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ALGEMENE VOORWAARDEN ZZP NEDERLAND 

  

1. Algemeen  

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van en 

iedere overeenkomst tussen ZZP Nederland B.V., ingeschreven bij de KvK onder 

nummer 01140793, hierna te noemen ‘ZZP Nederland’, en een wederpartij, voor 

zover partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.  

1.2 Alleen deze algemene voorwaarden zijn van toepassing, en dus niet eventuele  

algemene voorwaarden van de wederpartij. Dat geldt ook wanneer in de algemene  

voorwaarden van de wederpartij een beding is opgenomen dat aangeeft dat dit niet  

het geval is. 

1.3 Een wijziging in, dan wel aanvulling op, een overeenkomst komt slechts tot stand  

wanneer die door zowel ZZP Nederland als de wederpartij schriftelijk is 

afgesproken. Een dergelijke afwijkende afspraak geldt alleen voor de op dat 

moment gesloten overeenkomst. Voor andere overeenkomsten gelden dus weer 

alle afspraken die in deze algemene voorwaarden staan vermeld.  

1.4 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, is vernietigd door de 

rechter, of ZZP Nederland om een andere reden daar geen beroep meer op kan 

doen, treedt er een afspraak die daar zoveel mogelijk bij past automatisch voor in 

de plaats. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven 

onverminderd gelden.  

 

2. Aanbiedingen  

2.1 Een door ZZP Nederland gedane aanbieding verplicht partijen niet tot het aangaan 

van een overeenkomst. Van een overeenkomst is pas sprake als de aanbieding tijdig 

is aanvaard. 

2.2 Uit de aanbieding van ZZP Nederland volgt veelal hoelang die geldig is. Staat er 

geen termijn in vermeld, dan geldt automatisch een termijn van 30 dagen na 

verzending daarvan, binnen welke termijn de aanbieding rechtsgeldig kan worden 

aanvaard. Bij aanvaarding buiten die termijn, komt er geen overeenkomst meer tot 

stand. Partijen kunnen schriftelijk andere afspraken maken. 

2.3 Zolang de wederpartij nog niet akkoord is gegaan met de aanbieding van ZZP 

Nederland, mag ZZP Nederland die nog intrekken.  

2.4 Een aanbieding van ZZP Nederland is niet meer geldig indien die een kennelijke 

vergissing of verschrijving bevat en de wederpartij dat redelijkerwijs kan begrijpen. 

De wederpartij geeft dit dan door aan ZZP Nederland, zodat zij de mogelijkheid 

heeft de aanbieding te corrigeren.   

2.5 Een samengestelde aanbieding verplicht ZZP Nederland niet tot het verrichten van 

een gedeelte van de aanbieding tegen een overeenkomstig gedeelte van de 

opgegeven prijs.  

2.6 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.  

2.7 Indien de wederpartij bij de aanvaarding van de aanbieding voorbehouden of 

wijzigingen aanbrengt, komt er pas een overeenkomst tot stand als ZZP Nederland 
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schriftelijk heeft aangegeven daarmee akkoord te zijn. Die instemming van ZZP 

Nederland heeft in geen enkel geval betrekking op toepasselijkheid van algemene 

voorwaarden die de wederpartij eventueel hanteert.  

2.8 Alle aanbiedingen die door ZZP Nederland worden gedaan, zijn alleen voor de 

wederpartij bestemd. 

2.9 Onder ‘aanbieding’ wordt in dit artikel ook verstaan uitgebrachte offertes en/of 

prijsopgaven.  

  

3. Prijzen  

3.1 Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief btw en andere heffingen van overheidswege 

alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten zoals 

verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.  

3.2 ZZP Nederland heeft het recht door haar gehanteerde prijzen eenzijdig, 

bijvoorbeeld jaarlijks, te verhogen. Indien het een prijsverhoging ten aanzien van 

een bestaande overeenkomst met de wederpartij betreft, zal ZZP Nederland de 

wederpartij daar vooraf schriftelijk over informeren.  

