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Algemene voorwaarden van Stichting Beveiliging Nederland  
 

 10 juli 2013 
 
 
De doelstelling van Stichting Beveiliging Nederland is het beschikbaar stellen van kennis en bevorderen van kennisdeling 
voor security- en safety professionals. Stichting Beveiliging Nederland tracht haar doel onder meer te verwezenlijken 
door het opzetten, beheren en ondersteunen van websites en platformen en het aangaan van samenwerkingsverbanden. 
De stichting heeft hierbij hulp van sponsors. 
 
 
 
1. Algemeen 
 
1.1 In deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn verklaard, hebben onderstaande 
begrippen de volgende betekenis: 
 
STICHTING BEVEILIGING NEDERLAND: Handelend onder de naam: Beveiliging Nederland. 
 
OPDRACHTGEVER: De (rechts)persoon die producten en/of diensten bij BEVEILIGING NEDERLAND wenst af te 
nemen/afneemt. 
 
1.2 De Voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, van toepassing op iedere levering van producten 
en diensten door BEVEILIGING NEDERLAND aan OPDRACHTGEVER, alle daarop betrekking hebbende overeenkomsten en 
alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard, zoals offertes, 
orderbevestigingen en leveranties. 
 
1.3 Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door BEVEILIGING NEDERLAND 
zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst. 
 
1.4 Indien enige bepaling van de Voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de Voorwaarden voor het 
overige van kracht. 
 
1.5 Indien enige bepaling van de Voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, zullen partijen over de inhoud van 
een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk 
benadert. 
 
1.6 BEVEILIGING NEDERLAND zal de gegevens van OPDRACHTGEVER met de grootste zorg en discretie behandelen. 
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2. Publicaties 
 
2.1 BEVEILIGING NEDERLAND respecteert de privacy van alle gebruikers van de websites en draagt er zorg voor dat de 
persoonlijke gegevens die u ons verschaft zorgvuldig worden behandeld, en zonder uw toestemming niet aan derden 
worden verstrekt. Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen op beveiligde webservers die zich in een beveiligde 
computerruimte bevinden. 
 
2.2 Behalve door BEVEILIGING NEDERLAND wordt ook content / berichten geplaatst die door derden is aangeboden. 
Inzendingen mogen ongeacht de duur of lengte ervan geen inbreuk plegen op rechten van andere, waaronder 
bijvoorbeeld auteursrechten, merkenrechten of enig ander recht van intellectueel eigendom, inzenders zijn persoonlijk 
verantwoordelijk voor alles wat u via de websites van BEVEILIGING NEDERLAND publiceert of laat publiceren. 
 
2.3 Wanneer u foto's of video's uploadt of berichten verstuurt via de website of reacties plaatst op een website van 
BEVEILIGING NEDERLAND, wordt uw naam of accountnaam aan andere gebruikers getoond. Het materiaal mag op geen 
enkele manier kwetsend, aanstootgevend of onfatsoenlijk zijn. Met het inzenden garandeert u dat de foto, video of ander 
materiaal zelf heeft gemaakt of dat u de volledige rechten bezit om aan onze voorwaarden te voldoen. U garandeert 
tevens dat het materiaal een getrouwe weergave van de werkelijkheid is (niet gemanipuleerd of bewerkt), dat u door of 
bij het maken van het materiaal geen strafbaar feit heeft gepleegd of inbreuk heeft gepleegd op rechten van derden, dat 
u dat evenmin doet door het materiaal aan BEVEILIGING NEDERLAND te leveren. 
 
2.4 Berichten vertegenwoordigen de mening van de afzender. Dat een bericht op een website van BEVEILIGING 
NEDERLAND staat wil dan ook niet zeggen dat de inhoud ervan de mening vertegenwoordigt van en/of de instemming 
heeft van BEVEILIGING NEDERLAND en/of de beheerder(s). BEVEILIGING NEDERLAND noch de beheerders kunnen op welke 
wijze ook aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de geplaatste berichten. BEVEILIGING NEDERLAND en de 
beheerder van de website behouden zich het recht voor om gebruikers zonder opgaaf van redenen te weigeren of om 
berichten te wijzigen of te verwijderen. 
 
