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Privacy Beleid & Algemene Voorwaarden 
 
 
 
Overnamebedrijven.nl hecht enorm veel waarde aan de bescherming van de gegevens van 
zowel www.overnamebedrijven.nl als van haar bezoekers. 
 
In dit document vindt u het Privacy Beleid en de Algemene Voorwaarden. Hierin kunt u lezen 
hoe wij omgaan met de door u verstrekte gegevens, en aan welke regels bezoekers van 
www.overnamebedrijven.nl zich dienen te houden. 
 
Leest u beide documenten zorgvuldig door. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Overnamebedrijven.nl  
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PRIVACY BELEID 
 
Overnamebedrijven.nl hecht veel belang aan uw privacy. In de volgende artikelen vindt u terug 
op welke wijze Overnamebedrijven.nl omgaat met uw informatie als u gebruikt maakt van na te 
melden websites.  
 
Artikel 1 Begrippen  
Onder Overnamebedrijven.nl wordt verstaan: de onderneming ingeschreven in het handelsregister van 
de Kamer van Koophandel onder nummer: 32078283. Onder "website" wordt verstaan:  
www.overnamebedrijven.nl; www.overnamebedrijven.com; www.overnamebedrijven.org.  
Onder persoonlijke gegevens wordt verstaan: in elk geval gegevens die te herleiden zijn tot een 
geïdentificeerd of identificeerbaar (natuurlijk) persoon. Als voorbeelden kunnen dienen naam, adres en 
e-mailadres.  
 
Artikel 2 Gegevens  
2.1 Als u zich registreert als verkoper of koper op de website heeft Overnamebedrijven.nl persoonlijke 
gegevens nodig om de aangeboden diensten te kunnen leveren. Van bezoekers van de website die zich 
niet als verkoper of koper registreren worden geen persoonlijke gegevens verzameld.  
2.2 Buiten de informatie die u verschaft worden geen persoonlijke gegevens verzameld.  
2.3 Uw verstrekte gegevens worden uitsluitend gebruikt om u de aangeboden diensten te kunnen 
leveren en de (contractuele) relatie tussen Overnamebedrijven.nl en u uit te voeren, te onderhouden en 
te optimaliseren. Daarnaast kan de informatie worden gebruikt om u informatie te kunnen doen 
toekomen, bijvoorbeeld met betrekking tot nieuwe diensten. U kunt het toezenden van deze informatie 
te allen tijde beëindigen.  
2.4 U heeft inzage in uw actuele geregistreerde gegevens nadat u heeft ingelogd op de website; u kunt 
uw gegevens te allen tijde wijzigen nadat u heeft ingelogd en uw gegevens zichtbaar zijn geworden.  
2.5 Uitsluitend Overnamebedrijven.nl is gerechtigd tot de informatie die via de website wordt 
verzameld. Deze informatie wordt niet verkocht danwel op welke wijze ook verstrekt aan derden, 
tenzij Overnamebedrijven.nl daartoe door een gerechtelijke instantie (of vergelijkbare autoriteit) op 
basis van regelgeving wordt verplicht.  
2.6 Overnamebedrijven.nl kan niet garanderen dat persoonlijke gegevens nimmer openbaar worden op 
andere wijze dan waarop het privacybeleid ziet; derden kunnen bijvoorbeeld onrechtmatig informatie 
onderscheppen.  
 
Artikel 3 Cookies  Een cookie is een (gedeelte van) informatie opgeslagen op de harde schijf van een 
bezoeker van een website met informatie over deze bezoeker.  
Overnamebedrijven.nl maakt alleen gebruik van zogenaamde sessie-cookies met als doel een abonnee 
na het inloggen op de site te kunnen herkennen. Deze cookies worden uitsluitend gebruikt binnen één 
bezoeksessie en worden weer verwijderd zodra de bezoeker zijn/haar browser sluit.  
Er wordt geen gebruik gemaakt van permanente cookies die ten doel hebben bezoekers tussen 
meerdere bezoeksessies te identificeren en hiermee het surfgedrag van de bezoeker in kaart te brengen.  
 