3.3 Indien de reden voor de eenzijdige prijsverhoging, zoals bedoeld in het vorige lid, 

verband houdt met stijging van kosten voor ZZP Nederland of onvoorziene 

omstandigheden die niet aan ZZP Nederland zijn toe te rekenen, dan is de 

wederpartij verplicht de hogere kosten te betalen zonder dat zij recht heeft op 

ontbinding van de overeenkomst of het vorderen van schadevergoeding. 

3.4 Prijzen die eerder zijn gebruikt, binden ZZP Nederland niet voor de toekomst. Bij 

een latere overeenkomst moeten dus weer nieuwe afspraken worden gemaakt 

over de prijzen. 

 

4. Betaling  

4.1 De wederpartij dient altijd tijdig aan ZZP Nederland te betalen. Indien geen termijn 

voor betaling is gegeven, geldt een termijn van 30 kalenderdagen na de 

factuurdatum. 

4.2 De contributie voor het eerste jaar lidmaatschap dient gedurende het 

registratieproces te worden betaald middels iDEAL. Daarna zal de jaarlijkse 

contributie bij vooruitbetaling via automatische incasso aan ZZP Nederland worden 

voldaan. Opwaardering van de lidmaatschapsvorm en/of extra diensten die na 

registratie via de online ‘Mijn ZZP Nederland’ omgeving worden aangeschaft, 

worden ook via automatische incasso geïnd. 

4.3 Indien de wederpartij, om welke reden dan ook, niet tijdig betaalt, is zij 

onmiddellijk en zonder ingebrekestelling in verzuim. De wederpartij, indien het 

geen consument of een daaraan gelijkgestelde betreft, is dan vanaf de dag na 

afloop van de betalingstermijn 10% contractuele handelsrente per jaar  

over het openstaande bedrag aan ZZP Nederland verschuldigd tot het moment van 

algehele voldoening daarvan. Ook deze rente is direct opeisbaar, dus zonder dat 

ingebrekestelling nodig is.  
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4.4 Indien de wettelijke rente, zoals vermeld in het vorige lid, in een bepaalde periode 

hoger is dan de contractuele rente, geldt voor die periode de wettelijke rente in 

plaats van de contractuele rente. 

4.5 Naast rente, zoals vermeld in de leden 3 en 4, heeft ZZP Nederland ook recht op 

vergoeding van de kosten die zij ter incassering van het aan haar toekomende 

bedrag moet maken. Het gaat dan in ieder geval om buitengerechtelijke kosten, die 

worden berekend conform de daarvoor bestemde staffel. 

4.6  Indien ZZP Nederland zich genoodzaakt heeft gezien de wederpartij in rechte te 

betrekken om betaling of nakoming af te dwingen, dan is de wederpartij, in 

aanvulling op de voorgaande leden, indien ZZP Nederland geheel of gedeeltelijk in 

het gelijk wordt gesteld, verplicht om de werkelijke gerechtelijke kosten van ZZP 

Nederland, in de ruimste zin van het woord, te betalen. Het gaat dan onder meer 

om het griffierecht en de werkelijke kosten voor een ingeschakelde jurist, alsook de 

executiekosten. 

4.7 Een door de wederpartij betaald bedrag wordt eerst van de (buiten)gerechtelijke 

incassokosten afgetrokken, vervolgens van de verschuldigde rente en daarna van 

de hoofdsom. Heeft de wederpartij meerdere facturen niet betaald? Dan wordt de 

betaling eerst van de oudste factuur afgetrokken, vervolgens van de één na oudste 

factuur enzovoort. 

4.8 De wederpartij mag betaling aan ZZP Nederland niet opschorten, bijvoorbeeld 

omdat zij het niet eens is met de hoogte of grondslag van de factuur. 

4.9 Ingeval de wederpartij het niet eens is met de factuur van ZZP Nederland, dient zij 

dat binnen vijf kalenderdagen na verzending van de factuur schriftelijk aan ZZP 

Nederland te laten weten. Als de wederpartij dat nalaat, geldt de factuur als 

correct. 

