
Algemene voorwaarden Physical Leads 

HOOFDSTUK I - ALGEMEEN GEDEELTE  

Ar#kel 1. Defini#es 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

1. Physical Leads:De onderneming welke is gedefinieerd in ar#kel 2 van deze algemene 
voorwaarden, alsmede de daaraan gelieerde ondernemingen; 

2. Wederpar#j: de natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee Physical Leads een 
Overeenkomst heeH gesloten. Tevens wordt hiermee bedoeld degene die met Physical Leads 
daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemach#gde(n), 
rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen. 

3. Par#j(en): Wederpar#j en Physical Leads gezamenlijk of ieder als individuele contractspar#j;  
4. Derde(n): andere natuurlijke of rechtspersonen die geen onderdeel uitmaken van deze 

Overeenkomst;  
5. SchriHelijk: berichtgeving per e-mail, Slack, of in geschriH; 
6. Overeenkomst(en): iedere afspraak c.q. opdracht tussen Physical Leads en Wederpar#j gericht 

op het leveren van de Diensten. 
7. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelma#ge levering van zaken, 

diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;  
8. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe door de Wederpar#j aan Physical Leads 

opdracht is gegeven, of die door Physical Leads uit andere hoofde worden verricht.  
9. Product(en): de door Physical Leads geleverde Producten, waarbij onder meer maar niet 

uitsluitend kan worden gedacht aan een volledige website die in opdracht van de Wederpar#j 
voor Wederpar#j tot stand wordt gebracht;  

10. Dienst(en): hierbij kan onder meer, maar niet uitsluitend worden gedacht aan: het ontwerpen 
van website(s), het verzorgen van online support voor deze websites, het creëren van (online) 
content zoals adverten#es, geluids- en beeldmateriaal, het werven van poten#ële nieuwe 
cliënten, pa#ënten, werknemers en fysiotherapeuten en het ondersteunen bij het vergroten 
van de (online) presence van fysiotherapeuten.  

Ar#kel 2. Iden#teit van Physical Leads 
Naam:    Physical Leads 
Straatnaam + nummer:   Staringstraat 11 
Postcode + plaats:  6521 AE te Nijmegen 
KvK Nummer:    762682268 

Ar#kel 3. Algemene bepalingen 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en alle (rechts)handelingen 

van Physical Leads en op elke tot stand gekomen Overeenkomst tussen Physical Leads en de 
Wederpar#j.  

2. Wederpar#j verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat Physical Leads ook voor andere 
Opdrachtgevers werkzaamheden verricht 

3. Tenzij uitdrukkelijk anders en SchriHelijk is overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere 
(algemene) voorwaarden uitgesloten. 

4. Afwijkingen of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze 
uitdrukkelijk en SchriHelijk zijn overeengekomen. 

5. Indien Physical Leads niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, dan 
betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Physical Leads in 
enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de s#pte naleving van de 
bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.  



6. Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend 
karakter op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, 
komt aan de desbetreffende bepaling wat betreH de inhoud en strekking in elk geval een 
zoveel mogelijk overeenkoms#ge betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden 
gedaan. 

7. Opdrachtgever heeH uitdrukkelijk geen zeggenschap over de werkzaamheden van Physical 
Leads. Physical Leads is vrij de werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding 
van Opdrachtgever uit te voeren. Physical Leads heeH Opdrachtgever vooraf laten weten op 
welke wijze de uitvoering zal geschieden, en Opdrachtgever is daarmee akkoord. Het is de 
verantwoordelijkheid van Physical Leads om in geval van voortschrijdend inzicht of gewijzigde 
omstandigheden de uitvoering van de opdracht nader af te stemmen met Opdrachtgever. 

8. Physical Leads is gerech#gd om voor de uitvoering van de Overeenkomst Derden in te 
schakelen.  

9. Informa#e en mededelingen op de website van Physical Leads zijn onder voorbehoud van 
(type)fouten.  

10. De werking van ar#kel 7:404 en/of 4:707 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is/zijn uitgesloten. 
11. Physical Leads kan niet garanderen dat met de door hem uitgevoerde werkzaamheden al#jd 

het door Wederpar#j gewenste resultaat bereikt wordt. De aanvaarde opdracht leidt tot een 
inspanningsverbintenis en niet tot een resultaatsverbintenis.  

12. In geval van strijdigheid van bepalingen in onderstaande documenten, geldt de volgende 
rangorde: 

1. de Overeenkomst; 
2. deze algemene voorwaarden. 

11. Physical Leads is steeds gerech#gd, alvorens met de opdracht te beginnen of daarmee door te 
gaan, te verlangen dat Wederpar#j voldoende zekerheid verstrekt dat deze diens 
betalingsverplich#ngen kan en zal nakomen in de vorm van een creditcheck. Indien de 
verlangde zekerheid niet of onvoldoende wordt verstrekt, heeH Physical Leads het recht de 
Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en het reeds nagekomen terug te 
nemen, onverminderd de aan Physical Leads toekomende rechten op betaling van hetgeen bij 
beëindiging van de Overeenkomst verschuldigd is wegens de verrichte werkzaamheden, 
geleverde Projecten en/of gemaakte kosten.  

Ar#kel 4. Het aanbod 
1. Indien een aanbod een afwijkende geldigheidsduur heeH of onder voorwaarden geschiedt, 

wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Diensten 

en/of Producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van 
het aanbod door de Wederpar#j mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of fouten omtrent 
bijvoorbeeld weergegeven bedragen binden Physical Leads niet. 

3. Wederpar#j dient het aanbod SchriHelijk te aanvaarden, echter, indien Wederpar#j op een 
andere wijze dan SchriHelijk met het aanbod instemt of die indruk wekt, dan mag het aanbod 
door Physical Leads als aanvaard worden beschouwd.  

4. Indien de Wederpar#j het aanbod langs elektronische weg heeH aanvaard, beves#gt Physical 
Leads onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.  

5. Elk aanbod bevat zodanige informa#e, dat voor de Wederpar#j duidelijk is wat de rechten en 
verplich#ngen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.  

