Verkorte weergave strekking Privacy Verklaring en Algemene Voorwaarden:

U verklaart dat u een startende ondernemer bent en dat u zich serieus bezig bent met (de voorbereidingen op) het starten van een eigen
bedrijf en indien u reeds gestart bent uw verklaart u dat uw bedrijf waarvoor u De Startersbox® aanvraagt niet langer bes taat dan 5 jaar
(uitgezonderd overname-situaties: in dat geval verklaart u niet langer dan 5 jaar geleden het bedrijf waarmee u start of gestart bent te
hebben overgenomen)
Om de statistieken die wij verzamelen zo accuraat mogelijk te houden dient u indien u geen startende ondernemer bent (bijvoorbeeld u
bent deelnemer) en toch een Startersbox wilt aanvragen uw aanvraag als testaanvraag in te dienen. U kunt hiervoor in de naam of
bedrijfsnaam het woord “test” opnemen, zodat we deze aanvragen kunnen filteren.
De Startersbox B.V. behoudt zich het recht voor om aanvragen welke om wat voor reden dan ook niet afkomstig lijken te zijn va n een
startende ondernemer te verifiëren en/of te weigeren.
De Startersbox B.V.(in het vervolg SB) respecteert uw privacy en registreert uw (bedrijfs)gegevens in navolging van de Wet bescherming
persoonsgegevens (Wbp).
U verklaart akkoord te gaan met het feit dat SB uw persoonsgegevens vastlegt ook al neemt u De Startersbox® niet(direct) af. Alle gegevens
die u aan ons verstrekt, worden opgenomen in een bestand. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. De door u
aan ons verstrekte gegevens worden gebruikt voor onze administratie en om u te (laten) informeren over, onder andere, aanbied ingen
over het starten of overnemen van een bedrijf door ons en door derden.
U accepteert dat SB de gegevens gebruikt voor onderzoeksdoeleinden en voor verbetering van onze dienstverlening.
SB probeert de startende ondernemer te zoveel mogelijk ondersteunen in het opstarten van het eigen bedrijf door partijen die iets te
bieden hebben aan startende ondernemers of iets kunnen bijdragen aan het opstarten van het eigen bedrijf met startende ondern emers in
contact te brengen. Daarnaast proberen wij partijen te bewegen om waardevolle kennis, producten en diensten aan te bieden aan
startende ondernemers. SB kan nooit en te nimmer verantwoordelijk worden gesteld voor het succes of falen van uw onderneming en / of
de onderneming waarin u momenteel werkzaam bent of voor producten, adviezen of diensten aangeboden door een van de deelnemende
partijen in de Startersbox® .
Indien u tegen genoemd gebruik van gegevens in een later stadium alsnog bezwaar heeft, of indien u inzage wenst in uw gegeven s kunt u
ons dat laten weten door een schriftelijk verzoek in te dienen en te verzenden naar het onderstaande e-mailadres:
De Startersbox B.V.
t.a.v. Privacy department
E-mail: privacy@startersbox.nl
Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken in behandeling nemen met inachtname van van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Voor het in
behandeling nemen van uw verzoek is het noodzakelijk dat u ons naast bovenstaande schriftelijk verzoek een
e-mailbericht stuurt vanaf het door u in uw aanvraag opgegeven e-mail adres naar privacy@startersbox.nl en dat u een kopie van uw
legitimatiebewijs mee zendt met uw verzoek zodat uw identiteit vastgesteld kan worden zodat wij kunnen verifiëren dat het ver zoek van u
afkomstig is.
Deze samenvatting is een verkorte weergave van de volledige privacy verklaring en algemene voorwaarden zoals die hieronder wordt
weergegeven en vervangt deze dus in geen geval. Alleen de volledige privacy verklaring en algemene voorwaarden zoals hieronder,
inclusief deze verkorte weergave zijn bindend.