4.10 De wederpartij mag geen bedragen verrekenen met hetgeen zij aan ZZP Nederland  

moet voldoen. 

4.11 Indien ZZP Nederland verwacht dat de wederpartij een of meerdere facturen niet  

kan betalen, mag zij eisen dat de wederpartij haar direct de nodige zekerheid geeft. 

Geeft zij die niet, dan heeft ZZP Nederland het recht haar verplichtingen ten 

opzichte van de wederpartij (tijdelijk) te staken totdat de zekerheid wordt 

verstrekt. ZZP Nederland heeft ook de mogelijkheid de overeenkomst te 

beëindigen. In geen geval is ZZP Nederland schadeplichtig. 

  

5. Aansluitingsovereenkomst (lidmaatschap) 

5.1 Een deel van de contributie die de wederpartij voor het lidmaatschap aan ZZP 

Nederland B.V. betaalt, komt ten goede aan de Stichting ZZP Nederland (hierna ‘de 

stichting’). De stichting stelt zich tot doel de maatschappelijke en economische 

positie van ZZP’ers te verbeteren door collectief hun belangen in brede zin te 

behartigen. Daarbij wordt gestreefd naar evenwichtige verhoudingen op de 

arbeidsmarkt met een duurzaam perspectief voor ZZP’ers. Meer informatie over de 

belangenbehartiging en de doelstellingen staat op de website van ZZP Nederland 
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vermeld. Bij behoefte aan nadere (algemene) informatie over de stichting kunnen 

de statuten van de stichting worden geraadpleegd. 

5.2 De aansluitingsovereenkomst tussen ZZP Nederland en een wederpartij wordt 

aangegaan voor de duur van één jaar, waarna deze telkens stilzwijgend met één 

jaar wordt verlengd.  

5.3 ZZP Nederland en de wederpartij zijn bevoegd de aansluitingsovereenkomst 

schriftelijk op te zeggen tegen het einde van de (verlengde) 

aansluitingsovereenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van één 

kalendermaand.  

5.4 Het is mogelijk om via de online ‘Mijn ZZP Nederland’ omgeving de 

lidmaatschapsvorm op te waarderen en/of één of meerdere extra diensten  

toe te voegen. Dit heeft direct effect. Voor een extra dienst wordt een abonnement 

afgesloten, veelal voor de duur van één jaar. Het stopzetten van die extra dienst is 

mogelijk met inachtneming van de daarvoor geldende opzegtermijn. Het verlagen 

van de lidmaatschapsvorm is alleen mogelijk met ingang van de eerstvolgende 

(jaarlijkse) contractperiode. Bij het doorgeven van de wijziging wordt aangegeven 

per welke datum dat voor de wederpartij effect heeft.   

5.5 ZZP Nederland heeft het recht eenzijdig de inhoud van het lidmaatschap en de 

diensten die zij aanbiedt te wijzigen ingeval zij dat, om welke reden dan ook, zinvol 

acht. Gedacht kan daarbij worden aan bijvoorbeeld het wijzigen van contractspartij 

die een dienst levert, het vervangen van een bestaande dienst voor een naar het 

oordeel van ZZP Nederland relevantere dienst voor haar doelgroep, of het 

uitbreiden van het dienstenpakket.   

5.6 Indien de aansluitingsovereenkomst door de wederpartij, dan wel ZZP Nederland 

wordt opgezegd, komen de aan de aansluitingsovereenkomst verbonden 

collectieve voordelen te vervallen vanaf de beëindigingsdatum van de 

aansluitingsovereenkomst. 