Ar#kel 5. De Overeenkomst 
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod en 

(eventueel) het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 
2. Indien een bepaling van de algemene voorwaarden of een bepaling uit de Overeenkomst 

nie#g blijkt te zijn of vernie#gd wordt, dan tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene 
voorwaarden of Overeenkomst aan. Par#jen treden in overleg teneinde een nieuwe bepaling 



ter vervanging van de nie#ge c.q. vernie#gde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel 
mogelijk het doel en de strekking van de nie#ge c.q. vernie#gde bepaling in acht worden 
genomen. 

3. Physical Leads behoudt zich het recht voor om geen uitvoering te geven aan een gesloten 
Overeenkomst, bijvoorbeeld indien hij gerede twijfel of informa#e heeH dat Wederpar#j niet 
aan zijn (financiële) verplich#ngen zal (kunnen) voldoen. Indien Physical Leads weigert zal 
deze Wederpar#j binnen een redelijke termijn na het sluiten van de Overeenkomst SchriHelijk 
van de weigering op de hoogte stellen. 

4. Het opschor#ngsrecht en het recht van verrekening van Wederpar#j zijn uitgesloten, indien 
Wederpar#j handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.  

5. Afgesproken leveringstermijnen zijn al#jd indica#eve termijnen. De termijnen voor levering 
zijn geen fatale termijnen. Overschrijding van een termijn geeH de Wederpar#j uitdrukkelijk 
geen recht op schadevergoeding. Physical Leads is, ook bij een overeengekomen uiterste 
termijn, pas in verzuim nadat de Wederpar#j hem SchriHelijk in gebreke heeH gesteld, 
behoudens de in de wet dwingend voorgeschreven situa#es waarin het verzuim van 
rechtswege intreedt.  

6. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op toekoms#ge, aanvullende en/of 
vervolgopdrachten. 

Ar#kel 6. Verplich#ngen van Par#jen 
Verplich#ngen van Physical Leads: 

1. Physical Leads spant zich in om de opdracht c.q. zijn contractuele verplich#ngen naar beste 
kunnen uit te voeren onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap. Dit 
betreH echter uitdrukkelijk een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis, 
Wederpar#j kan hier dus geen concrete rechten aan ontlenen. 

2. Na de totstandkoming van de Overeenkomst zal Physical Leads zo spoedig mogelijk de 
opdracht uitvoeren conform de Overeenkomst en daarbij zoveel mogelijk rekening houdend 
met de redelijke wensen van Wederpar#j. 

Verplich#ngen van Wederpar#j: 
3. Wederpar#j is gehouden om een #jdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te 

maken. In het bijzonder draagt Wederpar#j er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Physical 
Leads aangeeH dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpar#j redelijkerwijs behoort te 
begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, #jdig aan Physical 
Leads worden verstrekt. 

4. Opdrachtgever staat in voor de rechtma#gheid, juistheid en volledigheid van de met 
betrekking tot deze opdracht aan Physical Leads verstrekte bevoegdheden en informa#e. Elke 
soort schade welke ontstaat door het niet #jdig, niet correct of niet volledig aanleveren van 
informa#e of toegang tot systemen van Opdrachtgever, komt voor rekening en risico van 
Opdrachtgever. 

5. De voor de opdracht noodzakelijke inzet van Wederpar#j dient met voldoende kwaliteit en 
#jdigheid te worden geleverd.  

6. Indien Wederpar#j het hiervoor genoemde nalaat of niet voldoende in acht neemt, is Physical 
Leads gerech#gd extra kosten in rekening te brengen en is het mogelijk dat de opdracht 
vertraagt wordt.  

Verplich#ngen van Par#jen tezamen:   
1. Par#jen onderkennen de plicht om elkaar te behoeden voor tekortkomingen in elkaars 

(contract)documenten en werk waarvan zij het besef hebben, dan wel kunnen hebben, dat er 
van een tekortkoming van de andere Par#j sprake is.  

2. Par#jen garanderen elkaar dat zijn niets zullen doen en alles zullen nalaten dat schadelijk kan 
zijn of is voor en/of indruist tegen de goede naam en/of zakelijke belangen van Par#jen, een 



der Par#jen of deze Overeenkomst. Par#jen spreken immer posi#ef over elkaar en bespreken 
klachten of gevoelige informa#e alleen tussen Par#jen onderling.  

3. Privacygevoelige gegevens, zoals telefoonnummers, rekeningnummer, persoons- en 
adresgegevens en dergelijke andere gevoelige gegevens van Par#jen mogen niet worden 
gedeeld met Derden zonder voorafgaande SchriHelijke toestemming van de andere Par#j, 
behoudens de gevallen waarin een wecelijke verplich#ng tot overdracht van deze gegevens 
verplicht. In die gevallen zal de verstrekkende Par#j de andere Par#j zo snel mogelijk van deze 
verstrekking op de hoogte stellen.  

4. Verplich#ngen uit de Overeenkomst die naar haar aard bestemd zijn om ook na het einde van 
de Overeenkomst voort te duren, blijven ook na het einde van de Overeenkomst, ongeacht de 
wijze of de reden van beëindiging, onverminderd van kracht. 

5. Indien gedurende de loop#jd van de Overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om de 
Overeenkomst aan te passen wegens voortschrijdend inzicht of veranderde omstandigheden, 
dan zullen Par#jen hierover in overleg treden met elkaar. Zij zullen hierbij rekening houden 
met elkaars (gerechtvaardigde) belangen. Omstandigheden die kunnen leiden tot een 
aanpassing van de Overeenkomst zijn onder meer: 

1. relevante wijzigingen in (overheids)voorschriHen of juridische regels; 
2. als gedurende de overeenkomst blijkt dat een andere aanpak wenselijk is voor 

het bereiken van het doeleinde van deze overeenkomst.  

Ar#kel 7. Ontbinding en opzegtermijnen  
1. Indien de Wederpar#j een of meer van zijn verplich#ngen niet, niet #jdig of niet behoorlijk 

nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance en/of uitstel van 
betaling aanvraagt, overgaat tot liquida#e van zijn bedrijf, alsmede wanneer zijn vermogen 
geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeH Physical Leads het recht om de 
uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of om de Overeenkomst van rechtswege en 
zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een SchriHelijke verklaring 
te beëindigen en/of te ontbinden, één en ander naar haar keuze en steeds met behoud van 
enig haar toekomend recht op vergoeding van de kosten, schade en interesten.   

2. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden dan heeH Physical Leads, ongeacht wat de reden 
van ontbinding is, recht op betaling van de ten #jde van de beëindiging van de Overeenkomst 
reeds gewerkte uren of gedane investeringen. 

3. Indien Physical Leads zelf een of meer van zijn verplich#ngen niet, niet #jdig of niet behoorlijk 
nakomt of er sprake is van een omstandigheid zoals genoemd in lid 1 van dit ar#kel, dan dient 
Opdrachtgever Physical Leads eerst een schriHelijke ingebrekestelling sturen met daarin een 
redelijke termijn van nakoming, alvorens Opdrachtgever de overeenkomst met Physical Leads 
kan ontbinden 

4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van Physical Leads op 
Wederpar#j onmiddellijk opeisbaar. Indien Physical Leads de nakoming van de verplich#ngen 
opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en de Overeenkomst. 

5. Indien de ontbinding aan Wederpar#j toe te rekenen is, is Physical Leads gerech#gd tot 
vergoeding van de schade, welke daardoor direct en indirect ontstaan.  

6. Opzegging van een Overeenkomst, indien de mogelijkheid tot opzeggen is overeengekomen 
tussen Par#jen, geschiedt SchriHelijk en aan het einde van de kalendermaand, onder 
inachtname van de toepasselijke opzegtermijn.  

Ar#kel 8. Tussen#jdse opzegging met onmiddellijke ingang om overige redenen. 
Par#jen zijn gerech#gd de overeenkomst direct te ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke 
tussenkomst indien:  

1. Een der Par#jen failliet is verklaard of  
2. Aan een der Par#jen surseance van betaling is verleend of  
3. Een der Par#jen een voor de overeenkomst van wezenlijk belang zijnde verplich#ng niet kan 

nakomen als gevolg van een overmacht situa#e die langer dan twee maanden duurt. 



Ar#kel 9. Aansprakelijkheid 
1. Physical Leads is niet aansprakelijk voor indirecte en directe schade. Niet uitgesloten is de 

aansprakelijkheid van Physical Leads voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste 
roekeloosheid van Physical Leads.  

2. Indien Physical Leads in een concreet geval toch aansprakelijk kan worden gesteld, dan geldt 
dit enkel ten aanzien van de directe schade. In die gevallen zal de totale aansprakelijkheid van 
Physical Leads beperkt zijn tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van het voor 
die Overeenkomst bedongen honorarium (exclusief btw). 

3. De hoogte van de schadevergoeding zal nimmer meer bedragen dan het bedrag dat de 
aansprakelijkheidsverzekering van Physical Leads uitkeert.  

4. Aansprakelijkheid van Physical Leads voor indirecte schade, daaronder begrepen 
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminking dan wel verlies van 
(bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagna#e, is uitdrukkelijk uitgesloten. 

5. Indien Physical leads toch aansprakelijk gesteld kan worden voor directe schade, dan wordt 
onder directe schade uitsluitend verstaan:  

1. redelijke kosten die Wederpar#j zou moeten maken om de presta#e van Physical 
Leads aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade 
wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door of op vordering van 
Wederpar#j wordt ontbonden; 

2. redelijke kosten die Wederpar#j heeH gemaakt voor het noodgedwongen langer 
opera#oneel houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee 
samenhangende voorzieningen doordat Physical Leads op een voor hem 
bindende uiterste leverdatum niet heeH geleverd verminderd met eventuele 
besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering. 

3. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de 
schade voor zover de vaststelling betrekking heeH op schade in de zin van deze 
algemene voorwaarden; 

4. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade voor zover 
Wederpar#j aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van schade 
in de zin van deze algemene voorwaarden. 

6. Buiten de hierboven genoemde gevallen, rust op Physical Leads geen enkele aansprakelijkheid 
voor schade, ongeacht de grond waarop een ac#e tot schadevergoeding zou worden 
gebaseerd. De in dit ar#kel bedoelde uitslui#ngen en beperkingen komen te vervallen indien 
en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de 
bedrijfsleiding van Physical Leads.  

7. Indien de Overeenkomst een Duurovereenkomst is met een loop#jd van meer dan zes 
maanden, dan wordt het met de Overeenkomst gemoeide bedrag gesteld op het totaal van 
vergoedingen (exclusief BTW) van de afgelopen zes maanden.  

8. Wederpar#j vrijwaart Physical Leads voor eventuele aanspraken van Derden, die in verband 
met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden. 

9. Physical Leads kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het #jdelijk niet beschikbaar zijn 
van de voor hem in het kader van de voor de werkzaamheden benodigde programma’s, in het 
bijzonder wanneer dit te wijten is aan een feit die Physical Leads redelijkerwijs niet kon 
voorkomen, of aan handelingen van een derde waaronder in het bijzonder, doch niet 
uitsluitend, cyber-aanvallen.  

10. De aansprakelijkheid van Physical Leads wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming 
van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Wederpar#j Physical Leads onverwijld en 
deugdelijk SchriHelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van 
de tekortkoming, en Physical Leads ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn 
verplich#ngen tekort blijH schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke 
omschrijving van de tekortkoming te bevacen, zodat Physical Leads in staat is adequaat te 
reageren 



11. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Wederpar#j 
de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan SchriHelijk bij Physical Leads meldt. 
Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Physical Leads vervalt door het enkele verloop 
van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering. 

12. Physical Leads is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Physical 
Leads is uitgegaan van door Wederpar#j verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

13. Wederpar#j vrijwaart Physical Leads voor alle aanspraken van Derden, die in verband met de 
uitvoering van de Overeenkomst schade lijden. 

14. Aansprakelijkheid van Physical Leads voor tekortkomingen in producten en Diensten van 
derden, waaronder ook soHware, webapplica#es en programmatuur is uitgesloten.  

15. Physical Leads is niet aansprakelijk voor schade toegebracht door hulppersonen als bedoeld in 
ar#kel 6:76 van het Burgerlijk Wetboek.  