Algemene Voorwaarden en Privacy Verklaring voor Startende ondernemers, gebruikers
van de website en aanvragers van De Startersbox ®.
Deze Algemene Voorwaarden regelen de zakelijke relatie tussen u en ons.
Door gebruik te maken van onze website in welke vorm dan ook, en of het gebruik en aanschaf van onze producten accepteert u deze
voorwaarden.
Geldig vanaf: 1 december 2010

Partijen:
Wij zijn:
De Startersbox B.V.
Ossebroeken 11a
9411VR Beilen
Nederland
Statutair gevestigd in Rotterdam, ingeschreven in de KvK onder dossiernummer 04022969.
Ons algemene e-mailadres is:
klantenservice@startersbox.nl
U bent:
Bezoeker van onze website, aanvrager, gebruiker, eindgebruiker en/of in voorkomende gevallen onze cliënt

Volledige algemene voorwaarden en privacyverklaring
Totaal aantal pagina’s welke de algemene voorwaarden en privacy verklaring omvat zijn inclusief verkorte weergave: 9 (negen) De verkorte
weergave maakt onderdeel uit van de algemene voorwaarden en privacyverklaring als geheel;

Definities
In deze voorwaarden:
‘Onze website’:
De complete computer hardware en software installatie van onze websites:
www.destartersbox.nl
www.startersbox.nl
www.startersboxinternational.com
www.startersbox.be
www.startersbox.de
www.startersbox.co.uk
www.startersbox.eu
of één van de overige websites in eigendom van De Startersbox B.V.
‘Inhoud’
Informatie in welke vorm dan ook gepubliceerd op Onze Website of in De Startersbox ® door ons of door een door ons goedgekeurde partij.
‘Intermediair’
Elke organisatie die de Startersbox ® heeft ingekocht voor inzet bij hun eigen cliënten, Deze inzet kan voor de eindgebruiker gratis zijn of
tegen korting zoals weergegeven op onze website.
‘Autorisatie Code’
Een gebruikersnaam en wachtwoord dan wel ‘pre-paid-code’ die gebruikt worden om de Startersbox® gratis of tegen een korting zoals
vermeld op onze website aan te schaffen.

Onze verbintenis met u
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing:

Voor zover de context het toelaat, voor u als bezoeker van onze website; alsmede voor in elk geval als aanvrager of potentiële aanvrager
van de Startersbox ®, maar niet voor Partners en/of Deelnemers, hiervoor zijn de Algemene Voorwaarden die worden meegezonden met
uw contract van toepassing.
We worden geacht uw order te accepteren indien u deze Algemene Voorwaarden accepteert en door betaling van de kosten door u zoals
beschreven onder ‘Prijs en Betaling’.
We zijn gerechtigd onze Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder u van te voren op de hoogte te brengen. De Algemene Voorwaard en
die voor u geldig zijn, zijn de voorwaarden die op de website staan vermeld de dag dat u De Startersbox ® afneemt of van de website
gebruik maakt. De Startersbox ® wordt beschikbaar gesteld door ons via onze website of het offline aanvraagformulier en valt onder het
Nederlandse BTW regime dat geldig is op het moment van verkoop. De prijzen zoals vermeld op onze website zijn inclusief BTW.
U wordt alleen een cliënt als we beide overeenstemmen dat u een cliënt bent. Dus u wordt alleen een cliënt indien u de vragen lijst in de
Startersbox® aanvraag volledig heeft ingevuld en een succesvolle en volledige betaling heeft uitgevoerd, of indien u de vragenlijst volledig
heeft ingevuld en het product voor u geheel of gedeeltelijk is betaald door een intermediair onder de voorwaarden tus sen ons en de
intermediair.
U bent geen cliënt indien u de aanvraag van De Startersbox ® volledig heeft ingevuld en De Startersbox ® gratis door ons ter beschikking is
gesteld.

Informatie die u aan ons verstrekt
U stemt ermee in dat u tijdig correcte, recente en volledige informatie over u zelf verstrekt en zult verstekken in de toekom st. Dit heeft niet
alleen betrekking op de aanvraag van De Startersbox ®. We hebben deze informatie nodig om u te voorzien van De Startersbox ® en voor
administratieve- en onderzoeksdoeleinden.