2.5 BEVEILIGING NEDERLAND besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle door haar 
gepubliceerde data. Alle ideeën en/of materialen, waaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, teksten, beelden, 
geluiden, software of andere informatie dat u naar BEVEILIGING NEDERLAND verstuurt via de websites of per e-mail, kan 
via internet en andere mediakanalen worden gedistribueerd en worden bekeken. De inzender blijft 
auteursrechthebbende op het materiaal en verleent aan BEVEILIGING NEDERLAND een onbeperkte wereldwijde niet- 
exclusieve licentie voor onbepaalde tijd voor het openbaar maken en verveelvoudigen van het materiaal al dan niet in 
bewerkte vorm middels welke media dan ook via alle huidige en toekomstige technische middelen. BEVEILIGING 
NEDERLAND is gerechtigd deze materialen te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel in de ruimste zin te exploiteren, 
zonder daarvoor enige (royalty) vergoeding verschuldigd te zijn. 
 
2.6 BEVEILIGING NEDERLAND behoudt tevens het recht -tenzij anders overeen gekomen met de auteur- ingezonden 
materiaal in te korten en/of aan te passen. BEVEILIGING NEDERLAND zal niet gehouden zijn de betreffende materialen 
geheim te houden en mag deze ter publicatie doorleveren aan derden. 
 
2.7 De inzender vrijwaart BEVEILIGING NEDERLAND tegen elke aanspraak van derden. BEVEILIGING NEDERLAND 
accepteert geen enkele vorm van aansprakelijkheid voor welke vorm van schade dan ook die de inzender zal lijden als 
gevolg van (onrechtmatig) gebruik door derden van het door de gebruiker beschikbaar gesteld materiaal. 
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3. Overeenkomsten 
 
3.1 Alle offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend, behoudens voor zover door BEVEILIGING NEDERLAND anders vermeld. 
 
3.2 De geldigheidsduur van offertes bedraagt 2 weken vanaf de dag waarop de offerte is 
gedateerd. Indien OPDRACHTGEVER een offerte niet binnen deze termijn accepteert, is BEVEILIGING NEDERLAND 
gerechtigd de in de offerte opgenomen condities en de prijs te wijzigen. 
 
3.3 BEVEILIGING NEDERLAND zorgt voor de duur van de overeenkomst voor de beschikbaarheid van de ruimte op de 
overeengekomen pagina(s) met de OPDRACHTGEVER. 
 
3.4 Het moment van levering, indien geen startdatum overeen gekomen, is het moment dat BEVEILIGING NEDERLAND de 
OPDRACHTGEVER in kennis heeft gesteld van de aanvang van de levering. 
 
3.5 Indien van toepassing kan benodigd materiaal op verzoek op de server van BEVEILIGING NEDERLAND geplaatst 
worden, de OPDRACHTGEVER verzorgt tenzij anders overeen gekomen het aanleveren van de benodigde materialen. 
 
3.6 BEVEILIGING NEDERLAND is niet verantwoordelijk voor eventuele veranderingen in snelheid van de pagina of 
weergave van ander materiaal, hetgeen internet op top drukte met zich mee kan brengen. Tevens verklaart de 
OPDRACHTGEVER BEVEILIGING NEDERLAND nooit verantwoordelijk te stellen voor eventuele uitval van de pagina(s) of 
verlies van derving van inkomsten door technische of andere storingen. 
 
3.7 Gebreken en/of tekortkomingen dienen aanstonds schriftelijk of per e-mail bij BEVEILIGING NEDERLAND te zijn 
ingediend. 
 
3.8 BEVEILIGING NEDERLAND verplicht zich binnen 30 dagen voor een volgende periode eventuele wijzigingen in prijs of 
voorwaarden bekend te maken. De OPDRACHTGEVER is in geval van wijzigingen in prijs of voorwaarden gerechtigd om 
tot 3 werkdagen voor de volgende periode de overeenkomst te beëindigen zonder opgaaf van reden. 
 