 

6. Opschorten en beëindigen overeenkomst. 

6.1   ZZP Nederland is gerechtigd een overeenkomst met de wederpartij met  

onmiddellijke ingang op te zeggen, dan wel haar uit de overeenkomst 

voortvloeiende verplichtingen op te schorten, indien de wederpartij, ondanks 

rappel, niet tijdig en/of volledig aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, of 

andere verplichtingen jegens ZZP Nederland niet (goed, tijdig en volledig) is 

nagekomen. ZZP Nederland is dan op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding 

van schade, dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. Schade, direct of 

indirect, die ZZP Nederland ten gevolge van het nalaten van de wederpartij en/of 

de opzegging lijdt, komen voor rekening van de wederpartij. Vorderingen die ZZP 

Nederland nog op de wederpartij heeft, zijn na de opzegging onmiddellijk en in zijn 

geheel opeisbaar. 

6.2  Voorts is ZZP Nederland gerechtigd een overeenkomst met de wederpartij met 

onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat ingebrekestelling of tussenkomst 

van een rechter nodig is, indien er sprake is van liquidatie van de wederpartij, 

surseance van betaling voor de wederpartij is aangevraagd of die is verleend, voor 



Versie 2022.1 

de wederpartij faillissement is aangevraagd of is uitgesproken, de schuldsanering 

natuurlijke personen op de wederpartij van toepassing is verklaard, de wederpartij 

de vrije beschikking over haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk is 

verloren of dreigt te verliezen, dan wel indien de wederpartij haar bedrijf verkoopt 

of voornemens is dat te doen. Dit recht van ZZP Nederland bestaat naast haar 

andere rechten. 

6.3  ZZP Nederland is ook gerechtigd een overeenkomst met de wederpartij met 

onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat ingebrekestelling of tussenkomst 

van een rechter nodig is, indien de wederpartij een voor, of in opdracht van, ZZP 

Nederland werkzame persoon heeft bedreigd, ernstig beledigd, geïntimideerd, of 

op andere wijze onheus heeft bejegend, dan wel de wederpartij zich schuldig heeft 

gemaakt aan fraude of misleiding.  

6.4  Indien ZZP Nederland gebruikmaakt van haar recht, zoals vermeld in het vorige 

leden, dan laat zij dat schriftelijk aan de wederpartij weten. ZZP Nederland hoeft in 

verband met het uitoefenen van haar recht geen schadevergoeding aan de 

wederpartij te voldoen. Vorderingen die ZZP Nederland nog op de wederpartij 

heeft, kan zij meteen en geheel opeisen. 

 

7. Dienstverlening  

7.1 ZZP Nederland zal zich naar beste kunnen inspannen haar dienstverlening met zorg 

uit te voeren en staat niet in voor het bereiken van het door de wederpartij 

beoogde resultaat.  

7.2 De wederpartij is verplicht steeds tijdig te controleren of ZZP Nederland haar 

afspraken goed is nagekomen. Indien de wederpartij meent dat er niet goed en/of 

volledig is nagekomen, dan dient zij dit zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval 

binnen vijf (5) werkdagen na levering, schriftelijk aan ZZP Nederland te laten weten. 

Zij moet dat voldoende concreet en gedetailleerd doen. Doet de wederpartij dit 

niet (tijdig), dan wordt ervan uitgegaan dat ZZP Nederland haar afspraken goed, 

tijdig en volledig is nagekomen. De wederpartij heeft dan niks meer te vorderen.  

7.3 Ook bij een tijdige melding door de wederpartij, zoals bedoeld in het vorige lid, 

moet zij haar betalingsverplichtingen naar ZZP Nederland gewoon blijven nakomen. 

Wel zal ZZP Nederland dan nagaan of de klacht van de wederpartij al dan niet 

terecht is. ZZP Nederland zal contact met de wederpartij opnemen over de verdere 

afhandeling. 

7.4 De wederpartij is gehouden ZZP Nederland tijdig alle gegevens en informatie te 

verstrekken die van belang kunnen zijn voor een correcte uitvoering van de 

overeenkomst.  

7.5 ZZP Nederland heeft het recht (een deel van) de overeenkomst door een andere 

partij te laten uitvoeren. 

