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Algemene voorwaarden Bridge B.V. (“Bridge”) te Rotterdam 

 
1. Deze Algemene voorwaarden gelden ten behoeve van zowel Bridge 

alsmede haar directieleden en al diegenen die voor Bridge werkzaam 
zijn/ waren, alsmede al diegenen die door Bridge zijn ingeschakeld 
alsmede al diegenen voor wie Bridge wettelijk aansprakelijk is. 

 
2. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing zowel op alle 

overeenkomsten van opdracht (ongeacht benaming, inhoud, aard 
en strekking) tussen opdrachtgevers en Bridge alsmede op de fase 
voorafgaand aan de totstandkoming van overeenkomsten van opdracht. 

 
3. Overeenkomsten van opdracht komen tot stand tussen opdrachtgevers 

en Bridge, niet tussen opdrachtgevers en directieleden van Bridge/ 
diegenen die voor Bridge werkzaam zijn. De werking van de artikelen 
7:404 en 7:407 lid 2 BW is uitdrukkelijk uitgesloten. 

 
4. Elke overeenkomst van opdracht wordt aangegaan voor de duur van 

één jaar en wordt vervolgens telkens stilzwijgend verlengd voor de 
duur van één jaar behoudens andersluidende schriftelijke mededeling 
van één van partijen uiterlijk drie maanden voor het einde van 
de betreffende looptijd, alles tenzij anders overeengekomen in de 
betreffende overeenkomst van opdracht. 

 
5. Bridge heeft het recht wijzigingen in de toepasselijke Wet- en 

regelgeving dienovereenkomstig, en zo nodig eenzijdig, door te voeren 
in lopende overeenkomsten van opdracht. 

 
6. Alle bedragen/vergoedingen luiden in Euro’s en worden vermeerderd 

met BTW. Bridge heeft het recht de gehanteerde vergoedingen voor 
haar werkzaamheden jaarlijks (per 1 januari van elk jaar) te verhogen 
met een indexpercentage gelijk aan het HICP van het CBS vermeerderd 
met twee procent, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

 
7. Alle door Bridge vanwege haar werkzaamheden in rekening gebrachte 

vergoedingen/bedragen dienen zonder enig recht op verrekening of 
opschorting te zijn betaald binnen veertien dagen na factuurdatum, 
behoudens afwijkende in de factuur vermelde betalingstermijn. 
Bij niet volledige betaling binnen de toepasselijke betalingstermijn is 
de opdrachtgever per de dag na het verstrijken van die betalingstermijn 
van rechtswege in verzuim en over de openstaande bedragen een 
rente verschuldigd waarvan het percentage op jaarbasis gelijk 
is aan de wettelijke rente vermeerderd met vijf procent. In dat 
geval is de opdrachtgever tevens verschuldigd alle kosten van 
betalingsherinneringen en (buiten)gerechtelijke incassokosten van 
tenminste vijftien procent met een minimum van € 150. 

 
8. Indien de opdrachtgever in verzuim is (om welke reden dan ook), is 

Bridge gerechtigd – naar eigen keuze – hetzij al haar werkzaamheden 
onder de overeenkomst van opdracht op te schorten/te staken hetzij 
die overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opzegtermijn 
tussentijds te ontbinden door schriftelijke opzegging. In beide gevallen 
zijn alle aan Bridge verschuldigde vergoedingen/bedragen per direct 
opeisbaar en is de opdrachtgever verplicht alle door Bridge geleden 
schade te vergoeden (directe schade, indirecte schade, gevolgschade en 
gederfde winst). 
Indien van de opdrachtgever surseance van betaling of het faillissement 
is aangevraagd of de opdrachtgever een crediteurenregeling aanbiedt of 
in staat van liquidatie verkeert, is Bridge gerechtigd elke overeenkomst 
van opdracht met de opdrachtgever met onmiddellijke ingang zonder 
opzegtermijn tussentijds te ontbinden door schriftelijke opzegging. In 
dat geval zijn alle aan Bridge verschuldigde vergoedingen/bedragen 
per direct opeisbaar en is de opdrachtgever verplicht alle door Bridge 
geleden schade te vergoeden (directe schade, indirecte schade, 
gevolgschade en gederfde winst). 