3.9 BEVEILIGING NEDERLAND verplicht zich haar pagina’s up-to-date te houden om technische of andere storingen zo 
veel mogelijk te voorkomen of beperken. 
 
 
 
4. Levering 
 
4.1 Opgegeven of overeengekomen levertijden en andere termijnen zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij 
niet-tijdige nakoming dient BEVEILIGING NEDERLAND schriftelijk door OPDRACHTGEVER in gebreke te worden gesteld, 
waarbij haar een redelijke termijn voor nakoming alsnog moet worden gegeven. 
 
4.2 Gebreken en/of tekortkomingen die redelijkerwijs niet bij aflevering konden worden ontdekt, dienen onmiddellijk na 
constatering doch uiterlijk binnen 30 dagen na levering schriftelijk en gemotiveerd bij BEVEILIGING NEDERLAND te zijn 
ingediend. 
 
4.4 BEVEILIGING NEDERLAND is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van de overeenkomst. 
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4.5 Alle door BEVEILIGING NEDERLAND aan OPDRACHTGEVER geleverde producten blijven in eigendom van BEVEILIGING 
NEDERLAND tot het moment van volledige betaling van al haar vorderingen op OPDRACHTGEVER uit hoofde van de 
krachtens een overeenkomst geleverde producten, inclusief vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een 
overeenkomst (zoals rente, kosten en boetes), een en ander als bedoeld in artikel 3:92 Burgerlijk Wetboek. 
 
4.6 De door BEVEILIGING NEDERLAND opgegeven prijzen zijn exclusief eventuele behandeling-, inpak- en transportkosten, 
tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 
 
4.7 Indien prijzen en/of tarieven van prijsbepalende factoren, voor zover deze niet door BEVEILIGING NEDERLAND kunnen 
worden beïnvloed, een verhoging ondergaan, door welke oorzaak dan ook, is  BEVEILIGING NEDERLAND gerechtigd de 
overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen. 
 
4.8 OPDRACHTGEVER is verplicht de producten of diensten onmiddellijk na levering te controleren en te keuren en de 
levering na te kijken op volledigheid. 
 
4.9 Klachten worden alleen in behandeling genomen indien zij met inachtneming van het in dit artikel bepaalde 
schriftelijk zijn ingediend en zijn voorts slechts mogelijk met betrekking tot producten die zich nog bevinden in de staat 
waarin zij zijn geleverd. Bij gebreke daarvan is BEVEILIGING NEDERLAND niet aansprakelijk. 
 
4.10 Klachten ten aanzien van bij levering zichtbare of redelijkerwijs te constateren 
afwijkingen/gebreken dienen bij BEVEILIGING NEDERLAND schriftelijk en gemotiveerd te worden gemeld binnen 3 
werkdagen na levering. 
 
4.11 Indien en voor zover een reclame door BEVEILIGING NEDERLAND gegrond wordt bevonden, is BEVEILIGING NEDERLAND 
uitsluitend verplicht naar keuze het/de gebrek(en) te verhelpen dan wel de ondeugdelijke producten te vervangen, dan 
wel schadevergoeding te betalen tot een maximum van de gefactureerde waarde van de ondeugdelijke producten 
zonder dat OPDRACHTGEVER daarnaast enig recht kan doen gelden op welke (extra) vergoeding dan ook. 
 
4.12 Reclameren ontslaat OPDRACHTGEVER niet van zijn betalingsverplichting jegens BEVEILIGING NEDERLAND. 
 
4.13 Retournering van de producten kan slechts geschieden na voorafgaande toestemming 
schriftelijk van BEVEILIGING NEDERLAND, onder door BEVEILIGING NEDERLAND te bepalen voorwaarden. 
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5. Aansprakelijkheid 
 
5.1 BEVEILIGING NEDERLAND kan er niet voor instaan dat enige informatie geschikt is voor het doel waarvoor de 
informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin 
deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, 
geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Gebruikers van websites van BEVEILIGING NEDERLAND worden altijd 
aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van de via BEVEILIGING 
NEDERLAND verkregen informatie. De informatie wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde 
met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. 
 