 

8. Informatieavonden, workshops, lezingen, thema-avonden 

8.1   De verschuldigde bedragen voor door ZZP Nederland georganiseerde  
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informatieavonden, workshops, lezingen, thema-avonden en dergelijke dienen bij 

aanmelding via iDEAL, dan wel aan de hand van een aan de wederpartij verstrekte 

factuur, aan ZZP Nederland te worden voldaan.  

8.2   Enkel in geval van afmelding door de wederpartij, zal ZZP Nederland de   

aanmelding, indien en voor zover dit naar het oordeel van ZZP Nederland mogelijk 

is, in overleg met de wederpartij naar een andere datum verschuiven.  

8.3   Alle betaalde bijeenkomsten, workshops, trainingen of opleidingen worden  

gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.  

8.4   ZZP Nederland behoudt zich het recht voor waar nodig de locatie te veranderen.  

8.5   Na inschrijving ontvangt de wederpartij een (elektronische) ontvangstbevestiging  

via e-mail die haar inschrijving definitief maakt. Inschrijving vindt plaats in volgorde 

van ontvangst van de aanmeldingen.  

8.6   Per bijeenkomst zijn er altijd een eindig aantal plekken beschikbaar. Zodra een  

bijeenkomst vol zit, wordt de inschrijving automatisch gesloten.  

8.7   Door de inschrijving verklaart de wederpartij zich akkoord met deze algemene  

voorwaarden.  

8.8   Afmelden dient via e-mail te gebeuren.  

8.9   Bij afmelding voor een door ZZP Nederland georganiseerde informatieavond, lezing,   

thema-avond, workshop en dergelijke tot veertien (14) dagen voor aanvang 

daarvan krijgt de wederpartij het volledige bedrag terug, minus de eventuele 

administratiekosten. Bij annulering vanaf veertien (14) dagen vóór de startdatum, 

of bij het niet verschijnen op de bijeenkomst, bestaat geen recht op restitutie.  

8.10 Bij afmelding voor een betaalde bijeenkomst kan er € 5,- aan (extra) kosten worden  

ingehouden.  

8.11 Mocht de wederpartij niet kunnen komen naar een workshop, dan mag de  

wederpartij ook zelf voor vervanging zorgen. De deelnamebevestiging is 

overdraagbaar, maar de wederpartij dient dit wel van te voren per e-mail te 

melden.  

  

9. ZZP Nederland Verzekeringen B.V. 

9.1   Enkel aangeslotenen bij ZZP Nederland hebben het recht om verzekeringen af te    

sluiten via ZZP Nederland Verzekeringen B.V.  

9.2   Beëindiging van de aansluitingsovereenkomst tussen ZZP Nederland en een  

wederpartij, heeft als consequentie dat de wederpartij één of meerdere 

verzekering(en), afgesloten bij ZZP Nederland Verzekeringen B.V. zal moeten 

stopzetten per eerstvolgende contractsvervaldatum van de verzekering.  

9.3  ZZP Nederland heeft het recht eventuele collectiviteitskortingen terug te vorderen 

indien de wederpartij niet meer bij ZZP Nederland is aangesloten en zijn 

verzekeringen niet (tijdig) heeft beëindigd. 

  

10. Levering van zaken  

10.1 De overeengekomen leveringstermijn is nimmer een fatale termijn. Bij 

overschrijding van de leveringstermijn dient de wederpartij ZZP Nederland 

schriftelijk in gebreke te stellen.  
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10.2 De wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze haar ter 

beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij afname weigert of nalatig is met 

het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, 

is ZZP Nederland gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de 

wederpartij.  

10.3 ZZP Nederland is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren 

en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.  

10.4 De wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken onmiddellijk 

nadat de zaken haar ter beschikking zijn gesteld.  

10.5 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de wederpartij 

over op het moment waarop zaken door ZZP Nederland aan de wederpartij worden 

geleverd.  

