
 

 

 
 
 
 

 
Algemeen Reglement 

 
  23 maart 2015 
 

 



  

  1 

Algemeen Reglement 

 

Algemeen Reglement behorende bij de aansluiting bij CARDEC B.V.  

Dit reglement is integraal van toepassing op de aansluiting van het advocaten-, notaris-, accountants-, belastingadvieskantoor bij CARDEC.  

 

Considerans 
 

Bij de aansluiting zijn het advocaten-, resp. notaris-, accountants-, resp. 
belastingadvieskantoor en CARDEC van het volgende uitgegaan. 

1.a Het advocatenkantoor bestaat uit een of meerdere advocaten die als 
zodanig overeenkomstig de voorschriften van de Advocatenwet als advo-
caat is of zijn beëdigd, ingeschreven staat of staan op het tableau in het 
Koninkrijk der Nederlanden of Aruba, en daadwerkelijk de advocaten-
praktijk uitoefent of uitoefenen, al dan niet door middel van een praktijk-
rechtspersoon. 

b. Het notariskantoor bestaat uit een of meer notarissen die als zodanig 
overeenkomstig de voorschriften van de Wet op het Notarisambt tot 
notaris zijn benoemd en zijn beëdigd, ingeschreven staan bij de bevoeg-
de kamer van toezicht  in het Koninkrijk der Nederlanden of Aruba, en 
daadwerkelijk het notarisambt uitoefent of uitoefenen, al dan niet door 
middel van een praktijkrechtspersoon. 

c. Het accountantskantoor bestaat uit één of meer accountants die con-
form de voorwaarden gesteld door een der beroepsorganisaties van 
accountants, de Nederlandse Orde van Accountants-
Administratieconsulenten, Koninklijk Instituut van Register Accountants, 
of Samenwerkingsverband tussen Register/ Accountants-kantoren bij een 
van die organisaties is/ zijn aangesloten, al dan niet via een praktijk-
rechtspersoon. 

d. belastingadvieskantoor bestaat uit een of meer belastingadviseurs en 
die conform de voorwaarden gesteld in de statuten Nederlandse Orde 
van Belastingadviseurs lid zijn van de vereniging “de Nederlandse Orde 
van belastingadviseurs” gevestigd te Amsterdam en daadwerkelijk het 
beroep uitoefent, alleen of in een erkend samenwerkingsverband, waar-
van de leden van andere beroepsgroepen werkzaam zijn of voor een 
onderneming, en het samenwerkingsverband dan wel de ondernemings-
leiding verklaard heeft zich te conformeren aan een statuut dat door het 
bestuur van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs wordt vastge-
steld en welke ondermeer de onafhankelijkheid in de beroepsuitoefening 
waarborgt dan wel op andere wijze ten genoegen van de Commissie van 
Beoordeling als bedoeld in de Statuten Nederlandse Orde van Belasting-
adviseurs, blijkt van die onafhankelijkheid. 

2. Advocaten, notarissen, accountants, belastingadviseurs zijn geen 
beroepsmatige kredietverstrekkers, doch zien zich min of mee regelmatig 
in de positie geplaatst dat zij gedwongen krediet moeten leveren doordat 
declaraties van cliënten onbetaald blijven, althans veel later worden 
voldaan dan redelijkerwijze aanvaardbaar moet worden geacht. 

3. CARDEC is een dienstverlenende organisatie ten behoeve van advo-
caten-, notaris-, accountants-, belastingadvieskantoren. 

4. CARDEC beoogt onder meer een bijdrage te leveren aan het beperken 
van verhoogde (financiële) risico's voor advocaten, notarissen, accoun-
tants, belastingadviseurs , alsmede de risico’s voortvloeiende uit valse 
identificaties.  

Daartoe zorgt CARDEC ondermeer voor een centraal registratie systeem 
en stelt zij het deelnemende advocaten-, notaris-, accountants-, belas-
tingadvieskantoor in staat gebruik te maken van een daaraan gekoppelde 
financiering- en incasso service met aanverwante diensten.  
 
Ten behoeve van de wettelijke verplichting van de Deelnemers om tot 
voorafgaande identificatie over te gaan van hun cliënten, treedt CARDEC 
mede op als facilitaire organisatie van het VIS ( Verificatie Informatie 
Systemen B.V.).  

Daarnaast bevordert CARDEC een beter creditmanagement van de 
Deelnemer, door het zijn van een “portaal” waarop financiële/ verzeke-
ringsbemiddelaars en andere dienstverleners rechtstreeks voor de Deel-
nemer(s) bereikbaar zijn. 

