwijld in kennis van een

van derden (waaronder begrepen boetes van Autoriteiten)

verzoek(en) van Betrokkenen direct gericht aan 2Business.

ter zake een handelen of nalaten in strijd met

2Business zal erop toezien dat door haar ingeschakelde

Privacywetgeving van de andere Partij.

sub-Verwerkers niet zelfstandig reageren op verzoeken
als bedoeld in artikel 8.1 van deze Verwerkersovereenkomst,

Artikel 13 - Duur en beëindiging

tenzij hiertoe schriftelijk instructie is afgegeven.

13.1

De verplichtingen van 2Business uit hoofde van deze
Bijlage duren ook ná beëindiging van de Overeenkomst

Artikel 9 – Data protection impact assessement
9.1

onverminderd voort, indien en voor zover 2Business nog
toegang heeft tot Persoonsgegevens.

2Business verleent Klant voor zover mogelijk bijstand
bij het uitvoeren van een data protection impact assessement

13.2

Bij beëindiging van de Overeenkomst is Klant zelf

door het beschikbaar stellen van alle relevante informatie om

verantwoordelijk voor het exporteren van persoonsgegevens.

het effect van de beoogde verwerkingsactiviteiten op de

Dertig (30) dagen na beëindiging of ontbinding van de

bescherming van Persoonsgegevens te kunnen beoordelen.

Overeenkomst zal 2Business de aanwezige data
en Persoonsgegevens op haar servers en (back-up)

Artikel 10 – Audits
10.1

10.2

Indien de door 2Business beschikbaar gestelde informatie

systemen verwijderen.
13.3

2Business kan afwijken voor zover ten aanzien van

en documentatie de naleving van deze

bepaalde Persoonsgegevens sprake is van een voor haar		

Verwerkersovereenkomst door 2Business onvoldoende

geldende wettelijke bewaartermijn (waaronder de Wet

aantonen, heeft klant het recht om een audit uit te (laten)

Bewaarplicht Telecommunicatiegegevens) of voor zover

voeren. De kosten van de audit worden door Klant

dat noodzakelijk is om tegenover Klant de nakoming van haar

gedragen.

verbintenissen te bewijzen.

Een door Klant geïnitieerde audit vindt uiterlijk twee weken
na voorafgaande aankondiging, voorzien van een
omschrijving van de onderdelen waarop de audit ziet en
het proces, eens per jaar plaats.

10.3

Verwerker zal aan de audit meewerken en alle voor de
audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief
ondersteunende gegevens zo tijdig mogelijk en binnen
een redelijke termijn, ter beschikking stellen. Partijen
zullen de uitkomst van de audit in onderling overleg
beoordelen.

Artikel 11 - Geheimhouding
11.1

2Business verplicht zich, onvoorwaardelijk en onherroepelijk,
tot geheimhouding tijdens en na beëindiging van deze 		
Overeenkomst van alle Persoonsgegevens waarvan zij het
vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden.

11.2

2Business staat er voor in dat personen in dienst van of
werkzaam voor 2Business en (mogelijk) toegang hebben tot
ersoonsgegevens, gebonden zijn aan de in dit artikel
omschreven verplichting tot geheimhouding en zich
onthouden van het kopiëren, doorgeven, overdragen of
anderszins verspreiden van Persoonsgegevens aan derden.

11.3

Deze verplichting geldt slechts niet indien en voor zover
openbaarmaking is geboden op grond van de wet en/of 		
rechterlijke uitspraak, in welk geval de te openbaren
informatie zo beperkt mogelijk zal worden gehouden.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid
12.1

Indien 2Business tekortschiet in de nakoming van de
verplichting uit deze Verwerkersovereenkomst kan Klant
2Business in gebreke stellen. Ingebrekestelling geschiedt
schriftelijk, waarbij aan 2Business een redelijke termijn
wordt gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen.

12.2

2Business is aansprakelijk op grond van het bepaalde in
artikel 82 AVG, voor schade of nadeel voortvloeiende
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