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DLM Algemene Voorwaarden  
 
Versie mei 2020 De Lerende Mens B.V. (DLM). 
DLM is gevestigd te Nijmegen met Kamer van Koophandelnummer 71942068. 
 
In dit document staan de DLM Algemene Voorwaarden beschreven. 
DLM verwijst in deze voorwaarden naar 3 andere documenten die onlosmakelijk 
verbonden zijn met deze voorwaarden:  
 
1. DLM Document Persoonlijke Data 
In dit document staat vermeld wat persoonlijke data is voor DLM en waarom DLM 
welke noodzakelijke informatie verzamelt en bewaart. 
 
2. DLM Standard Operating Procedure Gegevensbeheer 
In dit document staat vermeld hoe DLM de procedures van databeheer heeft 
ingericht. 
 
3. DLM Algemene Privacyverklaring 
In dit document staat beschreven hoe DLM omgaat met uw privacy. DLM volgt in 
de privacyverklaring de richtlijn van De Artikel 29 Werkgroep, het Europese 
verband van privacytoezichthouders. 
 
Daarnaast sluit DLM zodra er sprake is van gegevensverwerking een 
Verwerkersovereenkomst.  
 
De leveranciers van DLM dienen te werken volgens de checklist STITCH (Security 
Technical IT Checklist). 
 

Artikel 1 - Verwijzingen 
Zoals hierboven beschreven verwijzen wij in deze Algemene Voorwaarden naar de 
3 bovengenoemde documenten die onlosmakelijk met deze voorwaarden 
verbonden zijn en waarin uitgebreid beschreven staat hoe DLM met data, 
gegevensbeheer en privacy omgaat.  
 

Artikel 2 - Overeenkomsten 
De duur van overeenkomsten zijn in basis voor onbepaalde tijd met een 
opzegtermijn van één maand tenzij dit anders wordt overeengekomen. De 
opzegging dient schriftelijk te gebeuren. 
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Artikel 3 - Betalingstermijn 
De betalingstermijn is 14 dagen na de levering van dienst of product tenzij anders 
wordt overeengekomen.  
 

Artikel 4 – Vertrouwelijkheid en aansprakelijkheid 
Elke partij zal informatie uit een gesloten overeenkomst of al hetgeen waarvan 
partijen in verband met het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst kennis 
krijgt en waarvan zij het vertrouwelijk karakter kennen of redelijkerwijs kunnen 
vermoeden, op geen enkele wijze aan een derde openbaren, behalve voor zover 
openbaarmaking noodzakelijk is voor het uitvoeren of geldend maken van de 
rechten van de openbaarmakende partij uit de overeenkomst.  
 
DLM is alleen voor directe schade uit hoofde van de overeenkomst aansprakelijk 
voor zover er sprake is van opzet of grove schuld. In alle gevallen is de schade 
beperkt tot het bedrag van de opdracht.  

 
Artikel 5 - De content van producten en diensten  
Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, 
videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen 
worden om de producten en diensten te laten functioneren en meer in het 
algemeen alle onderdelen die op de website, via de portal of op andere wijze zijn 
gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere 
reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het 
geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische 
applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien DLM niet meteen actie 
onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende 
toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.  

 
Artikel 6 - Toegang tot producten en diensten en het gebruik  
De toegang tot producten en diensten en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult 
deze producten alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden 
niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel 
voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor 
ongevraagde elektronische aanbiedingen zonder onze toestemming. 

 
Artikel 7 – Overig 
Door het sluiten van een overeenkomst met DLM accepteert de wederpartij de 
DLM Algemene Voorwaarden.  

mailto:info@delerendemens.nl
http://www.delerendemens.nl/


  
 
 
 
 
 
 

De Lerende Mens | Kanunnik van Osstraat 17 | 6525 TV Nijmegen | T. +31 620 958 313 
info@delerendemens.nl | www.delerendemens.nl | IBAN NL41RABO0332083861 | BTW 858915182B01 | KVK 7194206 

 
Partijen zullen zich inspannen alle geschillen met betrekking tot gesloten 
overeenkomsten in der minne te schikken. 
 
Het Nederlands Recht is op deze voorwaarden van toepassing. 
 
Wijzigingen zullen minimaal één maand van te voren aangekondigd worden op 
www.delerendemens.nl. 
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