Hierdoor beoogt CARDEC enerzijds een mogelijkheid te bieden de liqui-
diteitspositie van de Deelnemers te verbeteren, en daardoor tevens hun 
financiële lasten te laten te verlagen doordat de kredietverlening door de 
Deelnemer aan hun cliënten verlegd wordt naar professionele krediet 
verleners, al dan niet door factoring of andersoortige legale financiële 
producten en anderzijds door de cliënten van de Deelnemers een moge-

lijkheid te bieden op betaalbare wijze diensten van de Deelnemers af te 
(blijven) nemen. Ter verwezenlijking hiervan houdt zij een organisatie in 
stand. 

5. Het doel van CARDEC wordt mede bereikt door het verzamelen, 
vastleggen en ordenen en het uitsluitend aan aangesloten advocaten-, 
notaris, accountants, belastingadvieskantoren (hierna ook te noemen: 
“Deelnemer”) ter beschikking stellen van gegevens van natuurlijke en 
rechtspersonen met de mogelijkheid deze gegevens te toetsen, waarbij 
een zo groot mogelijke bescherming van de bescherming van persoons-
gegevens wordt nagestreefd. 

6. Bij de organisatie van CARDEC en haar wijze van werken is rekening 
gehouden met de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). 

7. Het Centraal Registratie Systeem is zodanig ingericht, dat de Deel-
nemer in geen geval de geregistreerde totale uitstaande creditstand van 
een andere Deelnemer uit het Centraal Registratie Systeem zal kunnen 
opvragen. De databases zijn daarbij strikt gescheiden in die zin dat de 
deelnemer van de éne beroepsgroep géén toegang heeft tot de database 
van de andere beroepsgroep. 

8. Indien en voor zover CARDEC voor de uitvoering van haar werk-
zaamheden gebruik maakt van de diensten van derden, zullen deze geen 
toegang hebben tot het Centraal Registratie Systeem, behoudens uit-
drukkelijke voorafgaande machtiging door de Kredietnemer. 

9. De rechtsverhouding tussen CARDEC en de aangesloten Deelnemer 
is in dit Algemeen Reglement geregeld en maakt integraal deel uit van de 
tussen de betrokken partijen gesloten Aansluitingsovereenkomst. 

Artikel 1  

Begripsbepalingen 

In dit Algemeen Reglement wordt verstaan onder: 

Aansluitingsverklaring 

De overeenkomst tussen CARDEC en de Deelnemer die de Aanslui-
tingsverklaring heeft ondertekend, resp. zich daarmee digitaal akkoord 
heeft verklaard. 

Advocaten-, notaris-, accountants-, belastingadvieskantoor 

Een eenmanskantoor of een samenwerkingsverband tussen advocaten, 
resp. notarissen resp. accountants, resp. belastingadviseurs die onder 
gemeenschappelijke naam naar buiten optreden en onder gemeen-
schappelijke naam declareren. De Aansluitingsovereenkomst geldt met 
de Deelnemer die als zodanig staat vermeld op de Aansluitingsverklaring 
alsmede met de aan dit kantoor verbonden advocaten, resp. notarissen 
resp. accountants, resp. belastingadviseurs elk afzonderlijk. 

Algemeen Reglement 
Het reglement waarin door CARDEC de rechten en verplichtingen zijn 
vastgelegd welke haar relatie met het bij CARDEC aangesloten  

Deelnemer beheerst en welk een integraal onderdeel uitmaakt van de 
Aansluitingsovereenkomst. 

Bewerker 

Degene die onder toezicht van CARDEC is belast met de uitvoering van 
opdrachten tot verstrekking van informatie en de verwerking van Gege-
vens 

CARDEC 

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CARDEC 
B.V. ,- (registratie, incasso- en aanverwante diensten), gevestigd en 
kantoorhoudende te Wassenaar aan de Langstraat 58b, welke vennoot-
schap houder is van de persoons- en kredietregistratie waarop dit Alge-
meen Reglement van toepassing is. 

Centraal Registratie Systeem 

De op basis van de Wet Bescherming persoonsgegevens door CARDEC in 
stand gehouden kredietregistratie, welke langs geautomatiseerde weg 
wordt gevoerd. 

Code 

De door CARDEC aan de deelnemer verstrekte toegangscode waarmede 
de Deelnemer toegang kan krijgen tot het systeem van CARDEC, het-
welk dient als beveiligingssysteem. 
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Deelnemer 

Het advocatenkantoor resp. notariskantoor resp. accountants, resp. 
belastingadvieskantoor. 

Derde 

Persoon of instantie buiten CARDEC met uitzondering van de geregi-
streerde. 