10.6 Zichtbare gebreken aan geleverde zaken dienen binnen vijf (5) dagen na levering 

schriftelijk en gespecificeerd aan ZZP Nederland te worden gemeld, bij gebreke 

waarvan elke aanspraak jegens ZZP Nederland vervalt. Niet zichtbare gebreken aan 

geleverde zaken dienen binnen vijf (5) dagen na ontdekking hiervan schriftelijk en 

gespecificeerd aan ZZP Nederland te worden gemeld, bij gebreke waarvan elke 

aanspraak jegens ZZP Nederland vervalt.  

10.7 Ingeval van gegronde en tijdige reclame zal ZZP Nederland te harer keuze hetzij de 

geleverde zaken herstellen of vervangen tegen retournering van de oorspronkelijke 

geleverde zaken, hetzij een vervangende vergoeding daarvoor aan de wederpartij 

voldoen of een evenredig gedeelte van de factuur crediteren.  

10.8 De wederpartij dient ZZP Nederland in de gelegenheid te stellen een klacht te 

(doen) onderzoeken.  

10.9 Indien de wederpartij tijdig reclameert, schort dit haar betalingsverplichting niet 

op.  

10.10 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de ter zake 

hiervan door ZZP Nederland gemaakte kosten integraal voor rekening van de 

wederpartij.  

  

11. Overmacht  

11.1 ZZP Nederland is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de 

wederpartij indien zij daartoe geheel of gedeeltelijk gehinderd wordt door 

overmacht.  

11.2 ZZP Nederland kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de 

verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt 

dan negentig dagen, hebben partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te 

ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 

Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar 

verhouding afgerekend.  
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12. Aansprakelijkheid  

12.1 Indien de website van ZZP Nederland, thans ‘www.zzp-nederland.nl’, hierna ‘de 

website’, wordt bezocht, zijn de ‘Gebruiksvoorwaarden website ZZP Nederland’ van 

toepassing. Schade die direct of indirect het gevolg is van het door de wederpartij 

niet nakomen van hetgeen in die gebruiksvoorwaarden staat vermeld, komt 

volledig voor rekening en risico van de wederpartij. De wederpartij vrijwaart ZZP 

Nederland, en stelt haar volledig schadeloos, indien ZZP Nederland voor dergelijke 

schade door een derde aansprakelijk wordt gesteld. Kosten die ZZP Nederland, in of 

buiten rechte, maakt ter verweer tegen een dergelijke aansprakelijkstelling, zijn ook 

volledig voor rekening en risico van de wederpartij. Het voorgaande geldt ook ten 

aanzien van schade die het gevolg is van het gebruik van de website door de 

wederpartij in de breedste zin des woords. 

12.2 ZZP Nederland is niet aansprakelijk voor schade van de wederpartij, in welke vorm 

en omvang dan ook, ten gevolge van: 

 foutieve, verouderde, of onvolledige informatie die op de website staat 

vermeld; 

 het niet goed werken of onbereikbaar zijn van de website; 

 onrechtmatig gebruik van derden van de website, waaronder hackaanvallen; 

 de inhoud van reacties van derden op blog- of nieuwsberichten die op de 

website staan vermeld. De reacties worden niet vooraf door ZZP Nederland 

beoordeeld; 

 door derden gegeven adviezen op de website, bijvoorbeeld in een reactie op 

een blog- of nieuwsbericht. ZZP Nederland controleert dergelijke adviezen niet, 

zij adviseert de wederpartij altijd een deskundige in te schakelen; 

 overeenkomsten die na contact via de website met één of meerdere derden 

zijn gesloten; 

 websites waar de wederpartij via de website van ZZP Nederland naar is 

verwezen. ZZP Nederland heeft die websites niet in beheer en is zodoende niet 

verantwoordelijk voor de inhoud en digitale veiligheid daarvan. 

12.3 ZZP Nederland is op geen enkele wijze aansprakelijk voor (in)directe schade die op 

welke wijze dan ook verband houdt met de inhoud van, al dan niet automatisch, 

door Rocket Lawyer opgestelde en/of gegenereerde documenten. ZZP Nederland 

heeft de inhoud van dergelijke documenten niet laten controleren. 