Prijs en Betaling
Voordat we De Startersbox ® aan u ter beschikking stellen dient u:
De Startersbox® aanvraag juist en volledig in te vullen.
De handling en verzendkosten voor thuisbezorgen, plus indien van toepassing de kosten van een door u gekozen product bij De
Startersbox ® volledig te voldoen óf
De Startersbox ® tegen inlevering van de code in het door u naar aanleiding van uw aanvraag ontvangen emailbericht De Startersbox ® af te
halen op het door u geselecteerde afhaalpunt of beurs.
U kunt als startende ondernemer slechts één Startersbox ® afnemen, uitzondering hierop is indien u in een latere levensfase een andere
onderneming opstart dan waarvoor de eerste maal een aanvraag is ingediend. Indien u problemen ondervindt bij een herhaalde aanvraag
kunt u contact opnemen met de klantenservice: klantenservice@startersbox.nl
Bankkosten van de door u aan ons overgemaakte gelden zullen door ons gedragen worden.

Levering
U kunt uw Startersbox ® tot 3 weken na de ontvangst van uw aanvraag afhalen, hierna komt uw aanvraag te vervallen en dient u opnieuw
uw aanvraag via onze website of het daarvoor bestemde formulier in te dienen.
De Startersbox ® zal ter beschikking worden gesteld na uw eigen aanvraag via onze website of per post. SB hanteert een standaard
maximum levertijd van 14 dagen na ontvangst van de betaling van handling en verzendkosten en eventueel bijproduct op onze
bankrekening. U bent zelf verantwoordelijk voor de in ontvangst name bij bezorging op het door u aangegeven adres.
In voorkomende gevallen wanneer bijvoorbeeld bij mee bestelde boeken of andere artikelen het betreffende boek niet op voorraa d is kan
een levering langer duren. U kunt ten alle tijden via onze klantenservice (klantenservice@startersbox.nl) de huidige status van uw aanvraag
opvragen. We streven er naar de levertijd zo kort als mogelijk te houden.
Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor problemen die u mogelijk kunt ondervinden bij het aanvragen van De Startersbox ®. Indien
mogelijk zullen we u in dat geval op uw verzoek op een door ons bepaalde wijze voorzien van De Startersbox ® Indien u problemen
ondervindt met de aanvraag kunt u contact met ons opnemen via klantenservice@startersbox.nl .

Retourprocedure
Indien u het geleverde Startersbox artikel wenst te retourneren dan kunt u binnen 7 dagen een e-mail sturen naar
klantenservice@startersbox.nl met daarin een duidelijke opgaaf van de reden waarom u het artikel retour stuurt en vermelding dat u het
artikel terugstuurt.

Het artikel dient ongebruikt, voorzien van alle kaartjes, factuur en originele verpakking en voorzien van de volledige originele inhoud van
de verpakking voldoende gefrankeerd verzonden te worden. Indien u een consument bent conform de hiervoor geldende bepalingen in de
Europese richtlijn Verkoop op afstand wordt binnen 30 dagen het aankoopbedrag teruggestort op uw rekening of ontvangt u een
vervangend artikel.

Retouradres:
De Startersbox B.V.
Ossebroeken 11a
9411 VR Beilen
Vragen en opmerkingen
Alle vragen en opmerkingen worden door startersbox.nl zeer serieus genomen. Indien u een vraag of opmerking heeft dan kunt u deze
kenbaar maken aan startersbox.nl. U kunt hierover een e-mail sturen naar klantenservice@startersbox.nl, wij nemen uw vraag of
opmerking dan in behandeling en proberen binnen 30 dagen uw vraag of opmerking af te handelen.

Geschillen policy eenmalige incasso
Indien u het niet eens bent met een incasso van uw rekening kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar
klantenservice@startersbox.nl. U kunt dan binnen 30 werkdagen een inhoudelijke reactie verwachten. Indien uw geschil gegrond wordt
bevonden wordt het geïncasseerde bedrag direct terug geboekt naar de rekening waarvan het is geïncasseerd. Als u vragen heeft over deze
refund- en geschillenpolicy kunt u contact opnemen met klantenservice@startersbox.nl.

Belasting, heffingen en import beperkingen
Wij hebben geen kennis van en dragen geen verantwoordelijkheid voor de wetten en regels van uw land van vestiging. U bent zelf
verantwoordelijk voor de aanschaf van De Startersbox ® ten aanzien van de wetten die gelden in uw land van vestiging. Tevens bent u
verantwoordelijk voor de betaling van importheffingen en belastingen in welke hoedanigheid ook geldig in uw vestigingsland.

