Disclaimer
Deze disclaimer is op de inhoud en het gebruik van de website van eenzorgeloospensioen.nl van
toepassing. Door het gebruik van de site accepteer je deze disclaimer.
Aansprakelijkheid
Eenzorgeloospensioen.nl doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de informatie op de site
(inclusief alle productinformatie die er te vinden is, de beoordelingen en uitkomsten van vergelijkingen)
geen fouten bevat. Helaas kunnen we dit niet garanderen. Beslissingen die bezoekers nemen op
basis van informatie op de site zijn geheel voor eigen rekening en risico.
Kom jij ergens een fout tegen? Dan zouden we het fijn vinden als je ons daarvan op de hoogte stelt.
Stuur je e-mail naar info@eenzorgeloospensioen.nl
Rechten
Eenzorgeloospensioen.nl, of de rechthebbende, behoudt alle rechten, waaronder auteurs- en
merkrechten en/of andere intellectueel eigendomsrechten, met betrekking tot alles wat op de site
staat. Daaronder vallen ondermeer teksten, vergelijkingen, illustraties, grafisch materiaal,
(handels)namen, logo’s en merken. Geen van deze rechten gaan over op bezoekers/gebruikers van
de site. De site en alles wat erop staat mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden.
Bezoekers en gebruikers mogen niets van de site overnemen, vermenigvuldigen, verspreiden of op
een andere manier ter beschikking stellen aan anderen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
van eenzorgeloospensioen.nl.
Wijzigingen
Eenzorgeloospensioen.nl mag de informatie op de site, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer,
altijd wijzigen zonder dit van te voren aan te kondigen. Wij raden dan ook aan om regelmatig na te
gaan of de informatie op de site is gewijzigd.

Privacybeleid Eenzorgeloospensioen.nl
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 4 september 2012.
Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze
verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke
gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe
we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van eenzorgeloospensioen.nl. U dient zich ervan
bewust te zijn dat eenzorgeloospensioen.nl niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere
sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te
accepteren.
eenzorgeloospensioen.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg
voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Ons gebruik van verzamelde gegevens
Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te
verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens
worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van eenzorgeloospensioen.n lof die van een derde
partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij
beschikken.
Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten
bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie
relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De
gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van eenzorgeloospensioen.nl of die van
een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens
waarover wij beschikken.
Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij
onze diensten hierop kunnen afstemmen.
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandtjes die op uw computer worden geplaatst)
om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie
gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen
beveiligde servers van eenzorgeloospensioen.nl of die van een derde partij. Wij gebruiken deze
informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te
stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden
beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.
Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld
worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele
aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze
privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.
Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle
persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons
op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.
Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser
opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt
verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites,
niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.
Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit
privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
Eenzorgeloospensioen.nl
Parcivalring 211
5221 LD Den Bosch
info@eenzorgeloospensioen.nl

Algemene voorwaarden EenZorgeloosPensioen.nl
1. Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen, die met hoofdletter beginnen, de
volgende betekenis:
Algemene Voorwaarden:
deze Algemene Voorwaarden van EenZorgeloosPensioen.nl;
Dienst(en):
de dienst(en) zoals nader aangeduid in de tussen EenZorgeloosPensioen.nl en Wederpartij gesloten
Overeenkomst;
Gebruiker(s):
de gebruikers van de Site alsmede alle andere gebruikers die gebruik maken van de Dienst(en) en of
Site van EenZorgeloosPensioen.nl
EenZorgeloosPensioen.nl:
Is een website van M-ultiple. M-ultiple is een eenmanszaak, gevestigd te Den Bosch, Parcivalring 211;
Overeenkomst:
de afspraken, vastgelegd in een schriftelijke of digitale vastlegging, op grond waarvan
EenZorgeloosPensioen.nl Dienst(en) aan Wederpartij ter beschikking stelt, en waarop deze Algemene
Voorwaarden van toepassing zijn.
Site:
De internetsite van EenZorgeloosPensioen.nl is te bereiken via de domeinnaam
www.eenzorgeloospensioen.nl alsmede alle andere internetsites van EenZorgeloosPensioen.nl
bereikbaar via aan deze domeinnaam gerelateerde sublevel domeinnamen.