Artikel 4 Links De website bevat links naar andere sites. Overnamebedrijven.nl kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor het privacybeleid van deze derdepartijen. Overnamebedrijven.nl 
raadt u aan eerst het privacybeleid van deze derdepartijen te lezen voordat u persoonlijke gegevens 
verstrekt.  
 
Artikel 5 Wet Bescherming Persoonsgegevens  
Bij het gebruik van de persoonsgegevens verkregen via de website wordt de Wet Bescherming 
Persoonsgegevens (Wbp) gevolgd. Klik hier voor Wpb.  
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Artikel 6 Personen werkzaam voor Overnamebedrijven.nl  
Onder "derden" als bedoeld in 2.5 hiervoor worden niet begrepen personen die onder de naam van 
Overnamebedrijven.nl werkzaamheden verrichten waarbij persoonlijke gegevens beschikbaar dienen 
te zijn. Door middel van een geheimhoudingsverklaring dienen deze personen geheimhouding te 
betrachten met betrekking tot deze gegevens en dienen deze personen de gegevens te gebruiken in 
overeenstemming met het privacybeleid.  
 
Artikel 7 Wijziging beleid  
Overnamebedrijven.nl behoudt zich het recht voor het privacybeleid aan te passen. Elke wijziging zal 
op de website worden gepubliceerd.  
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Algemene Voorwaarden 

 
Overnamebedrijven.nl 

 
Artikel 1 Algemeen 

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder elektronische diensten verstaan dienstverlening in de 
ruimste zin des woords en voorts het tot stand brengen, onderhouden en exploiteren van de 
internetsites www.overnamebedrijven.com, www.overnamebedrijven.nl, 
www.overnamebedrijven.org, www.overnamebedrijven.eu, www.overnamebedrijven.be en alsmede 
latere door overnamebedrijven.nl  tot stand gebrachte internetsites en de daarmee samenhangende 
databanken. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen 
overnamebedrijven.nl en de tot haar groep behorende ondernemingen of instellingen (hierna genoemd: 
“Gebruiker” ) en haar Cliënten (hierna genoemd; ‘Cliënt”) Tot de rechtsverhoudingen behoren onder 
meer aanbiedingen en overeenkomsten van Gebruiker alsmede alle (rechts)handelingen voorafgaande 
aan of ter uitvoering van die aanbiedingen en overeenkomsten. 

Onder “Cliënt” worden in deze algemene voorwaarden verstaan alle met Cliënt gelieerde 
(rechts)personen of vennootschappen. 

1.2. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over goederen wordt hieronder verstaan 
vermogensrechten als bedoeld in artikel 1 (één) van Boek 3 (drie) van het Burgerlijk Wetboek, zoals 
computerbestanden en andere digitale informatie en computerprogrammatuur alsmede materialen en 
intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in artikel 17 (zeventien). Onder programmatuur wordt 
mede verstaan internetsite-pagina’s de daartoe behorende computerprogramma’s en bestanden en 
databankgegevens. 

1.3 Wijzingen van, en aanvullingen op enige bepaling in deze algemene voorwaarden voor 
elektronische diensten gelden slechts indien zij schriftelijk door Gebruiker zijn vastgelegd en zijn 
aanvaard. Zij hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst. Gebruiker is echter te allen 
tijde gerechtigd de tekst van deze algemene voorwaarden aan te passen en opnieuw vast te stellen. 
Alsdan is steeds de laatst gedeponeerde tekst van deze voorwaarden van toepassing. 

1.4 Gebruiker is steeds gerechtigd de door haar verzorgde elektronische diensten (tijdelijk) buiten 
gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken, indien Cliënt terzake van de Elektronische 
Diensten een verplichting jegens Gebruiker niet nakomt. 