Disclaimers
Gebruik van De Startersbox®
Hoewel we in samenspel met deelnemende organisaties uw Startersbox ® hebben samengesteld op basis van de informatie die u ons heeft
verstrekt alsmede door het gebruik van onze kennis en onze systeemgebonden processen, de informatie die daaruit aan u wordt verstrekt
kan in geen geval leiden tot verplichtingen van ons, inclusief uw mogelijke gedragsaanpassing, deze is geheel voor eigen risico. De
Startersbox ® is niet opgezet of ontworpen om het enige of het meest significante advies ten behoeve van de start of het leiden van uw
bedrijf te zijn en dient gebruikt te worden in combinatie met, en niet als substituut voor, professioneel ondernemersadvies, -training en coaching.
Wij of onze inhoud verstrekkers, deelnemende organisaties of partijen in De Startersbox ® zijn gerechtigd om aanpassingen op onze
website, de inhoud, de aanbieding of De Startersbox ® op elk gewenst moment en zonder kennisgave vooraf door te voeren.
Hoewel wij en deelnemende organisaties uiterst zorgvuldig omgaan met de inhoud van aangeboden informatie op onze website of inhoud
van De Startersbox ® is het mogelijk dat inhoud (technische) incorrectheden dan wel typografische fouten of onjuistheden kunnen bevatten.
We geven geen garantie op en doen geen uitspraak over (zowel impliciet als expliciet):
-Het waarheidsgehalte van enige informatie zoals weergegeven op onze website of op inhoud van De Startersbox ®;
-Enig impliciete garantie of voorwaarde ten aanzien van de verhandelbaarheid of mate van geschiktheid voor elke specifieke situatie;
-Verenigbaarheid van onze website met uw apparatuur, software of telecommunicatie verbinding;
-De overeenstemming met de wetgeving;
-Het niet strijdig zijn met enig recht.
Onze website en de inhoud van De Startersbox ® beschikken over links naar andere internet websites en organisaties van derden. Wij
hebben noch beschikkingsbevoegdheid noch de controle over deze sites. Wij zijn niet verantwoordelijk in welke vorm dan ook voor deze
gelinkte websites, alsmede voor enig verlies of schade als gevolg van uw gebruik van deze gelinkte websites.
Wij zijn niet verantwoordelijk in welke omstandigheid dan ook voor specifieke, indirecte of causaal verlies of schade in welke vorm dan ook
als resultaat van gegevensverlies of derving van inkomen, inkomsten of winst, zowel in de werkzaamheid van een contr act, achteloosheid
of anderszins vanuit of in verbinding met uw gebruik van onze website of de aanschaf of gebruik van de De Startersbox ® of de inhoud van
De Startersbox ®
De aansprakelijkheid voor SB kan in geen enkel geval groter zijn dan de waarde van De Startersbox®die u heeft aangeschaft in verbinding
met het onderwerp van het geschil.
Klachten dienen door ons te zijn ontvangen binnen 8 dagen na betaling in overeenstemming met paragraaf ‘Prijs en Betaling’ Bij
overschrijding van deze termijn vervalt dit recht. Het indienen van een klacht geeft geen recht tot het niet nakomen van de verplichtingen
die voortvloeien uit de aanschaf van de De Startersbox ® of andere producten en/of diensten al dan niet in combinatie met De Startersbox®.
Wij zullen ons naar alle redelijkheid inspannen om op uw vragen te reageren, onder de voorwaarde dat u binnen een maand na uw
aanvraag schriftelijk contact opneemt. Vragen kunnen schriftelijk worden gesteld aan onze klantenservice:
klantenservice@startersbox.nl.

Inhoud en Intellectuele eigendomsrechten
Bezit, houderschapsrechten en intellectueel eigendomsrechten van de De Startersbox ® zullen te allen tijde het alleen eigendom van ons
zijn. Wij zullen dit recht in alle landen streng verdedigen.
Het is verboden om De Statersbox ® of de inhoud daarvan geheel of in delen te kopiëren, cadeau te geven, aan te passen, publiceren,
verzenden, door te verkopen, reproduceren, deelwerken creëren, distribueren, uitvoeren, tentoonstellen o f in welke vorm dan ook
exploiteren, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming door SB of andere rechthebbende organisaties.
U bent gerechtigd De Startersbox ® aan te vragen voor uw eigen persoonlijk gebruik onder de voorwaarde dat u alle auteursrechten,
intellectuele eigendomsrechten en andere rechten van SB en deelnemende organisaties omtrent de inhoud van onze website en/of De
Startersbox® of de inhoud in De Startersbox ® respecteert.