Wederpartij:
iedere (rechts)persoon die met EenZorgeloosPensioen.nl een Overeenkomst heeft gesloten.

2. Algemeen
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst of andere
rechtsbetrekking tussen EenZorgeloosPensioen.nl en Wederpartij.
2.2 Afwijkende algemene of specifieke voorwaarden van Wederpartij gelden slechts indien zij
uitdrukkelijk schriftelijk door EenZorgeloosPensioen.nl zijn bevestigd.
2.3 Alle aanbiedingen door EenZorgeloosPensioen.nl aan Wederpartij zijn vrijblijvend.
2.4 De Overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanmelding door Wederpartij en de schriftelijke
bevestiging daarvan door EenZorgeloosPensioen.nl. De inhoud van de Overeenkomst wordt bepaald
door de schriftelijke bevestiging van EenZorgeloosPensioen.nl en bij gebreke daarvan door de factuur.
Wanneer Wederpartij met gebruikmaking van het internet een digitale (online) aanmelding verstuurt,
geldt dat de Overeenkomst tot stand komt op het moment dat er een digitale bevestiging door
EenZorgeloosPensioen.nl. aan Wederpartij is verstuurd. Wederpartij dient onmiddellijk te reageren na
ontvangst van de elektronische bevestiging van de Overeenkomst door EenZorgeloosPensioen.nl
wanneer deze bevestiging niet overeenstemt met de inhoud van de Overeenkomst of wanneer de
aanmelding door Wederpartij in het geheel niet (schriftelijk/digitaal) is verstuurd.
2.5 Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal een door Wederpartij gewenste wijziging in de
Overeenkomst uiterlijk binnen een (1) werkdag kunnen plaatsvinden en slechts na uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van EenZorgeloosPensioen.nl.
2.6 Wederpartij heeft, in geval van een Overeenkomst met een looptijd van 3 maanden of korter, het
recht om uiterlijk binnen een (1) werkdag na de totstandkoming van de Overeenkomst de aan
EenZorgeloosPensioen.nl verstrekte opdracht schriftelijk, eventueel per fax of e-mail, te beëindigen,
zulks onder gelijktijdige betaling aan EenZorgeloosPensioen.nl van een door
EenZorgeloosPensioen.nl naar maatstaven van redelijkheid te bepalen vergoeding, echter van
minimaal 25% van het orderbedrag exclusief BTW, met een minimum van EUR 50, te vermeerderen
met BTW, waaronder mede begrepen de personele en administratieve kosten. In geval van een
Overeenkomst met een looptijd van langer dan 3 maanden heeft Wederpartij het recht om uiterlijk
binnen zeven (7) werkdagen na de totstandkoming van de Overeenkomst de aan
EenZorgeloosPensioen.nl verstrekte opdracht schriftelijk, eventueel per fax of e-mail, te beëindigen,
zulks onder gelijktijdige betaling aan EenZorgeloosPensioen.nl van een door
EenZorgeloosPensioen.nl naar maatstaven van redelijkheid te bepalen vergoeding, echter van
minimaal 25% van het orderbedrag exclusief BTW, met een minimum van EUR 500, te vermeerderen
met BTW, waaronder mede begrepen de personele en administratieve kosten.
2.7 Alle afbeeldingen, specificaties van de Dienst(en) op de Site, op de leaflet, advertenties en
dergelijke gelden als een weergave bij benadering. EenZorgeloosPensioen.nl kan niet instaan voor de
juistheid en de nauwkeurigheid van deze opgaven. EenZorgeloosPensioen.nl is te allen tijde bevoegd
wijzigingen in de te leveren Dienst(en) aan te brengen, teneinde deze te verbeteren of om te voldoen
aan enig wettelijk voorschrift.
2.8 De Site vervat verwijzingen en/of hyperlinks naar websites van derden. EenZorgeloosPensioen.nl
is niet verantwoordelijk voor de inhoud/nauwkeurigheid van de websites van derden.