Gegevens 

Gegevens die herleidbaar zijn tot een individuele (rechts) persoon en/of 
gegevens die betrekking hebben op ten aanzien van die persoon be-
staande kredieten, waaronder begrepen geheel of gedeeltelijk onbetaald 
gebleven declaraties, en/of gegevens verkregen uit het Centraal Regi-
stratie Systeem van VIS. 

Kredietnemer 

Een natuurlijk of rechtspersoon van wie door CARDEC gegevens in de 
door haar gehouden registratie zijn vastgelegd. 

Kredieten/bemiddeling/advisering 

Onder kredieten/ bemiddelen/ advisering worden deze diensten enkel 
aangeboden aan niet-consumenten. Consumenten zijn van deze dienst-
verlening uitgesloten. 

Media Solutions 

De mogelijkheid nieuwsberichten over bedrijven en directeuren te zoeken 
via het internet. 

Partner(s) 
Externe leverancier(s) van informatie. 

Privacy Reglement 
Een reglement ter bescherming van de persoonsgegevens van de in het 
Centraal Registratie Systeem opgenomen Kredietnemers. 

Service 

De service die is beschreven in de Aansluitingsverklaring m.b.t. het op-
vragen van kredietinformatierapporten en verder alle diensten die door 
CARDEC aan de Deelnemer worden verleend op grond van of in verband 
met het verkrijgen van kredietinformatie-rapporten. De aan de Deelnemer 
verleende Service kan bestaan uit één of meer punten: 

(I) Creditsafe-service ( die via het internet informatie verschaft 
over derden, alsmede een beoordeling van hun kredietwaar-
digheid) en/of 

(II) Media Solutions ( de zoekmachine voor berichtgeving in de 
pers) en alle materialen en informatie die daardoor worden ver-
schaft. 

VIS Verificatie Informatie Systemen.  

Het geautomatiseerde informatiesysteem van Verificatie Informatie Sys-
temen B.V. te Tiel, informeert de Deelnemer, via CARDEC als facilitaire 
organisatie, over de status van gestolen, vermiste of ongeldig verklaarde 
identiteits - en reisdocumenten, zowel uit het binnen- als buitenland. Het 
systeem checkt gegevens van de Rijksdienst voor het Wegverkeer, het 
agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten 
en het Korps Landelijke Politiediensten. 

Artikel 2  

Duur en opzegging 

1. De Aansluitingsovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van 
twaalf maanden met stilzwijgende verlenging voor telkens dezelfde peri-
ode en gaat in op het moment als bedoeld in artikel 4 lid 2. Gedurende de 
eerste twaalf maanden van de contractsduur kan de overeenkomst niet 
door de Deelnemer worden opgezegd. 

2. Opzegging van de Aansluitingsovereenkomst na de in lid 1 bedoelde 
periode zal steeds schriftelijk moeten geschieden. Daarbij dient een 
opzegtermijn van ten minste drie kalendermaanden in acht te worden 
genomen. 

Artikel 3  

Bureau en Nevenvestigingen 

1. Het bureau van CARDEC en de eventuele neveninrichtingen staan 
onder leiding van een door de directie van CARDEC benoemde leiding. 

2. De directie van CARDEC bepaalt de vestigingsplaats(en) van het 
bureau en de eventuele neveninrichtingen alsmede hun functies in de 
organisatie. Het adres (de adressen) van het bureau en voor zover nodig 
van eventuele neveninrichtingen, alsmede de diensturen worden onder 
goedkeuring van de directie van CARDEC door de leiding vastgesteld en 
schriftelijk aan belanghebbenden bekendgemaakt. In het verkeer met het 

bureau en/of neveninrichtingen zijn alle betrekkingen tussen CARDEC en 
de Deelnemer mede onderworpen aan dit Algemeen Reglement. 

Artikel 4  

Aansluiting / strafrechtelijke aangifte terzake van opgave 
onder valse hoedanigheid 

1.  Uitsluitend de Deelnemer die voldoet aan de kwalificatie omschreven 
in de considerans onder 1 lid a, b, c of d kan met CARDEC een Aanslui-
tingsovereenkomst aangaan. 

2.  De Aansluitingsovereenkomst wordt geacht met CARDEC te zijn 
aangegaan op het moment dat, 

 de Deelnemer de Aansluitingsverklaring heeft ondertekend en 
toegezonden aan CARDEC, resp. zich daar digitaal via de website 
van CARDEC mee akkoord heeft verklaard 

 CARDEC de Aansluitingsverklaring heeft ontvangen en 

 de Deelnemer schriftelijk resp. digitaal heeft laten weten de aan-
sluiting te aanvaarden, en, 

 de kwaliteit bezit van resp. advocaat, notaris, accountant of belas-
tingadviseur, en, 

 de Deelnemer heeft voldaan aan de op de aansluiting van toepas-
sing zijnde financiële voorwaarden. 