16. Indien de Wederpar#j zelf teksten en/of beeldmateriaal aanlevert, dan is deze daar zelf voor 
verantwoordelijk en aansprakelijk (o.a. op het gebied van intellectueel eigendom). Physical 
Leads aanvaardt in die gevallen dan ook geen enkele aansprakelijkheid daaromtrent en op 
hem rust uitdrukkelijk geen onderzoeksplicht dienaangaande.  

Ar#kel 10. Storingen en overmacht 
1. In aanvulling op het bepaalde in ar#kel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek geldt dat een 

tekortkoming van Physical Leads in de nakoming van enige verplich#ng jegens Wederpar#j 
niet aan Physical Leads kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Physical 
Leads onagankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplich#ngen jegens 
Wederpar#j geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn 
verplich#ngen in redelijkheid niet van Physical Leads kan worden verlangd. Par#jen kunnen 
zich slechts jegens elkaar op overmacht beroepen indien de betreffende Par#j zo spoedig 
mogelijk na het intreden van de tekortkoming, onder overlegging van de nodige 
bewijsstukken, de Wederpar#j SchriHelijk van een dergelijk beroep op overmacht in kennis 
stelt.  

2. Onder de in lid 1 bedoelde omstandigheden kan bijvoorbeeld worden verstaan: 
1. storingen van internet of andere telecommunica#e faciliteiten; 
2. tekortkomingen door par#jen van wie Physical Leads bij de verlening van de 

Diensten agankelijk is; 
3. blokkeringen van adverten#eaccounts waarvoor Physical Leads niet verwijtbaar 

is;  
4. het niet beschikbaar zijn van één of meer personeelsleden (door ziekte of 

anderszins); en 
5. overheidsmaatregelen. 

3. Indien zich een situa#e als bedoeld in lid 1 van dit ar#kel voordoet als gevolg waarvan Physical 
Leads niet aan zijn verplich#ngen jegens de Wederpar#j kan voldoen, dan worden die 
verplich#ngen opgeschort zolang Physical Leads niet aan zijn verplich#ngen kan voldoen. 
Indien de in de vorige zin bedoelde situa#e 30 (der#g) kalenderdagen heeH geduurd of indien 
vaststaat dat de overmachcoestand langer dan 30 (der#g) kalenderdagen zal duren, hebben 
beide Par#jen het recht de Overeenkomst SchriHelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, 
tenzij de aard of omvang van de tekortkoming de tussen#jdse beëindiging niet rechtvaardigt. 
Physical Leads is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als 
Physical Leads als gevolg van de overmachcoestand enig voordeel geniet. Hetgeen reeds op 
grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, 
zonder dat par#jen elkaar nog iets verschuldigd zullen zijn.  

4. Van de termijn in lid 3 van dit ar#kel kan zijn afgeweken in de tussen Par#jen gesloten 
Overeenkomst. Indien dit het geval is, dan prevaleert de termijn uit de Overeenkomst.  



Ar#kel 11. Intellectuele eigendom 
1. Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het resultaat zijn van de 

door Physical Leads uitgevoerde Overeenkomst rusten bij Physical Leads. Informa#e, ideeën 
en teksten waarop een auteursrecht of ander intellectueel eigendomsrecht van een der 
Par#jen rust, mag niet door de andere Par#j worden gebruikt, tenzij Physical Leads hiervoor 
SchriHelijke voorafgaande toestemming verleent. Hieronder inbegrepen de adverten#es en 
teksten welke zijn gecreëerd door of in opdracht van Physical Leads. Wederpar#j verkrijgt 
derhalve een niet-exclusief gebruiksrecht. Ieder ander of verdergaand recht van Wederpar#j is 
uitgesloten. 

2. De door Physical Leads verstrekte stukken aan Wederpar#j zijn uitsluitend bestemd om te 
worden gebruikt door Wederpar#j. Het is Wederpar#j niet toegestaan om verkregen 
informa#e openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook. Hieronder 
wordt onder andere verstaan het bewerken, verkopen, het ter beschikking stellen, verspreiden 
en het - al dan niet na bewerking - integreren in netwerken, uitgezonderd dat een dergelijke 
openbaarmaking en/of verveelvoudiging SchriHelijk door Physical Leads is toegestaan en/of 
een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard van de 
Overeenkomst met Physical Leads. 

3. Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpar#j niet bevoegd om sublicen#es te verlenen 
aan Derden. 

4. Physical Leads heeH het recht om de naam en het logo van Wederpar#j te gebruiken als 
referen#e of promo#e.  

5. Wederpar#j vrijwaart Physical Leads voor de aanspraken van Derden inzake intellectuele 
eigendomsrechten. 

6. Indien Physical Leads auteursrecht heeH op een in opdracht van Wederpar#j gemaakt portret, 
dan geeH Wederpar#j Physical Leads toestemming om het werk openbaar te maken. Deze 
openbaarmaking is dus geen inbreuk op het portretrecht van de Wederpar#j. 

7. Indien Wederpar#j handelt in strijd met dit ar#kel is Wederpar#j een direct opeisbare boete 
verschuldigd ter hoogte van €BOETE het voor die Overeenkomst bedongen bedrag, 
onverminderd het recht van Physical Leads op schadevergoeding. 

Ar#kel 12 - Bedrijfsmiddelen 
1. Bedrijfsmiddelen, alsmede alle corresponden#e, aantekeningen, tekeningen etc. die 

betrekking hebben op bedrijfsaangelegenheden van Opdrachtgever, zullen bij beëindiging van 
deze overeenkomst onverwijld door Physical Leads aan Opdrachtgever worden geretourneerd 
of op verzoek van Opdrachtgever door Physical Leads worden verwijderd, tenzij op deze 
gegevens een wecelijke bewaarplicht rust voor Physical Leads. 

Ar#kel 13. Persoonlijkheidsrechten 
1. De naam van Physical Leads dient duidelijk bij een gebruikt werk van Physical Leads te worden 

vermeld, of met een verwijzing naar het Werk in de publica#e te worden opgenomen, tenzij 
Par#jen anders overeenkomen. 

2. Wederpar#j neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Werk, te allen #jde de 
persoonlijkheidsrechten van Physical Leads conform ar#kel 25 lid 1 Auteurswet in acht. 
Physical Leads doet uitdrukkelijk geen afstand van zijn persoonlijkheidsrechten, tenzij Par#jen 
dit SchriHelijk overeengekomen zijn.  