2.9 De Site bevat tevens bestanden die voor uitsluitend informatieve doeleinden zijn opgenomen.
EenZorgeloosPensioen.nl staat niet in voor de juistheid of volledigheid van dit materiaal, ongeacht of
het materiaal afkomstig is van EenZorgeloosPensioen.nl of derden.
2.10 In alle gevallen waarin de Overeenkomst met Wederpartij eindigt, blijven deze Algemene
Voorwaarden de betrekkingen tussen partijen beheersen voorzover dit voor de afwikkeling ervan
noodzakelijk is, of voorzover dit uit de aard van de betreffende clausule voortvloeit.

3. Elektronische communicatiemiddelen
3.1 In het geval communicatie tussen EenZorgeloosPensioen.nl en Wederpartij geschiedt met behulp
van elektronische middelen, zoals e-mail en andere vormen van dataverkeer, dan zullen beide partijen
zorgdragen voor een standaard virusprotectie. EenZorgeloosPensioen.nl is jegens Wederpartij niet
aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de verzending van virussen en/of andere
onregelmatigheden in de elektronische communicatie, en voor niet of beschadigd ontvangen
berichten.
3.2 Wederpartij dient het eigen computersysteem zodanig te beveiligen dat derden geen
ongeautoriseerde toegang verschaft kan worden.
4. Prijs & Betaling
4.1 De overeengekomen prijs voor de gehele termijn van de Overeenkomst is na aanvang van de
Overeenkomst direct opeisbaar. Mogelijke afspraken tussen EenZorgeloosPensioen.nl en Wederpartij
om de prijs gespreid over meerdere facturen in rekening te brengen doen hier niets aan af.
4.2 Tenzij anders schriftelijk is aangegeven of overeengekomen, zullen de facturen door Wederpartij
overeenkomstig de op deze facturen vermelde betalingscondities worden voldaan. Betaling dient
plaats te vinden, binnen dertig dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde
bedrag op de bankrekening vermeld op de factuur.
4.3 Tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst en zonder afbreuk te doen aan het in artikel
6.3 bepaalde, zullen door Wederpartij aan EenZorgeloosPensioen.nl gedane betalingen niet worden
gerestitueerd bij tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst.
4.4 Tenzij anders is aangegeven, worden de prijzen van EenZorgeloosPensioen.nl in euro, exclusief
BTW en eventueel andere belastingen en heffingen genoteerd.
4.5 EenZorgeloosPensioen.nl behoudt zich het recht voor de prijzen van de Dienst(en) en andere
producten te wijzigen of te herzien. EenZorgeloosPensioen.nl zal dergelijke prijswijzigingen of
herzieningen minstens 30 (dertig) dagen van tevoren aan de Wederpartij melden.
4.6 Indien Wederpartij niet tijdig betaalt, wordt zij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is zij
zonder verdere ingebrekestelling vanaf dat moment tevens over het openstaande bedrag een rente
gelijk aan de op dat moment geldende Nederlandse wettelijke rente verschuldigd.
4.7 Alle kosten ter invordering gemaakt, nadat de betreffende betalingstermijn is afgelopen, komen ten
laste van Wederpartij. Indien EenZorgeloosPensioen.nl het nodig acht de vordering in handen van
derden te stellen, wordt Wederpartij daaromtrent schriftelijk van op de hoogte gesteld.
EenZorgeloosPensioen.nl is eveneens gerechtigd de in verband met de gerechtelijke procedure
gemaakte kosten te vorderen boven het door de rechter ter dier zake toegewezen bedrag wanneer
Wederpartij in die procedure in het geheel of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld.
4.8 EenZorgeloosPensioen.nl is te allen tijde gerechtigd om van Wederpartij te verlangen dat zij
zekerheid verstrekt voor de nakoming van haar verplichtingen jegens EenZorgeloosPensioen.nl
bijvoorbeeld door middel van een bankgarantie, door betaling van een voorschot of zelfs volledige
betaling op voorhand, voordat EenZorgeloosPensioen.nl tot uitvoering van de overeenkomst overgaat.