 
9. Uitgesloten is elke aansprakelijkheid van Bridge en haar directie 

vanwege indirecte schade, gevolgschade en gederfde winst. 

10. Uitgesloten is verder elke aansprakelijkheid van Bridge en haar 
directie vanwege directe schade: 

 
10.1 ten gevolge van (fouten in) gebruikte software van derden, 

tenzij die derden in het betreffende geval aansprakelijkheid 
aanvaarden en de schade op die derden kan worden verhaald 
door Bridge; 

10.2 ten gevolge van mondelinge adviezen (ongeacht inhoud, aard 
en strekking); 

10.3 ten gevolge van onjuiste/onvolledige door de 
opdrachtgever verstrekte gegevens; 

10.4 ontstaan in de fase voorafgaand aan het sluiten van een 
overeenkomst van opdracht; 

10.5 ten gevolge van handelen of nalaten van door Bridge in 
overleg met de opdrachtgever onder de overeenkomst van 
opdracht ingeschakelde derden (waaronder begrepen, maar 
niet beperkt tot, verzekeraars); 

10.6 ten gevolge van overmacht aan de kant van Bridge; 
10.7 ten gevolge van wijzigingen in toepasselijke Wet- en regelgeving; 
10.8 ingeval de opdrachtgever op enige wijze in verzuim is; 
10.9 met betrekking waartoe de opdrachtgever geen schriftelijk 

en gemotiveerde claim bij Bridge heeft ingediend binnen een 
periode van één jaar na het ontstaan van die schade; 

10.10 die de opdrachtgever lijdt op een datum/tijdstip gelegen 
vijf of meer jaren na datum/tijdstip waarop de specifieke 
werkzaamheden, ten gevolge waarvan de betreffende schade 
is ontstaan, door Bridge zijn verricht. 

 
11. Elke aansprakelijkheid van Bridge zowel voor schade anders dan 

bedoeld in de artikelen 9 en 10 alsmede ingeval enige 
aansprakelijkheid uitsluitende bepaling in die artikelen wordt 
vernietigd of geheel of ten dele terzijde wordt gesteld, is te allen 
tijde beperkt tot het laagste bedrag van de twee volgende bedragen: 
hetzij € 500.000 hetzij een bedrag gelijk aan honderd maal het 
in totaal door Bridge gefactureerde bedrag voor de door Bridge 
verrichte werkzaamheden die rechtstreeks hebben geleid tot die 
aansprakelijkheid, tenzij de aansprakelijkheidsverzekeraar van Bridge 
in dat geval een lager bedrag uitkeert in welk geval de aansprakelijkheid 
van Bridge dan is beperkt tot dat lagere aan Bridge uit te keren bedrag, 
met inbegrip van het eigen risico dat Bridge in dat geval draagt. 
Indien de aansprakelijkheidsverzekeraar van Bridge in een dergelijk 
geval geen bedrag uitkeert dan is de aansprakelijkheid van Bridge te 
allen tijde beperkt tot het laagste bedrag van de twee volgende 
bedragen: € 50.000 hetzij een bedrag gelijk aan tien maal het in 
totaal door Bridge gefactureerde bedrag voor de door Bridge verrichte 
werkzaamheden die rechtstreeks hebben geleid tot die 
aansprakelijkheid. 

 
12. De opdrachtgever zal Bridge vrijwaren voor alle aanspraken van derden 

die stellen schade te hebben geleden in verband met de 
werkzaamheden die Bridge ten behoeve van die opdrachtgever heeft 
verricht. 

 
13. Indien enige bepaling van deze Algemene voorwaarden en/of van 

enige met Bridge gesloten overeenkomst van opdracht nietig is of 
wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze Algemene 
voorwaarden en/of van de betreffende overeenkomst van opdracht 
onverminderd van kracht. 