Artikel 2 Geheimhouding en vertrouwelijkheid 

2.1 Indien u via deze website registreert zullen wij a uw ingevoerde gegevens strikt vertrouwelijk 
behandelen en deze gegevens niet beschikbaar stellen aan derden. Deze gegevens dienen uitsluitend 
voor onze eigen administratie.  Na het verwerken van uw registratie worden die gegevens in een 
database opgeslagen maar uitsluitend gebruikt om u als cliënt een zo goed mogelijke service te bieden 

2.2 Deze website kunt u anoniem raadplegen.Gebruiker verzamelt geen namen of andere gegevens die 
iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze site.  

2.3 De Gebruiker is bevoegd de betreffende gegevens te gebruiken voor statistische doeleinden, mits 
daarbij niet op enige wijze blijkt of kan blijken dat de gegevens betrekking hebben op Cliënt. 
 

Artikel 3 Informatie elektronische diensten 

3.1 Alle door Gebruiker benodigde materialen en gegevens, die door Cliënt dienen te worden geleverd, 
zullen overeenkomstig de door Gebruiker te stellen voorwaarden door Cliënt worden geprepareerd en 
aangeleverd. 

3.2 Gebruiker kan er niet voor instaan dat ondernemingen die op de site staan geregistreerd nog te 
koop zijn. Gebruiker staat er eveneens niet voor in dat kopers en verkopers daadwerkelijk over zullen 
gaan tot het tekenen van enige geheimhoudingsovereenkomst, noch dat kopers en verkopers 
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daadwerkelijk over zullen gaan tot het uitwisselen van Informatie, tenzij tussen Cliënt en Gebruiker 
uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt overeengekomen. 

3.3 Alle door Gebruiker te gebruiken en vervaardigde programmatuur foto’s en anders materialen in 
digitale of andere vorm blijven het eigendom respectievelijk voorwerp van intellectuele en industriële 
eigendom van Gebruiker,  

3.4 Op de internetsite kan op verzoek van Cliënt banners, buttons en andere voor reclame en promotie 
vatbare toepassingen worden opgenomen (nader te noemen: de Toepassingen). Voor het gebruik van 
de toepassingen betaalt Cliënt een vergoeding op basis van budget, tijdsduur, aantal pageviews en/of 
geregistreerd omzetvolume van Cliënt. De vergoeding wordt in beginsel berekend aan de hand van 
tarieven van vergelijkbare toepassingen in de markt. Gebruiker is niet gehouden derden inzicht te 
verstrekken in de met Cliënt overeengekomen vergoeding. Tenzij partijen schriftelijk anders 
overeenkomen, kunnen de Toepassingen reclame bevatten voor of ten behoeve van concurrenten van 
Cliënten. 

3.5 Gebruiker is gerechtigd, eventueel zonder voorafgaande bekendmaking aan Cliënt: 

 wijzigingen of verbeteringen aan te brengen in de vervaardigde bewerkingen van de door 
Cliënt verstrekte gegevens; 

 de toegang tot de elektronische gegevens (tijdelijk) te onderbreken en/of het gebruik ervan te 
beperken voor zover dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor onderhouds-, installatie- en/of 
servicewerkzaamheden/wijzigingen aan te brengen in de inbelpunten van Gebruiker of de 
technische interface; 

 de toegang tot de elektronische gegevens te ontzeggen of te beperken; 

 Gebruiker behoudt zich het recht voor om haar site en de webpagina’s, de mededelingen 
daarop gedaan en haar voorwaarden zonder aankondiging te wijzigen. 

3.6 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, welke Cliënt mogelijk lijdt, als gevolg het onder 3.5 
gestelde. 

3.7 Gebruiker is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan 
haar ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van 
eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Cliënt de 
betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen. 

Artikel 4. Beschikbaarheid elektronische diensten 

4.1 Gebruiker spant zich er in redelijkheid toe in om optimale beschikbaarheid te bieden van de 
Internetsite waarop de gegevens van Cliënt zijn geplaatst. Gebruiker is voor deze toegang echter 
afhankelijk van derden, en voorts is hard- en software gevoelig voor storingen. Gebruiker is dan ook 
niet aansprakelijk voor schade, welke Cliënt mogelijk lijdt als gevolg van het (tijdelijk) niet 
beschikbaar zijn van de internetsite, waarop de gegevens zijn geplaatst.  