5. Rechten en verplichtingen van de wederpartij
5.1 Het (elektronisch) verkeer tussen Wederpartij en andere gebruikers van de Site geschiedt voor
eigen rekening en risico van Wederpartij.
5.2 Wederpartij zal zich onthouden van gedragingen in strijd met de Algemene Voorwaarden of de
Nederlandse wet en/of regelgeving en zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een
verantwoordelijk en zorgvuldige (online) gebruiker verwacht mag worden.
5.3 Uit de aard van de Overeenkomst vloeit voort dat Wederpartij de beschikking heeft over
persoonsgegevens. Wederpartij zal de bepalingen van de van toepassing zijnde privacy wet- en
regelgeving in acht nemen.
5.4 Wederpartij onthoudt zich ervan EenZorgeloosPensioen.nl of derden bij het gebruik van de
Dienst(en) of de Site te hinderen en/of schade toe te brengen. Hieronder wordt onder andere
verstaan: het maken van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten, databankrechten of andere
rechten van derden en/of van EenZorgeloosPensioen.nl, het plaatsen van incomplete en/of niet
waarheidsgetrouwe bedrijfsinformatie, het plaatsen van informatie welke geen betrekking heeft op
Wederpartij, het achterhouden van informatie die relevant is voor enige door de Wederpartij
geplaatste informatie; het verwijderen en/of wijzigen van het materiaal, dat door anderen op de Site is
geplaatst; het schenden van privacy of publiciteit van EenZorgeloosPensioen.nl, het schenden of het
pogen te schenden van de veiligheid van de Site, het zodanig gebruik maken van de Dienst dat
daardoor de juiste werking van computersystemen van EenZorgeloosPensioen.nl of derden wordt
verhinderd, dan wel dat het gebruik door anderen van de Dienst zou kunnen worden verhinderd; het
veranderen, wissen, onbruikbaar maken van gegevens van derden, dan wel gegevens van derden
toevoegen; het overdragen en/of cederen van enig recht of enige verplichting, die Wederpartij op
grond van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst heeft, aan derden.
5.5 Onverlet het overige in dit artikel 5 bepaalde, zal de Wederpartij zich te allen tijde onthouden van
oneigenlijk gebruik van de Diensten, de Site en de gegevens waartoe middels de Diensten of de Site
toegang verkregen kan worden. Onder oneigenlijk gebruik wordt mede verstaan (i) het ongevraagd en
zonder voorafgaande toestemming verzenden van e-mails of andere elektronische berichten van
commerciële aard aan Gebruikers van EenZorgeloosPensioen.nl ('spammen'); (ii) het benaderen van
Gebruikers voor andere commerciële doeleinden dan waartoe de Gebruiker zich bij
EenZorgeloosPensioen.nl heeft aangemeld; (iii) het langs geautomatiseerde weg, zoals met behulp
van een zoekprogramma, of anderszins via de Site of onderdelen daarvan opvragen of hergebruiken
van substantiële delen van de inhoud van de databank(en) van EenZorgeloosPensioen.nl
('spideren'/'harvesten'/'uitmelken'). Indien EenZorgeloosPensioen.nl een redelijk vermoeden heeft van
oneigenlijk gebruik door Wederpartij, dan is Wederpartij EenZorgeloosPensioen.nl zonder rechterlijke
tussenkomst een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van EUR 10.000 (tienduizend euro) per
gebeurtenis en is EenZorgeloosPensioen.nl gerechtigd om de Overeenkomst met Wederpartij met
onmiddellijke ingang te ontbinden.
5.6 Wederpartij, zijnde een natuurlijke persoon, geeft EenZorgeloosPensioen.nl toestemming tot het
verzenden aan Wederpartij van ongevraagde elektronische berichten inzake nieuws, ontwikkelingen
of andere informatie met betrekking tot door EenZorgeloosPensioen.nl verleende diensten en haar
website, onverlet het recht van Wederpartij deze toestemming in de toekomst te herroepen.