Systeem beveiliging
U dient uw ontvangen aanvraagcode en bevestiging vertrouwelijk te behandelen, zorgvuldig te bewaren en niet aan derden ter beschikking
te stellen waardoor deze uw Startersbox ® zouden kunnen afhalen.
U stemt ermee in dat u geen inbreuk maakt van enig beveiligingsaspect van de installatie (onze website of De Startersbox ® achterliggende
systemen van SB of van deelnemende organisaties of partners), dan wel iemand anders daarvoor de opdracht geeft.
U stemt ermee in dat u in geen geval onze website, De Startersbox® database of andere software van onze website zult aanpassen, ‘reverse
engineren’, ontleden, kopiëren of het veroorzaken van schade of ongewenste effecten, danwel iemand anders daarvoor de opdrach t geeft.
U begrijpt dat elke overtreding onwettig is in veel jurisdicties en dat elke overtreding van de wet kan resulteren in juridische vervolging.
Voorbeelden van overtredingen zijn (niet limitatief):
-Het onwettig of zonder correcte schriftelijke toestemming benaderen van data;
-Pogingen om de kwetsbaarheid van het systeem of netwerk te testen of het bewust doorbreken van beveiligings- of
authenticiteitmaatregelen;
-Pogingen om het netwerk of andere gebruikers te bestoken zoals bijvoorbeeld door overbelasting, "flooding", "mail bombing" of
"crashing";
-Vervaardigen van ‘TCP/IP packet header’ of ander deel van kopregel informatie in E-Mail of nieuwsgroepen;
-Elke actie om gegevens van aanvragers te bemachtigen in geval u daar geen recht op heeft..
U stemt ermee in ons te vrijwaren van elke claim, inclusief juridische kosten door derden als gevolg van:
-Inbreuk van de systeembeveiliging zoals hierboven beschreven;
-Uw gebruik van onze website;
-Elk andere inbreuk of overtreding van deze overeenkomst door u;
-Overtreding door u, of elke ander gebruiker van uw computer, van elk intellectueel eigendomsrecht of elk ander recht van elk ander
persoon of entiteit of als gevolg van bedreigend, obsceen of kwetsend materiaal in enige communicatie uwerzijds.