4.2 Indien omstandigheden dat naar het inzicht van Gebruiker noodzakelijk maken, is Gebruiker 
gerechtigd bij het verrichten van haar diensten gebruik te maken van andere dan de overeengekomen 
apparatuur, programmatuur en materialen, een en ander voorzover zulks de kwaliteit van de prestatie 
als geheel niet nadelig beïnvloedt. 

Artikel 5 Oplevering elektronische diensten 

5.1 De te adverteren tekst wordt samengesteld op basis van de informatie die door de Cliënt ter 
beschikking is gesteld. 

5.2 Gebruiker stelt de prijzen en tarieven voor de door hem te verrichten werkzaamheden, te verlenen 
diensten en te leveren gegevens vast. Gebruiker is steeds gerechtigd deze prijzen en tarieven aan te 
passen, indien ontwikkelingen in prijzen en dergelijke hem daartoe aanleiding geven. 

5.3 Alle tarieven zijn inclusief omzetbelasting (BTW). 
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Artikel 6. Totstandkoming overeenkomsten  

6.1 Cliënt en gebruiker komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische 
communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een 
gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding 
daarvan. De elektronische bestanden van Gebruiker zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij 
als bewijs. 

Artikel 7 Aansprakelijkheid van Gebruiker 

7.1 Gebruiker aanvaardt slechts wettelijke verplichting tot schadevergoeding voor zover deze niet op 
grond van wettelijke bepalingen danwel op grond van dit artikel is uitgesloten . 

7.2 Gebruiker is niet aansprakelijk voor: 

a) schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van het Internet als zodanig als gevolg van 
redelijkerwijs voor Gebruiker niet voorzienbare omstandigheden zoals onder meer storingen in het 
Internet of de telecommunicatie infrastructuur van enige operator; 

b) schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van het Internet als zodanig ten gevolge van het 
redelijkerwijs benodigde onderhoud door of vanwege Gebruiker; 

c) schade als gevolg van het niet, niet juist of niet tijdig of niet volledig functioneren van het Internet 
als zodanig; 

d) schade als gevolg van eventuele wijzigingen van de domeinnaam van Gebruiker of in het e-mail 
adres van Cliënt; 

e) schade als gevolg van het verspreiden van computervirussen en besmetting van hard- en software 
van Cliënt met computervirus; 

f) de beveiliging van de door de Cliënt op de systemen van Gebruiker opgeslagen gegevens; en 

g) schade die ontstaat door het (al dan tijdelijk) niet toegankelijk zijn van de databank als gevolg van 
redelijkerwijs voor Gebruiker niet voorzienbare omstandigheden. 

7.3 De totale aansprakelijkheid van Gebruiker wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van 
de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die 
overeenkomst bedongen prijs.  

 
Artikel 8 Toepasselijk recht en geschillen 

8.1 De overeenkomst(en) tussen Gebruiker en Cliënt, alsmede deze algemene voorwaarden worden 
beheerst door Nederlands recht. 

8.2 Alle geschillen, die niet in der minne worden geschikt, zullen worden beslecht door de absoluut en 
relatief bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht. Er is een geschil als een der partijen dat bij 
aangetekend schrijven stelt. 

8.3 Indien deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend of vernietigbaar mochten 
blijken worden partijen geacht een regeling terzake overeengekomen te zijn, die in strekking en 
werking het meest aansluit bij het ontbonden verklaarde respectievelijk vernietigde (gedeelte van) 
deze algemene voorwaarden en die geen ontbinding rechtvaardigt respectievelijk niet vernietigbaar is. 

 
Artikel 9 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden 
 
9.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Rechtbank te Amsterdam.  
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het 
totstandkomen van de overeenkomst. 
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