5.2 BEVEILIGING NEDERLAND alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor directe of 
indirecte schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de 
informatie via internet alsmede technische storingen. BEVEILIGING NEDERLAND doet haar uiterste best om onze website 
degelijk te beveiligen, en informatie accuraat weer te geven maar zijn niet aansprakelijk voor schade geleden door 
leden of derden, voortvloeiende uit het gebruik van haar websites.  
 
5.3 Leden kunnen via de website met elkaar te communiceren, BEVEILIGING NEDERLAND is niet aansprakelijk voor het 
gebruik of misbruik van door leden zelf verstrekte persoonlijke informatie uit hun profiel, van persoonlijke informatie 
die leden via website met elkaar delen, of voortvloeiend uit een andere vorm van communicatie van de leden, al dan niet 
via de website. BEVEILIGING NEDERLAND is niet aansprakelijk voor het hinderlijk gedrag van leden of bezoekers ten 
opzichte van een ander. 
 
5.4 Behoudens indien en voor zover schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van 
BEVEILIGING NEDERLAND, zal BEVEILIGING NEDERLAND nimmer aansprakelijk zijn voor schade, in welke vorm dan ook, die 
verband houdt met de (uitvoering van) een overeenkomst of gebruik van een website. De OPDRACHTGEVER vrijwaart 
BEVEILIGING NEDERLAND van alle juridische claims en/of iedere andere vorm van aansprakelijkheid m.b.t. haar 
dienstverlening. 
 
5.5 Ingeval BEVEILIGING NEDERLAND, niettegenstaande het bovenstaande, toch gehouden zou zijn tot betaling van 
schadevergoeding erkent OPDRACHTGEVER uitdrukkelijk dat aansprakelijkheid jegens OPDRACHTGEVER, contractueel dan 
wel anderszins, in ieder geval is beperkt tot een bedrag van maximaal € 1.000,- 
 
5.6 OPDRACHTGEVER is gehouden BEVEILIGING NEDERLAND en door haar ingeschakelde derde partijen te vrijwaren en 
Schadeloos te stellen in geval van aanspraken van derden in verband met het bestaan en/of het gebruik van de 
producten ter zake van schade waarvoor BEVEILIGING NEDERLAND op grond van de overeenkomst niet aansprakelijk is. 
 
5.7 OPDRACHTGEVER is verantwoordelijk voor gepubliceerde data door BEVEILIGING NEDERLAND ondanks dat sommige 
van deze data zich op de servers van BEVEILIGING NEDERLAND kan bevinden. Publicaties door BEVEILIGING NEDERLAND 
namens OPDRACHTGEVER zoals banners, teksten, de inhoud van berichten of enige andere vorm vallen buiten de 
verantwoordelijkheid van BEVEILIGING NEDERLAND. Indien door de OPDRACHTGEVER aangeboden of geaccordeerde 
publicaties auteursrechten schenden of anderszins schade aanrichten zal BEVEILIGING NEDERLAND deze gehele schade 
inclusief door BEVEILIGING NEDERLAND gemaakte onkosten op de OPDRACHTGEVER verhalen. BEVEILIGING NEDERLAND 
besteedt daarnaast de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data. 
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6. Overmacht 
 
6.1 Indien BEVEILIGING NEDERLAND door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst 
(verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, is BEVEILIGING NEDERLAND 
gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een daartoe strekkende mededeling 
zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van BEVEILIGING 
NEDERLAND op betaling door OPDRACHTGEVER voor reeds door BEVEILIGING NEDERLAND verrichte prestaties voordat 
sprake was van een overmacht situatie, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op 
te schorten. BEVEILIGING NEDERLAND zal OPDRACHTGEVER zo spoedig mogelijk van de situatie van overmacht op de 
hoogte stellen. In geval van opschorting zal BEVEILIGING NEDERLAND alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden. 
 