12.4 ZZP Nederland garandeert niet dat de informatie zoals vermeld in de Finsave-

omgeving actueel, juist en volledig is. ZZP Nederland heeft die omgeving niet in 

beheer en controleert de daarop vermelde gegevens niet. ZZP Nederland is niet 

aansprakelijk voor schade die de wederpartij lijdt door het gebruik van de Finsave-

omgeving, in de ruimste zin des woords, bijvoorbeeld door rechtshandelingen die 

de wederpartij op basis van de daarin vermelde gegevens heeft verricht.  

12.5 ZZP Nederland is niet aansprakelijk voor gebreken in en schade veroorzaakt door 

producten die de wederpartij via ZZP Nederland bij derden afneemt.  
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12.6 ZZP Nederland is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan 

doordat ZZP Nederland is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte 

onjuiste dan wel onvolledige gegevens.  

12.7 ZZP Nederland is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, 

gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.  

12.8 Is ZZP Nederland verplicht de schade van de wederpartij te vergoeden, dan hoeft zij 

nooit meer te betalen dan dat haar aansprakelijkheidsverzekeraar in verband 

daarmee aan haar uitkeert. Indien de aansprakelijkheidsverzekeraar rechtstreeks 

aan de wederpartij uitkeert, dan hoeft ZZP Nederland niks meer aan de wederpartij 

te voldoen. 

12.9 Indien de aansprakelijkheidsverzekeraar van ZZP Nederland, om welke reden dan 

ook, niet uitkeert, dan hoeft ZZP Nederland maar een schadevergoeding te betalen 

van maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst waar de schade betrekking 

op heeft. 

12.10 Indien het factuurbedrag van de overeenkomst hoger is dan € 5.000,-, dan hoeft 

ZZP Nederland maar een schadevergoeding van maximaal € 5.000,- aan de 

wederpartij te betalen. 

12.11 Ingeval de aansprakelijkheidsverzekeraar van ZZP Nederland, om welke reden dan 

ook, niet uitkeert én er geen factuur is, dan hoeft ZZP Nederland maar een 

schadevergoeding aan de wederpartij te betalen van maximaal van € 5.000,-  

12.12 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet 

indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ZZP Nederland, haar 

leidinggevenden en/of ondergeschikten.  

12.13 Elke vordering van de wederpartij op ZZP Nederland vervalt automatisch na één 

jaar. Deze vervaltermijn start op de dag nadat de wederpartij bekend is geworden 

met de schade of daarmee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn. 

  

13. Intellectueel eigendom  

13.1 ZZP Nederland behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen  

op grond van intellectuele wet- en regelgeving. Het gaat dan onder andere om 

intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot gedane aanbiedingen, 

ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, programma’s, artikelen, logo’s, documenten, 

teksten en dergelijke.  

13.2 Het is de wederpartij verboden de door ZZP Nederland aan haar beschikking  

gestelde bescheiden, materialen, producten en promotiemateriaal voor andere 

doeleinden te gebruiken, te verveelvoudigen, te openbaren, ter beschikking te 

stellen aan derden dan wel op andere wijze in gebruik te geven, tenzij ZZP 

Nederland hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.  

13.3  Bij overtreding van dit artikel, is de wederpartij een direct opeisbare boete van  

€ 25.000,- per overtreding en € 1.000,- per dag dat de overtreding voortduurt aan 

ZZP Nederland verschuldigd. ZZP Nederland houdt het recht nakoming en/of 

volledige schadevergoeding te vorderen. 
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14. Geheimhouding  

14.1  Zowel ZZP Nederland als de wederpartij zijn verplicht tot geheimhouding van alle 

vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit 

andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere 

partij is medegedeeld, als dit voortvloeit uit de aard van de informatie, of een partij 

redelijkerwijs kan weten dat het delen daarvan schade kan veroorzaken. 