3. Voor iedere inbreuk op de aan Physical Leads toekomende persoonlijkheidsrechten ex ar#kel 
25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is Wederpar#j een direct opeisbare 
vergoeding verschuldigd van €BOETE, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van de 
geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en 
alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).  



Ar#kel 14. Beheer 
1. Physical Leads is te allen #jde gerech#gd wijzigingen aan te brengen in de technische 

faciliteiten ten aanzien van de Diensten. 
2. Wederpar#j zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en 

zorgvuldig gebruiker van de Dienst(en) mag worden verwacht. 
3. Wederpar#j is steeds verantwoordelijk voor ieder gebruik - waaronder mede begrepen 

onbevoegd gebruik - dat wordt gemaakt van de aan haar verleende gebruiks- en 
toegangsrechten. Wederpar#j zal passende en redelijke maatregelen treffen om onbevoegd 
gebruik te voorkomen. Het is Wederpar#j niet toegestaan om gebruiks en/of toegangsrechten 
te delen met Derden. 

4. Wederpar#j zal de door Physical Leads gegeven aanwijzingen voor het gebruik van de 
Dienst(en) te allen #jde opvolgen. 

5. Physical Leads is gerech#gd de niet-technische faciliteiten van haar Diensten te wijzigen.  
6. Een wijziging die naar het redelijk oordeel van Physical Leads een aanmerkelijke, niet-#jdelijke, 

aanpassing vereist aan de zijde van de Wederpar#j, zal zo spoedig mogelijk aan Wederpar#j 
kenbaar worden gemaakt. Wederpar#j kan geen aanspraak maken op compensa#e of 
vergoeding van schade, doch heeH het recht om de Overeenkomst alsdan op te zeggen met 
ingang van de dag van de aangekondigde wijziging. 

7. Physical Leads behoudt zich het recht voor om technische Diensten te staken/verwijderen, 
indien deze een storing c.q. vertraging van het systeem veroorzaakt. Physical Leads beoordeelt 
of er sprake is van zodanige storing c.q. vertraging en kan zonder voorafgaand bericht aan 
Wederpar#j de technische Diensten blokkeren, dan wel anderszins maatregelen nemen om de 
storing c.q. vertraging op te heffen. Wederpar#j komt in deze omstandigheden nimmer een 
recht op schadevergoeding of compensa#e toe. 

8. Physical Leads is gerech#gd zonder voorafgaande bekendmaking haar Diensten (#jdelijk) 
buiten gebruik te stellen of het gebruik ervan te beperken voor zover dit noodzakelijk is voor 
het redelijkerwijs benodigde onderhoud of voor de noodzakelijk door Physical Leads te 
verrichten aanpassingen of verbeteringen van de Diensten zonder dat hierdoor een recht op 
schadevergoeding of compensa#e van Wederpar#j jegens Physical Leads ontstaat. 

Ar#kel 15. Garan#e  
1. Physical Leads staat ervoor in dat de Diensten voldoen aan de Overeenkomst, de in het 

aanbod vermelde specifica#es, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid 
en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wecelijke 
bepalingen en/of overheidsvoorschriHen. 

2. De garan#e komt te vervallen wanneer: 
1. Wederpar#j de geleverde Producten, zoals de website, zelf heeH gerepareerd 

en/of bewerkt of door Derden heeH laten plaatsen, repareren en/of bewerken; 
2. De geleverde Producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of 

anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen 
van Physical Leads; 

3. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriHen die de 
overheid heeH gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van 
de toegepaste materialen. 

Ar#kel 16. Prijzen 
1. Alle bedragen zijn in euro's en exclusief omzetbelas#ng en andere heffingen welke van 

overheidswege worden opgelegd tenzij anders overeengekomen. 
2. Physical Leads behoudt zich het recht voor viermaal per jaar een infla#ecorrec#e toe te 

passen. 
3. De overeengekomen bedragen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren op het moment 

van de aanbieding. Physical Leads behoudt zich het recht voor 3 (drie) maanden na het sluiten 
van de Overeenkomst ontstane wijzigingen in kostprijsbepalende factoren, waarop Physical 



Leads in redelijkheid geen invloed kan uitoefenen, zoals het verhogen van accijnzen, sociale 
lasten, verzekeringspenningen of omzetbelas#ng, aan Wederpar#j door te berekenen, zulks 
tot een maximum van 20% van het oorspronkelijke bedrag. 

4. Physical Leads heeH daarnaast het recht om de bedragen, zoals genoemd in het aanbod, te 
verhogen boven het maximum van 20% zoals in het vorige lid. In dat geval heeH Wederpar#j 
een recht van directe ontbinding op het moment dat de prijswijziging ingaat. Physical Leads 
zal een dergelijke prijswijziging al#jd 1 (één) maand voordat de prijswijziging wordt 
doorgevoerd aan Wederpar#j mededelen. 

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Physical Leads niet tot het verrichten van een 
gedeelte van de Overeenkomst tegen een overeenkoms#g deel van het opgegeven bedrag. 

6. Kor#ngen en geoffreerde bedragen gelden niet automa#sch voor toekoms#ge 
Overeenkomsten. 

7. Op het moment dat de Wederpar#j onterecht gelden storneert, dan blijH zijn 
betalingsverplich#ng bestaan. Indien Opdrachtgever in verzuim blijH met diens betaling, dan is 
Physical Leads gerech#gd om naast een verhoging van de totale te betalen som met de 
wecelijke handelsrente ook de buitengerechtelijke incassokosten en eventuele 
administra#ekosten bij de Opdrachtgever in rekening brengen. 

Ar#kel 17. Betaling en facturering 
1. Indien in de Overeenkomst nadere betalingsvoorwaarden c.q. -condi#es zijn opgenomen, dan 

geldt dat die prevaleren in geval van strijd. Indien dit niet het geval is en er geen strijdigheid 
bestaat tussen de beide regelingen omtrent betaling en facturering, dan gelden deze beide 
regelingen onverkort naast elkaar op het gebied van betaling en facturering.  

2. Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de 
door de Wederpar#j verschuldigde bedragen te worden voldaan middels een automa#sche 
incasso. Physical Leads zal hiervoor een mach#ging sturen, welke Wederpar#j dient te 
verlenen.  