 
14. Op alle geschillen met Bridge is uitsluitend Nederlands recht van 

toepassing. Geschillen met Bridge zullen uitsluitend worden 
beslecht door de Rechtbank Den Haag, tenzij partijen anders 
overeenkomen. 
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Aanvulling Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

 
Deze Aanvulling AVG maakt deel uit van de overeenkomst ("Overeenkomst") tussen Bridge B.V. ("Bridge") en u ("Opdrachtgever"), als gevolg waarvan: 

 
■ Opdrachtgever en/of Bridge ("Partijen’’) als zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerken die direct of indirect van de 

andere partij afkomstig zijn; en/of 

■ Partijen als zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerken in de zin van artikel 4 lid 2 AVG, al dan niet uitgevoerd via 

geautomatiseerde processen. 

 
Voor zover wordt voldaan aan (a) en/of (b), zal met betrekking van de verwerking van de persoonsgegevens worden voldaan aan hetgeen is opgenomen in 

deze Aanvulling AVG. 

 
Voldoen aan privacywetgeving 

Partijen verklaren over en weer ten aanzien van het verwerken van Persoonsgegevens: 

 
■ met ingang van 25 mei 2018 te allen tijde volledig te voldoen aan de eisen die aan hem als zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke gesteld worden 

(EU Verordening 2016/679, "AVG"); 

■ passende technische/organisatorische maatregelen te hebben getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen incidenten in de beveiliging en 

ongeautoriseerd gebruik ("Beveiligingsincident"), en dat de maatregelen voldoen aan wat gebruikelijk is in de branche waarin de partij werkzaam is; 

■ elkaar onmiddellijk te informeren, actie te ondernemen en alle medewerking te verlenen die redelijkerwijs van hen mag worden verwacht, zodra zij 

zich bewust worden van een (vermoedelijk) Beveiligingsincident (of poging daartoe); 

■ medewerking te verlenen om elkaar in de gelegenheid te stellen te voldoen aan toepasselijke privacywetgeving. 

 
Toegang tot persoonsgegevens door derden 

Partijen zullen eigen medewerkers en/of derde partijen, geen toegang tot Persoonsgegevens geven, tenzij: 

 
■ met de medewerker een schriftelijke geheimhoudingsovereenkomst is gesloten; 

■ met de derde partij geheimhouding is overeengekomen op een wijze die voldoet aan de toepasselijke privacywetgeving en tenminste dezelfde 

verplichtingen/garanties oplegt als aan Bridge en Opdrachtgever, zoals overeengekomen in deze Aanvulling AVG; 

 
Men ziet over en weer actief toe op de naleving van de verplichtingen en garanties die voortvloeien uit deze Aanvulling AVG, toegang tot Persoonsgegevens 

wordt onmiddellijk en permanent geblokkeerd zodra er voor de betreffende persoon of partij geen noodzaak tot toegang meer bestaat (bijvoorbeeld als 

medewerker van baan is veranderd). 

 
Looptijd en beëindiging 

De Aanvulling AVG betreft een uitbreiding van de Overeenkomst en eindigt van rechtswege op het moment dat de Overeenkomst eindigt. Afspraken 

omtrent medewerking en informatieplichten bij (mogelijke) Beveiligingsincidenten overleven de looptijd van deze Aanvulling AVG. 

 
Na beëindiging van de Overeenkomst zullen partijen zich houden aan de verplichtingen voor verwerkingsverantwoordelijken die volgen uit de AVG. 

 
Overige bepalingen 

In geval van tegenstrijdigheid tussen het bepaalde in de Aanvulling AVG en andere tussen partijen gesloten overeenkomsten hebben bepalingen uit de 

Aanvulling AVG voorrang. 

 
Bij gedeeltelijke (ver)nietig(baar)heid van bepalingen uit de Aanvulling AVG, blijven de overige bepalingen in stand en zal de getroffen bepaling worden 

uitgelegd conform de AVG en zoals deze bepalingen worden uitgelegd door (samenwerkende) toezichthoudende autoriteiten. 
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