Privacy Policy
De door u aan ons verstrekte registratie informatie en surfgedrag wordt elektronisch opgeslagen in een beveiligde omgeving en valt binnen
de Wet bescherming persoonsgegevens(Wpb).
Uw gegevens kunnen beschikbaar gesteld aan partners, commercieel geëxploiteerd worden en gebruikt worden voor
-het leveren, onderhouden, beveiligen en verbeteren van onze producten en diensten,
-verbeteren of vergemakkelijken van onze website(s), systemen, advertentiediensten en het ontwikkelen of samenstellen van nieu we
producten en diensten en vergroten van gebruikscomfort.
-bescherming van rechten en eigendom van SB, gebruikers, aanvragers, partners, gelieerde bedrijven, groeps- en/of
dochtermaatschappijen.
-onderzoekdoeleinden.
-combineren en verrijken van verschillende databases
-Uw gegevens zullen mogelijk worden gebruikt door ons, gelieerde en/of groepsmaatschappijen, dochterorganisaties of onze partners om
u zo gericht mogelijk op de hoogte te brengen van aanbiedingen, producten of diensten die interessant voor u kunnen zijn voor het
opstarten of het overnemen van een bedrijf.
Uw gegevens worden elektronisch opgeslagen in beveiligde omgeving.
Uw gegevens zullen worden door ons worden bewaard als onderdeel van de wettelijk geldende termijnen voor het bewaren van
administratie en daarna zolang dit een bijdrage kan leveren ten behoeve van onderzoeksdoeleinden, het verbeteren van onze producten of
diensten en gericht benaderen van u of uw bedrijf door ons en/of onze partners, gelieerde bedrijven of groeps- of dochterorganisaties van
De Startersbox B.V.
U accepteert deze bewaartermijnen. Als u De Startersbox® nog niet heeft afgehaald of uw aanvraag nog niet volledig is voltooid zult u
vanaf het moment van uw (gedeeltelijk) ingediende aanvraag gedurende 6 weken notificaties ontvangen waarin u wordt geattendee rd dat
op het feit dat u De Startersbox® nog dient af te halen of betalen in geval u voor de optie om thuis te bezorgen heeft gekozen. U ontvangt
mogelijk periodiek, maximaal eens per jaar een verzoek om uw gegevens te verifiëren, voor het up-to-date houden van ons bestand.
Wanneer u onze website bezoekt, verzenden we één of meer cookies naar uw computer of andere apparaat. We gebruiken cookies om d e
kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren, administratieve verwerking van uw gegevens of voor onderzoeksdoeleinden. Dit gebeurt
onder andere door gebruikersvoorkeuren op te slaan.
Wanneer u een SB website bezoekt via een browser, toepassing of andere cliënt opent, slaan onze servers of die van onze leveranciers
automatisch bepaalde informatie op. Deze logbestanden bevatten mogelijk gegevens als uw webverzoek, uw interactie met een bep aalde
dienst, uw IP-adres, browsertype, browsertaal, de datum en tijd van uw verzoek en één of meer cookies waaraan uw browser of uw
account kan worden herkend.
We kunnen de gegevens die u voor uw account verstrekt, combineren met gegevens van andere SB-diensten of gegevens van derden om u
beter van dienst te kunnen zijn, voor onderzoeksdoeleinden en om de kwaliteit van onze diensten te verbeteren.
We bieden een aantal van onze diensten aan in samenwerking met andere partijen op of via diens websites. Persoonlijke gegeven s die u
verstrekt aan de partijen en/of op betreffende sites, worden mogelijk naar SB verzonden zodat u de dienst kunt gebruiken. We verwerken
dergelijke gegevens in overeenstemming met ons privacybeleid.
SB of deelnemende partijen kunnen, tenzij u anderszins wenst en aan ons schriftelijk kenbaar maakt, u via verstrekte contactgegevens
benaderen voor verschillende redenen, inclusief (niet limitatief) het aanbieden van zakelijke informatie, klant- en
kwaliteitstevredenheidsonderzoeken en nieuwe producten en diensten.
Heeft u bezwaren tegen dit privacybeleid, dan moet u het gebruik van de SB website en de via de website(s) beschikbaar gestelde
producten en diensten onmiddellijk stopzetten.
Alle informatie die u naar een algemeen toegankelijk forum, blog of chat room zendt en naar community-helppagina’s, wiki’s, personal
sharing URL’s en gebruikersprofielen (de “community-sites”) kan worden geraadpleegd door alle personen die toegang hebben tot de
betreffende locatie; en uw e-mailadres en andere persoonsgegevens of content die u uploadt, kan eveneens op deze community-sites
worden weergegeven. De informatie die u deelt, inclusief uw e-mailadres, kan dus worden geraadpleegd door alle personen welke toegang
hebben tot deze community-sites, en deze informatie kan door anderen worden gelezen, verzameld of gebruikt voor allerlei doeleinden,
inclusief het verzenden van ongevraagde berichten. SB is niet verantwoordelijk voor de informatie die u naar deze community-sites zendt
of voor het gebruik van deze informatie. Bovendien dient u zich ervan bewust te zijn dat bepaalde community-sites een dienst aanbieden
waarbij geregistreerde gebruikers via e-mail een kopie ontvangen van alle berichten over een bepaald onderwerp die op de communitysites worden geplaatst. Als u een bericht naar dergelijke community-sites zendt, zal uw e-mailadres bijgevolg worden verzonden naar de
geregistreerde gebruikers die hebben gemeld belangstelling te hebben voor het onderwerp van uw bericht. Wenst u niet dat uw
persoonsgegevens op deze manier worden bekendgemaakt of verspreid, maak dan geen gebruik van community-sites.

