
Algemene VoorwAArden dienstVerlening
Artikel 1. Algemeen
1.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere 

aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Medicta, 
hierna te noemen: “Opdrachtnemer”, en een  
Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze voor-
waarden van toepassing heeft verklaard, voor zover 
van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk 
en schriftelijk is afgeweken.

2.  De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van 
toepassing op overeenkomsten met Opdrachtnemer, 
voor de uitvoering waarvan door Opdrachtnemer 
derden dienen te worden betrokken.

3.  Deze algemene voorwaarden zijn eveneens  
geschreven voor (eventuele) medewerkers van  
Opdrachtnemer en zijn directie.

4.  De toepasselijkheid van eventuele inkoop  of andere 
voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk 
van de hand gewezen.

5.  Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene 
voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk 
nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft 
het overigens in deze algemene voorwaarden bepaal-
de volledig van toepassing. Opdrachtnemer en de 
Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden tenein-
de nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige 
of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij 
zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de 
oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

6.  Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van 
één of meerdere bepalingen van deze algemene 
voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden 
‘naar de geest’ van deze bepalingen.

7.  Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die 
niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan 
dient deze situatie te worden beoordeeld naar de 
geest van deze algemene voorwaarden.

8.  Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving 
van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat 
de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of 
dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou 
verliezen om in andere gevallen de stipte naleving 
van de bepalingen van deze voorwaarden te  
verlangen.

9.  Onder diensten kunnen tevens worden verstaan: 
advies, training, kennisgeving, zorgverlening en 
onderwijs.

 
Artikel 2. offertes en AAnbiedingen
1.  Alle offertes en aanbiedingen van Opdrachtnemer 

zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor 
aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingster-
mijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op 
generlei wijze enig recht worden ontleend indien het 
product waarop de offerte of de aanbieding betrek-
king heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.  Opdrachtnemer kan niet aan zijn offertes of aanbie-
dingen worden gehouden indien de Opdrachtgever 
redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of  
aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een 
kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.  De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn 
exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, 
eventuele in het kader van de overeenkomst te maken 
kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- 
en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
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PRIVACYVERKLARING MEDICTA 

Medicta respecteert de privacy van alle gebruikers 
van haar diensten en draagt zorg voor dat persoon-
lijke informatie die wordt verschaft vertrouwelijk 
wordt behandeld. Medicta acht een zorgvuldige 
omgang met persoonsgegevens van groot belang. 
Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook 
zorgvuldig verwerkt en beveiligd.  

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen 
die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder 
andere dat:  

•  wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij 
persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via 
deze privacyverklaring;

•  wij onze verzameling van persoonsgegevens be-
perken tot alleen de persoonsgegevens die nodig 
zijn voor legitieme doeleinden; 

•  wij eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming 
om persoonsgegevens te verwerken in gevallen 
waarin toestemming is vereist;

•  wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om 
persoonsgegevens te beschermen en dat ook 
eisen van partijen die in onze opdracht persoons-
gegevens verwerken;

•  wij het recht respecteren om persoonsgegevens 
op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of 
te verwijderen. 

Medicta is de verantwoordelijke voor de gegevens-
verwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit 
welke persoonsgegevens wij verzamelen en  

  

gebruiken en met welk doel. Wij raden klanten en 
stakeholders aan deze zorgvuldig te lezen. 
 
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast 
op 01-05-2018 12:00. 

GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
Medicta bewaart uitsluitend dié persoonsgegevens 
die rechtstreeks worden opgegeven in het kader 
van de gevraagde dienst. Wij maken voor klanten 
die bij ons diensten afnemen of een offerte daar-
toe aanvragen een bestand aan met de volgende 
gegevens: 
• Naam, zakelijk adres en plaatsnaam;
• Telefoonnummer contactpersoon; 
• Emailadres;
•  Naam, telefoonnummer en e-mailadres van  

contactpersonen; 
•  Factuurgegevens;  Om onze diensten te kunnen 

factureren worden gegevens daartoe in onze  
administratie bewaard en bij de bank en/of  
betaalservices verwerkt en opgeslagen.

VERSTREKKEN GEGEVENS AAN DERDEN
Medicta verstrekt geen persoonsgegevens aan 
derden zonder uitdrukkelijke toestemming van de 
betrokken persoon en slechts op diens verzoek.  

Wel kunnen gegevens worden doorgegeven als 
Medicta daartoe verplicht wordt door bepaalde 
wet- en regelgeving en/of rechtspraak. 
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BEVEILIGING
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik 
van en ongeautoriseerde toegang tot persoons- 
gegevens te beperken.  

BEWAARTERMIJNEN
De hierboven beschreven persoonsgegevens wor-
den bewaard voor zo lang als nodig om de dienst 
af te handelen. De gegevens worden vervolgens 
gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer 
bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van 
zeven jaar voor betalingsgegevens).  

WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen 
aan te brengen in deze privacyverklaring. Het  
verdient aanbeveling om deze privacyverklaring  
geregeld te raadplegen, zodat je van deze  
wijzigingen op de hoogte bent.  

INZAGE EN WIJZIGEN VAN GEGEVENS
Voor vragen over ons privacy beleid of vragen be-
treffende inzage en wijzigingen in (of verwijdering 
van) persoonsgegevens kan te allen tijde contact 
met Medicta worden opgenomen via onderstaande 
gegevens.  

Klanten kunnen ook een verzoek toesturen om 
deze gegevens in te zien, te wijzigen of te  
verwijderen. Om misbruik te voorkomen kan  
Medicta vragen om adequate identificatie.  

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
Natuurlijk helpt Medicta graag indien er klachten of 
vragen zijn over de verwerking van uw persoonsge-
gevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u 
het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens tegen onze verwerking van per-
soonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen 
met de Autoriteit Persoonsgegevens.  

CONTACTGEGEVENS
Als u wenst te reageren op het privacy beleid  
van Medicta kunt op contact opnemen via  
info@medicta.nl.  
Voor nadere gegevens zie: www.medicta.nl 

WEBSITE EN COOKIEBELEID VAN MEDICTA 
Cookies bestaan uit standaard internet technologie 
die het mogelijk maakt om bepaalde informatie 
op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de 
gebruiker. Een computer kan zodanig worden in-
gesteld dat er geen cookies worden geaccepteerd. 
De website van Medicta maakt geen gebruik van 
cookies. 

Medicta kan per direct wijzigingen aanbrengen in 
het cookiebeleid omdat bijvoorbeeld de website 
of de cookie-regelgeving wijzigt. Klanten worden 
hier niet individueel van op de hoogte gebracht. 
Wij raden aan het cookiebeleid met regelmaat te 
raadplegen om van eventuele wijzigingen op de 
hoogte te zijn en, indien gewenst, instellingen aan 
te passen. Door gebruik te blijven maken van onze 
website, gaat u akkoord met eventuele wijzigingen 
van het cookiebeleid.