5.7 Wanneer Wederpartij meer informatie heeft geplaatst dan uitdrukkelijk in de Overeenkomst met
EenZorgeloosPensioen.nl is overeengekomen, dan is EenZorgeloosPensioen.nl onverminderd haar
overige rechten bevoegd om Wederpartij overeenkomstig de bij haar geldende prijzen hiervoor te
belasten en is Wederpartij deze extra bedragen aan EenZorgeloosPensioen.nl verschuldigd tenzij
anders is overeengekomen.

6. Rechten en verplichtingen van EenZorgeloosPensioen.nl
6.1 EenZorgeloosPensioen.nl verschaft Wederpartij toegang tot haar Site en gebruik van de
overeengekomen Diensten tegen betaling door Wederpartij van de overeengekomen prijs.
6.2 EenZorgeloosPensioen.nl zal zich inspannen om eventuele storingen in de toegang tot haar Site
en/of het gebruik van de technische infrastructuur van de Site zo spoedig mogelijk op te (doen) heffen
en kan, hoewel zij hier naar streeft, in redelijkheid niet instaan voor ononderbroken beschikbaarheid
van de Diensten. De aan de opheffing van de storing verbonden kosten zijn voor rekening van
Wederpartij, indien de storing veroorzaakt is door Wederpartij en/of een derde, wiens handelen of
nalaten aan Wederpartij kan worden toegerekend, en/of wiens handelen in strijd is met de
Overeenkomst of deze Voorwaarden.
6.3 EenZorgeloosPensioen.nl heeft het recht om ten behoeve van het opheffen van een storing de
Dienst(en) tijdelijk buiten gebruik te stellen zonder schadeplichtig te zijn jegens Wederpartij. Ingeval
van een storing die niet veroorzaakt is door Wederpartij en welke langer dan 5 werkdagen
achtereenvolgens voortduurt, heeft Wederpartij slechts recht op een pro rata restitutie van de prijs
voor de Dienst(en) waartoe Wederpartij gedurende de storing geen toegang toe had.
6.4 EenZorgeloosPensioen.nl behoudt zich het recht voor wijzigingen door te voeren in de (toegang
tot) de Dienst(en) indien zulks wenselijk is voor het functioneren van de Dienst(en). Indien zodanige
wijzigingen direct invloed hebben op de wijze waarop Wederpartij toegang verkrijgt tot en/of gebruik
maakt van de Dienst(en), zal EenZorgeloosPensioen.nl Wederpartij over de wijzigingen zo spoedig
mogelijk informeren.
6.5 EenZorgeloosPensioen.nl behoudt zich in alle redelijkheid het recht voor plaatsing van informatie,
nieuws en/of andere vormen van “exposure” op de Site door Wederpartij te weigeren en/of met
onmiddellijke ingang te verwijderen van de Site indien naar het oordeel van EenZorgeloosPensioen.nl
een dergelijke plaatsing onrechtmatig is jegens een derde, als strafrechtelijk handelen of nalaten kan
worden gekwalificeerd of, naar het oordeel van EenZorgeloosPensioen.nl, als aanstootgevend of
onnodig grievend dient te worden aangemerkt. Onverlet de overige rechten van
EenZorgeloosPensioen.nl zal Wederpartij op eerste verzoek van EenZorgeloosPensioen.nl zo
spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen 24 (vierentwintig) uur de gewraakte informatie van haar
databestand op de Site van EenZorgeloosPensioen.nl verwijderen.
7. Aansprakelijkheid
7.1 EenZorgeloosPensioen.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van of
samenhangt met tijdelijke onbereikbaarheid van de Site, of tijdelijke onbeschikbaarheid van de
Diensten, een toerekenbare tekortkoming, een onrechtmatige daad of die op een andere rechtsgrond
kan worden gebaseerd.
7.2 EenZorgeloosPensioen.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder in elk geval
wordt verstaan bedrijfsschade, schade door bedrijfsstagnatie en/of winstderving van Wederpartij.

8. Overmacht
8.1 Indien EenZorgeloosPensioen.nl niet toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar
verplichtingen (overmacht) is zij niet aansprakelijk. Voor zover de nakoming niet blijvend onmogelijk is,
worden haar verplichtingen opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming niet
mogelijk is langer duurt of zal duren dan dertig dagen (30), zijn beide partijen bevoegd de
overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
8.2 Indien EenZorgeloosPensioen.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar
verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is
EenZorgeloosPensioen.nl bevoegd de reeds geleverde respectievelijk het leverbare deel van de
Dienst afzonderlijk te factureren en is de Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het
een afzonderlijke Overeenkomst.