14.2 Indien de wederpartij vertrouwelijke informatie van ZZP Nederland, haar 

leidinggevenden, werknemers, samenwerkingspartners en/of op andere wijze bij de 

overeenkomst betrokken derden met een andere partij deelt of openbaar maakt, is zij 

een direct opeisbare boete van € 25.000,- per overtreding en € 1.000,- per dag dat de 

overtreding voortduurt aan ZZP Nederland verschuldigd. ZZP Nederland houdt het recht 

nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen. 

  

15. Verwerking Persoonsgegevens  

Voor zover bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de  

dienstverlening van ZZP Nederland persoonsgegevens van de wederpartij worden 

verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze 

worden verwerkt, overeenkomstig de algemene verordening gegevensbescherming 

(AVG). ZZP Nederland verwijst voor meer informatie naar haar privacyverklaring. De 

privacyverklaring staat op de website vermeld. 

 

16. Webshop  

16.1 In de webshop van ZZP Nederland kan er op diverse manieren online worden betaald. 

iDEAL, Bankcontact/MisterCash, SofortBanking, en PayPal betalingen zijn kosteloos. Bij 

betalingen met creditcards wordt het totaal af te rekenen bedrag vermeerderd met 2% 

transactiekosten.  

16.2 De wederpartij heeft het recht om binnen een termijn van veertien (14) dagen zonder 

opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Gedurende deze termijn kan de 

wederpartij datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te 

beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals de wederpartij dat ook 

in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kan de wederpartij het product uit de verpakking 

halen, tenzij de verpakking, ingeval van cd’s, dvd’s, Blu-Ray discs of software, een 

verzegeling bevat. De herroepingstermijn verstrijkt veertien (14) dagen na de dag 

waarop de wederpartij, of een door de wederpartij aangewezen derde, anders dan de 

vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.  

16.3 Ingeval de wederpartij één of meerdere e-books, programma’s of andersoortige 

bestanden tegen betaling online van ZZP Nederland koopt, stemt hij ermee in binnen 

veertien (14) dagen toegang tot de inhoud daarvan te krijgen en daarnaast afstand te 

doen van zijn bedenktermijn zoals bedoeld in het vorige lid. Het retourneren van 

(gedownloade) digitale bestanden is aldus niet mogelijk. 

16.4 De door de wederpartij bestelde en ontvangen goederen kunnen worden 

geretourneerd binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de goederen door de 

betaalde factuur bij te voegen. ZZP Nederland zal het door de wederpartij betaalde 
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bedrag en de oorspronkelijke verzendkosten terugstorten binnen enkele 

werkdagen.  

16.5 Retour zenden is voor eigen risico. Het verzenden van goederen van de wederpartij 

is voor rekening en risico van de wederpartij. Dat betekent dat ZZP Nederland niet 

verantwoordelijk is voor het zoekraken of beschadigen van retour gestuurde 

artikelen. De wederpartij dient bij het verzenden van een pakket altijd om een 

traceercode te vragen en deze te bewaren. 

16.6 Indien het product beschadigd of zonder originele verpakking is, kan ZZP Nederland 

het artikel niet terugnemen. Software op harde dragers kan niet retour gestuurd 

worden als de seal is verbroken. De koopovereenkomst met betrekking tot digitale 

producten waarvan de download gestart of voltooid is, kan de wederpartij niet 

herroepen.  

16.7 Retourneren geschiedt door verzending naar:  

ZZP Nederland B.V.  

Rozenburglaan 3  

9727 DL Groningen  

   

17. Toepasselijk recht en geschillen  

17.1 Op alle overeenkomsten tussen ZZP Nederland en een wederpartij is uitsluitend 

Nederlands recht van toepassing.  

17.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.  

17.3 Onverminderd het recht van ZZP Nederland een geschil voor te leggen aan de volgens de 

wet bevoegde rechter, zullen geschillen tussen partijen in eerste instantie worden 

voorgelegd aan de bevoegde rechter in de (hoofd)vestigingsplaats van de ZZP 

Nederland, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.  

  