3. Indien Par#jen in afwijking van het vorige lid zijn overeengekomen om de betaling niet 
middels een automa#sche incasso maar via IDeal te betalen, dan geldt daarvoor in beginsel 
een betalingstermijn van 30 (der#g) dagen.  

4. Wederpar#j heeH de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens 
onverwijld aan Physical Leads te melden. 

5. Indien om enige reden de automa#sche incasso niet kan worden uitgevoerd c.q. worden 
geïncasseerd, dan zal Physical Leads dit doorgaans 3 (drie) dagen later nogmaals proberen te 
incasseren, hier zijn geen kosten aan verbonden.  

6. Indien Wederpar#j niet #jdig aan zijn betalingsverplich#ng(en) voldoet, een reeds geïnde 
automa#sche incasso storneert of een incassering op basis van het vorige lid niet kan worden 
uitgevoerd, dan wordt deze door Physical Leads gewezen op de te late betaling en wordt de 
Wederpar#j een termijn van 7 (zeven) dagen gegund om alsnog aan zijn 
betalingsverplich#ngen te voldoen. Dit ofwel via een nieuwe automa#sche incasso ofwel via 
een betaling met IDeal. Na het uitblijven van betaling binnen deze zeven-dagen-termijn, wordt 
aan de Wederpar#j nogmaals een termijn van 7 (zeven) dagen gegund om alsnog over te gaan 
tot betaling, waarbij Wederpar#j ook nog over het verschuldigde bedrag de wecelijke 
(handels)rente en € 15,- administra#ekosten is verschuldigd.  

7. Laat de Wederpar#j het ook na deze tweede waarschuwing na om te betalen, of is de 
automa#sche incasso niet mogelijk, dan wordt aan de Wederpar#j nogmaals 7 (zeven) gegund 
om alsnog te betalen. Doet de Wederpar#j dit niet, dan is de Wederpar#j ook over het nog 
verschuldigde bedrag de wecelijke (handels)rente verschuldigd en daarbij ook €45,- 
administra#ekosten nu de vordering na het uitblijven van deze 3e waarschuwingstermijn uit 
handen dient te worden gegeven.  

8. Bij een niet #jdige betaling is Wederpar#j na verstrijken van de derde waarschuwingstermijn 
tevens gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke 



incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en 
incassobureaus. 

9. In geval van (redelijk zicht op) faillissement, liquida#e of surseance van betaling of een 
schuldsanering in het kader van de WSNP zijn de vorderingen van Physical Leads op 
Wederpar#j en de verplich#ngen van Wederpar#j jegens Physical Leads direct opeisbaar. 

10. De door Wederpar#j gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van 
alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst 
openstaan, ook indien Wederpar#j aangeeH dat de voldoening betrekking heeH op een latere 
factuur. 

11. Wederpar#j heeH de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens 
onverwijld aan Physical Leads te melden. 

12. In bovenstaande gevallen heeH Physical Leads voorts het recht uitvoering van de 
Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of 
rechterlijke interven#e te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van 
schade voor Wederpar#j die hierdoor mocht ontstaan.  

Ar#kel 18. (Op)Levering  
1. Alle (op)levertermijnen zijn indica#ef. Aan eventuele genoemde termijnen kan Wederpar#j 

geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeH Wederpar#j geen recht op 
schadevergoeding. 

2. Indien Physical Leads op enig moment voorziet dat hij zijn verplich#ngen uit deze opdracht 
niet, niet #jdig of niet na behoren kan nakomen, dan dient hij Opdrachtgever hiervan zo 
spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.  

3. Physical Leads is gerech#gd om de opdracht of een gedeelte daarvan aan derden uit te 
besteden. Voor het schrijven van de pagina!s wordt door $DEPARTMENT_NAME$ bijvoorbeeld 
gebruik gemaakt van ervaren fysiotherapeuten om de kwaliteit van de gemaakte content zo 
veel mogelijk te waarborgen. 

4. Physical Leads staat garant voor de kwaliteit van de door deze derden verrichte 
werkzaamheden welke op zijn ini#a#ef worden ingeschakeld. 

Ar#kel 19. Klachten 
1. Wederpar#j kan op een gebrek in de presta#e geen beroep meer doen, indien hij niet binnen 

2 (twee) maanden nadat hij het gebrek heeH ontdekt of redelijkerwijze had moeten 
ontdekken bij Physical Leads ter zake heeH geprotesteerd. Indien er sprake is van een 
zichtbaar gebrek bij (op)levering geldt een termijn van 48 (achtenveer#g) uur. 

2. De Wederpar#j dient Physical Leads in ieder geval 4 (vier) weken de #jd te geven om de klacht 
in onderling overleg op te lossen.  

3. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Physical 
Leads is gemeld, wordt het Product geacht aan de Overeenkomst te beantwoorden en 
conform de Overeenkomst te func#oneren.  

4. Klachten schorten de betalingsverplich#ng van de Wederpar#j niet op, indien de Wederpar#j 
handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. 

Ar#kel 20. Overdracht 
1. Rechten van een par#j uit deze Overeenkomst kunnen niet worden overgedragen zonder de 

voorafgaande SchriHelijke instemming van de andere par#j. Deze bepaling geldt als een 
beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in ar#kel 3:83 lid 2 van het Burgerlijk 
Wetboek.  

Ar#kel 21. Meerwerk 
1. Indien Physical Leads op verzoek van Wederpar#j of op zijn eigen verzoek, met voorafgaande 

SchriHelijke toestemming van Wederpar#j, werkzaamheden of andere presta#es heeH 



verricht die buiten de inhoud of omvang van de Overeenkomst vallen, zullen deze 
werkzaamheden of presta#es door Wederpar#j worden vergoed volgens de gebruikelijke 
tarieven van Physical Leads. Wederpar#j is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te 
voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke SchriHelijke Overeenkomst wordt 
gesloten. 

2. Wederpar#j aanvaardt dat door werkzaamheden of presta#es als bedoeld in lid 1 van dit 
ar#kel de overeengekomen doelstellingen en verwach#ngen kunnen worden beïnvloed. 