8.3 Van overmacht van EenZorgeloosPensioen.nl in de zin van dit artikel wordt verstaan elke van de
wil van EenZorgeloosPensioen.nl onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar
verplichtingen jegens Wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming
van zodanige verplichtingen in redelijkheid niet van EenZorgeloosPensioen.nl kan worden verlangd,
ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die
omstandigheid wordt in elk geval maar niet uitsluitend gerekend: van overheidswege opgelegde
verplichtingen die consequenties hebben voor het verstrekken van de Dienst, storingen in systemen
die deel uit maken van het Internet, storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, uitval van
elektriciteitsvoorzieningen van EenZorgeloosPensioen.nl.
9. Geheimhouding
9.1 Iedere partij is verplicht tot geheimhouding jegens derden van alle gegevens van geheime of
vertrouwelijke aard, in welke vorm dan ook, die zijn verkregen van de andere partij.
9.2 De verplichting tot geheimhouding zoals omschreven in artikel 9.1 duurt voort tot en met 2 (twee)
jaar na het einde van de overeenkomst
10. Duur en beëindiging
10.1 De Dienst zal worden verleend door EenZorgeloosPensioen.nl aan Wederpartij gedurende de
termijn zoals overeengekomen tussen partijen en vastgelegd in de Overeenkomst. Zowel
EenZorgeloosPensioen.nl als Wederpartij is bevoegd de Overeenkomst op te zeggen met
inachtneming van het bepaalde in de Overeenkomst. Behoudens anders bepaald in deze
Voorwaarden is tussentijdse opzegging niet toegestaan.
10.2 Indien de Wederpartij één van zijn verplichtingen jegens EenZorgeloosPensioen.nl niet nakomt of
EenZorgeloosPensioen.nl goede reden heeft om te vrezen dat de Wederpartij zijn verplichtingen niet
zal nakomen en de Wederpartij is niet in staat om op eerste verzoek van EenZorgeloosPensioen.nl
adequate zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen te stellen, er beslag wordt gelegd op
zaken van de Wederpartij, de Wederpartij surséance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement
wordt verklaard of anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest, dan heeft
EenZorgeloosPensioen.nl het recht (verdere) uitvoering van alle met de Wederpartij gesloten
overeenkomst(en) op te schorten, dan wel deze overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden,
onverminderd het recht van EenZorgeloosPensioen.nl op schadevergoeding.

11. Diversen
11.1 Het is Wederpartij niet toegestaan om de Overeenkomst tussen EenZorgeloosPensioen.nl en
Wederpartij, geheel of gedeeltelijk, of enig(e) daaruit voortvloeiend recht of verplichting aan een derde
over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van EenZorgeloosPensioen.nl
11.2 Indien enige bepaling van de Voorwaarden nietig, ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig wordt
bevonden, blijven de overige beperkingen van de Voorwaarden onverminderd van kracht.
11.3 Op de Overeenkomst tussen EenZorgeloosPensioen.nl en Wederpartij is Nederlands recht van
toepassing.
11.4 EenZorgeloosPensioen.nl heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een wijziging
zal niet eerder in werking treden dan na 14 dagen na kennisgeving aan Wederpartij. Voor de
kennisgeving als bedoeld in dit artikel is geen schriftelijk stuk vereist.
11.5 In geval van geschillen, voortvloeiend uit overeenkomsten of uit daarop voortbouwende
overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, zullen partijen in eerste
instantie trachten te komen tot een minnelijke schikking.
11.6 Alle geschillen tussen EenZorgeloosPensioen.nl en Wederpartij zullen worden voorgelegd aan
de bevoegde rechter.
11.7 Alle aanspraken van Wederpartij vervallen twaalf maanden nadat de Dienst(en) zijn verricht
waarop deze aanspraken betrekking hebben of zoveel eerder als door de wet is aangegeven.
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