6.2 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor BEVEILIGING NEDERLAND tijdelijk of blijvend niet in 
staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals brand, vorst, ziekte, werkstaking of werkuitsluiting, oproer, oorlog, 
overheidsmaatregelen, in gebreke blijven van toeleveranciers, storingen aan apparatuur, diefstal en voorts alle 
omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van BEVEILIGING NEDERLAND kan worden gevergd dat zij haar verplichtingen 
jegens OPDRACHTGEVER (verder) nakomt. Overmacht van toeleveranciers van BEVEILIGING NEDERLAND wordt tevens 
geacht overmacht te zijn van BEVEILIGING NEDERLAND. 
 
 
 
7. Betaling 
 
7.1 Alle betalingen van goederen dienen voldaan te worden direct na levering, tenzij anders voor de aanvang van de 
levering is overeengekomen. Diensten dienen voor aanvang van levering voldaan te zijn. 
 
7.2 In geval van betaling per bank dient de OPDRACHTGEVER het op de factuur vermelde totaalbedrag zonder 
verrekening uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te hebben voldaan tenzij schriftelijk andere betaling is 
overeengekomen. Het is niet toegestaan extra kortingen in te houden op dit totaalbedrag. OPDRACHTGEVER is niet 
gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten. 
 
7.3 OPDRACHTGEVER dient klachten betreffende facturen uiterlijk binnen 5 werkdagen na factuurdatum bij BEVEILIGING 
NEDERLAND te hebben ingediend, bij gebreke waarvan facturen worden geacht te zijn geaccepteerd en akkoord 
bevonden door OPDRACHTGEVER, en klachten ter zake niet meer worden aanvaard. 
 
7.4 Indien OPDRACHTGEVER binnen 14 dagen na factuurdatum niet het volledige bedrag heeft betaald, heeft BEVEILIGING 
NEDERLAND zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling vereist is en onverminderd haar verdere rechten, recht op een 
vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte daarvan, waarbij 
een gedeelte van een maand als een hele maand zal gelden. De op de bankafschriften van BEVEILIGING NEDERLAND 
aangegeven valutadag geldt als de dag van betaling. 
 
7.5 BEVEILIGING NEDERLAND is te allen tijde gerechtigd om alvorens (verder) te presteren, van OPDRACHTGEVER 
zekerheid te verkrijgen voor tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen. 
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7.6 Alle kosten van invordering van het door OPDRACHTGEVER aan BEVEILIGING NEDERLAND verschuldigde, gerechtelijke 
kosten en buitengerechtelijke kosten, komen geheel ten laste van OPDRACHTGEVER. De door BEVEILIGING NEDERLAND te 
maken buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het totale door OPDRACHTGEVER aan 
BEVEILIGING NEDERLAND verschuldigde bedrag met een minimum van € 70,- zonder dat BEVEILIGING NEDERLAND ter zake 
van deze minimumkosten bewijs behoeft te leveren. 
 
 
 
8. Deze voorwaarden 
 
8.1 Op overeenkomsten en leveringen van BEVEILIGING NEDERLAND  zijn uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  
 
8.2 BEVEILIGING NEDERLAND is te allen tijde gerechtigd om deze leveringsvoorwaarden te wijzigen. De datum van de 
wijziging is ter herkenning van nieuwe voorwaarden. 
 
8.3 Publicatie van de nieuwe voorwaarden zal plaatst vinden via de website www.beveiliging-nederland.nl en de 
onafhankelijke website www.voorwaarden.net. 
 
8.4 De OPDRACHTGEVER is zelf verantwoordelijk voor het, desgewenst, opslaan en printen van deze Voorwaarden en de 
overeenkomst door middel van daartoe op de website, in de browser of anderszins beschikbare faciliteiten en voor de 
toegankelijkheid van de opgeslagen kopie. 