3. Voor zover voor de dienstverlening een vast bedrag is afgesproken zal Physical Leads 
Wederpar#j al#jd van tevoren SchriHelijk informeren over de financiële consequen#es van het 
meerwerk. 

Ar#kel 22. Geheimhouding 
1. Geheimhouding van alle vertrouwelijke informa#e, die Wederpar#j in het kader van de 

Overeenkomst van Physical Leads heeH verkregen, is verplicht voor Wederpar#j. Informa#e is 
vertrouwelijk indien dit door Physical Leads is medegedeeld of als dit redelijkerwijs voortvloeit 
uit de aard van de informa#e. 

2. Par#jen leggen deze verplich#ng tevens op aan hun werknemers alsmede aan eventueel door 
hen ingeschakelde Derden.  

3. Het is voor Par#jen verboden om zonder voorafgaande toestemming van elkaar gedurende de 
loop#jd van deze overeenkomst, alsmede na beëindiging daarvan, informa#e te verschaffen 
aan Derden over onder andere de werkwijze, de bedrijfsaangelegenheden, contact- en 
persoonsgegevens, de in- en externe contacten van Par#jen en overige - al dan niet gevoelige - 
informa#e. 

4. Deze verplich#ng blijH ook na beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook en 
wel voor zolang als de verstrekkende par#j redelijkerwijs aanspraak kan maken op het 
vertrouwelijke karakter van de informa#e, bestaan. 

5. Physical Leads is gerech#gd de na de bewerking verkregen cijferma#ge uitkomsten, mits 
geanonimiseerd, aan te wenden voor sta#s#sche, vergelijkende of marke#ngdoeleinden.  

6. Indien Wederpar#j de bepaling(en) van dit ar#kel overtreedt, dan is Wederpar#j, ongeacht of 
de overtreding aan Wederpar#j kan worden toegerekend en zonder voorafgaande 
ingebrekestelling of gerechtelijke procedure, ten behoeve van Physical Leads een direct 
opeisbare boete van 25.000,- (twin#gduizend) euro verschuldigd voor elke overtreding zonder 
dat sprake hoeH te zijn van enige vorm van schade onverminderd de overige rechten van 
Physical Leads , waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen. 

Ar#kel 23. Medewerkersbeding 
1. Wederpar#j zal gedurende de loop#jd van de Overeenkomst, evenals 1 (één) jaar na 

beëindiging daarvan, slechts na voorafgaande SchriHelijke toestemming van , medewerkers 
van Physical Leads die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst in 
dienst nemen, danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. 

2. Physical Leads zal de betreffende toestemming in voorkomend geval niet onthouden indien 
Wederpar#j een passende schadeloosstelling heeH aangeboden. Een passende 
schadeloosstelling is gedefinieerd als ten minste een vergoeding van 10 (#en) 
maandsalarissen. 

Ar#kel 24. Exclusiviteit  
1. Voor de duur van de Overeenkomst verleent Wederpar#j aan Physical Leads het exclusieve 

recht de toegewezen Overeenkomst uit te voeren. 

Ar#kel 25. Toepasselijk recht en forumkeuze  
1. Op Overeenkomsten tussen Physical Leads en de Wederpar#j waarop deze algemene 

voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De 
Nederlandse rechter is exclusief bevoegd. 



2. Geschillen tussen Par#jen zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een 
oplossing worden gebracht. Het is de verantwoordelijkheid van de Par#j die meent dat er een 
verschil van mening bestaat, dat dit zo spoedig mogelijk aan de andere Par#j kenbaar te 
maken.  

3. Alle geschillen tussen Wederpar#j en Physical Leads zullen uitsluitend worden beslecht door 
de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Physical Leads geves#gd is. 

Ar#kel 26. Survival 
1. De bepalingen uit deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst die de strekking hebben 

om na beëindiging van de overeenkomst hun gelding te behouden blijven na het eindigen van 
de Overeenkomst onverminderd van kracht. 

Ar#kel 27. Wijziging of aanvulling 
1. Physical Leads is gerech#gd om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te 

vullen. In dat geval zal Physical Leads de Wederpar#j #jdig op de hoogte stellen van de 
wijzigingen of aanvullingen.  

2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming 
van een termijn van 30 (der#g) dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van 
Physical Leads of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang 
kunnen ten alle #jd worden doorgevoerd. 

3. Tussen deze kennisgeving en de inwerkingtreding van de gewijzigde of aangevulde 
voorwaarden zullen minimaal 30 (der#g) dagen zicen.  

HOOFDSTUK II - VERWERKERSOVEREENKOMST BEPALINGEN 

Ar#kel 1. Verwerking Persoonsgegevens 
1. Mocht Physical Leads aangemerkt worden als verwerker zoals bedoeld in ar#kel 4 lid 8 van de 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), dan kwalificeren de ar#kelen 23 tot en 
met 28 van deze algemene voorwaarden als afspraken die gemaakt moeten worden conform 
ar#kel 28 lid 3 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 

2. Physical Leads zal ten behoeve van de Wederpar#j persoonsgegevens verwerken, behoudens 
afwijkende wecelijke verplich#ngen. Physical Leads verwerkt onder andere de 
persoonsgegevens van klanten van Wederpar#j, zoals: naam, adres, woonplaats, 
telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, geslacht, IP-adres en aanhef.  

3. Physical Leads verwerkt persoonsgegevens van Derden ter uitvoering van de Overeenkomst 
gesloten met Wederpar#j. 

4. Dergelijke gegevens vallen nimmer onder het eigendom van Physical Leads. Gegevens die de 
Wederpar#j verstrekt met bovenstaand doel, blijven eigendom van de Wederpar#j. 

5. Physical Leads zal de persoonsgegevens niet langer dan voor de duur van de Overeenkomst 
verwerken, tenzij Wederpar#j hiertoe uitdrukkelijk SchriHelijk opdracht heeH gegeven.  

6. Indien bepaalde persoonsgegevens naar het oordeel van de Wederpar#j niet langer bewaard 
mogen of behoeven worden zal Physical Leads op SchriHelijk verzoek van Wederpar#j, 
onverwijld de betreffende door Wederpar#j gespecificeerde persoonsgegevens vernie#gen en 
aan Wederpar#j SchriHelijk verklaren dat zij dit heeH uitgevoerd.  

Ar#kel 2. Uitvoeringsverwerking 
1. Physical Leads is slechts verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens welke in 

het kader van de aangeboden Diensten worden verwerkt onder de in deze algemene 
voorwaarden gestelde voorwaarden. Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens, 



waaronder de verzameling van persoonsgegevens door Wederpar#j en/of Derden is Physical 
Leads uitdrukkelijk niet verantwoordelijk, tenzij deze Derde door Physical Leads is aangesteld.  

2. Physical Leads zal, tenzij hiervoor uitdrukkelijke voorafgaande SchriHelijke toestemming heeH 
gekregen van Wederpar#j en voldaan wordt aan wecelijke vereisten, geen persoonsgegevens 
verwerken in landen buiten de Europese Economische Ruimte (‘EER’). DoorgiHe van 
persoonsgegevens naar landen buiten de EER die geen passend beschermingsniveau hebben 
is verboden. Physical Leads stelt Wederpar#j onmiddellijk SchriHelijk op de hoogte van alle 
geplande permanente of #jdelijke doorgiHes van persoonsgegevens naar een land buiten de 
EER en zal pas uitvoering geven aan de doorgiHe(s) na SchriHelijke toestemming van 
Wederpar#j.  

3. Physical Leads zal de persoonsgegevens betreffende Wederpar#j gescheiden houden van de 
persoonsgegevens die zij voor zichzelf of namens Derden verwerkt 

4. Physical Leads zal de persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in 
overeenstemming met de op Physical Leads rustende verplich#ngen op grond van de 
privacywetgeving, waaronder Europese Verordeningen en de AVG, verwerken.  

Ar#kel 3. Beveiliging 
1. Physical Leads zal conform ar#kel 32 AVG alle passende technische en organisatorische 

maatregelen treffen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van 
onrechtma#ge verwerking. Deze maatregelen zullen, gelet op de daarmee gemoeide kosten 
en de stand van de techniek, overeenstemmen met de aard van de te verwerken 
persoonsgegevens. 

2. Physical Leads spant zich ervoor in om inbreuken op de beveiliging met betrekking tot de 
persoonsgegevens zoveel mogelijk te voorkomen, te detecteren en in voorkomende gevallen 
daartegen ac#e te ondernemen. 

Ar#kel 4. Meldplicht 
1. In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek zoals bedoeld in de Wet meldplicht 

datalekken zal Physical Leads Wederpar#j daarover redelijkerwijs zo spoedig mogelijk 
informeren.  

2. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek of incident is 
geweest, als de (vermeende) oorzaak van het lek of het incident, het vooralsnog bekende en/
of te verwachten gevolg en de (voorgestelde) oplossing.  

3. Wederpar#j zal, indien naar haar oordeel noodzakelijk, betrokkenen en andere Derden 
waaronder de Autoriteit Persoonsgegevens informeren over een datalek of andere incidenten.  

4. Het is Physical Leads niet toegestaan rechtstreeks informa#e te verstrekken over een datalek 
of andere incidenten aan Betrokkenen of andere Derden, behoudens voor zover Physical 
Leads daartoe wecelijk verplicht is of toestemming heeH verkregen van de Wederpar#j.  

Ar#kel 5. Rechten van betrokkenen 
1. Physical Leads verleent medewerking aan Wederpar#j om na schriHelijke goedkeuring van, en 

in opdracht van Wederpar#j:  
1. Betrokkenen toegang te verschaffen tot de hen betreffende persoonsgegevens; 
2. Persoonsgegevens van betrokkenen te verwijderen of te corrigeren; 
3. Aan te tonen dat persoonsgegevens verwijderd of gecorrigeerd zijn, indien zij 

incorrect zijn (of er discussie bestaat over de correctheid van 
persoonsgegevens). 

2. Physical Leads verleent voor zover redelijkerwijs mogelijk medewerking aan Wederpar#j om 
de op haar rustende verplich#ngen onder de AVG en andere toepasselijke wetgeving op het 
gebied van verwerking van persoonsgegevens na te leven. De verantwoordelijkheid voor de 
nakoming van deze verplich#ngen rust volledig en uitsluitend bij Wederpar#j. De kosten 
verbonden aan deze medewerking zijn niet in de overeengekomen prijzen en vergoedingen 
van Physical Leads inbegrepen en komen volledig voor rekening van Wederpar#j.  



Ar#kel 6. Inschakelen Derden door Verwerker bij uitvoering Overeenkomst 
1. Verwerker mag uitsluitend na voorafgaande schriHelijke toestemming van 

Verwerkingsverantwoordelijke een Derde inschakelen bij de uitvoering van deze 
Overeenkomst, onder de voorwaarden die Verwerkingsverantwoordelijke daarbij stelt. Indien 
een Derde na schriHelijke toestemming van Verwerkingsverantwoordelijke wordt ingeschakeld 
om ten behoeve van Verwerkingsverantwoordelijke specifieke verwerkingsac#viteiten te 
verrichten (als sub-verwerker), zal Verwerker aan deze andere Derde bij overeenkomst 
minstens dezelfde verplich#ngen inzake de Verwerking en bescherming van Persoonsgegevens 
opleggen als de verplich#ngen die zijn opgenomen in deze Overeenkomst. 

2. Verwerker is in alle opzichten verantwoordelijk en aansprakelijk voor het doen en laten van 
Derden die zij in het kader van deze Overeenkomst inschakelt, en zal 
Verwerkingsverantwoordelijke vrijwaren voor alle schade en kosten veroorzaakt door deze 
Derden. 

Ar#kel 7. Inspec#e 
1. Physical Leads staat toe dat Wederpar#j jaarlijks de naleving van de beveiligingsmaatregelen 

door Physical Leads inspecteert of dat op verzoek van Wederpar#j de verwerkingsfaciliteiten 
van Physical Leads door een aangewezen onderzoeksinstan#e worden geïnspecteerd. 

2. Wederpar#j zal alle kosten, vergoedingen en onkosten in verband met de Inspec#e betalen, 
met inbegrip van redelijke door Physical Leads gemaakte interne kosten.  

3. Wederpar#j zal Physical Leads een exemplaar van het rapport van de Inspec#e verstrekken. 
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