3. CARDEC behoudt zich het recht voor de aansluiting door de Deelne-
mer zonder opgave van reden te weigeren, of deze direct af te sluiten bij 
geconstateerde onregelmatigheden, zulks ter uitsluitende beoordeling 
door CARDEC. 

4.  Bij digitale aanmelding resp. raadpleging staat de aanmelder er voor 
in dat hij de hoedanigheid heeft welke hij opgeeft en dat hij/zij dus een 
advocaat, notaris, accountant of belastingadviseur is. 

5.  Een opgave van een valse hoedanigheid leidt tot strafrechtelijke 
aangifte. 
 

Artikel 5  
Tarieven en betalingstermijn 

1.  Jaarlijkse licentiekosten. Deze vergoeding wordt aan de Deelnemer in 
rekening gebracht overeenkomstig de door CARDEC gehanteerde jaar-
lijkse tarievenlijst die op de website www.cardec.nl  en of tarievenblad 
staat. 

Indien en voor zover het moment waarop de Aansluitingsovereenkomst 
ingaat, niet samenvalt met het begin van het kalenderjaar, zullen de 
jaarlijkse licentiekosten naar evenredigheid zijn verschuldigd, waarbij het 
moment van aansluiting als bedoeld in artikel 4 lid 2 zal worden gerekend 
vanaf de eerste van de kalendermaand volgende op die waarop de Aan-
sluitingsovereenkomst wordt geacht te zijn aangegaan. 

2  Bij beëindiging van de Aansluitingsovereenkomst, ongeacht de reden 
ervan, vindt nimmer restitutie van licentiegeld en/of aangeschafte toet-
senbundels plaats, ook indien het moment van beëindiging valt midden in 
enig kalenderjaar, tenzij anders gereguleerd in de Aansluitingsverklaring 
of aangegeven op de website. 

3.  De Deelnemer betaalt voorts per registratie c.q. raadpleging van het 
Centraal Registratie Systeem van CARDEC en/ of overige diensten via 
de “portaal”,  een vast tarief conform de door CARDEC gehanteerde 
tarievenlijst, tenzij anders aangegeven op de website. De kosten van 
registratie c.q.raadpleging worden digitaal door CARDEC aan de Deel-
nemer gefactureerd. De Deelnemer kan daarbij desgewenst zelf steeds 
een schriftelijke factuur resp. betalingsbewijs printen. 

4.  Indien de Deelnemer CARDEC verzoekt gegevens in het Centraal 
Registratie Systeem van CARDEC in te voeren, gebeurt dit met een 
opslag boven het lid 3 bedoelde tarief. 

5.  De Deelnemer verbindt zich de door hem verschuldigde nota's te 
voldoen binnen dertig dagen na dagtekening van de factuur van CAR-
DEC, zonder enige verrekening en zonder aftrek of inhouding van welke 
aard dan ook, voorzover geen digitale inning plaats vindt. Na overschrij-
ding van die betalingstermijn heeft CARDEC het recht aan de Deelnemer 
een rentevergoeding in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke rente 
vermeerderd met 2%. 

6.  De vergoeding verschuldigd voor het gebruik van het incassosysteem 
is gerelateerd aan de hoogte van het bedrag van de te incasseren decla-
ratie(s) en wordt overigens bepaald door de in de Aansluitingsverklaring 

http://www.cardec.nl/
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bedoelde algemene voorwaarden en tarieven van het incassobureau dat 
met de incasso is belast. 

7. De vergoeding verschuldigd voor het uitvoeren van een kredietwaar-
digheids beoordeling door bij CARDEC aangesloten financierings / ver-
zekeringsbemiddelaar(s)/ kredietinformatie bureau’s, wordt bepaald door 
de in de Aansluitingsverklaring bedoelde algemene voorwaarden en 
tarieven van de financierings/ verzekeringsbemiddelaar die zijn diensten 
aanbiedt. 

8.   Alle tarieven zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting. 

Artikel 6 

Nadere vaststelling tarieven 

1.  CARDEC stelt jaarlijks, voor het begin van het nieuwe kalenderjaar 
doch uiterlijk per 1 november voorafgaande aan het betrokken kalender-
jaar, wanneer de loon- of prijsontwikkeling dit noodzakelijk maakt, de 
hoogte van de vergoedingen, de licentiegelden en de tarieven van de 
door CARDEC te verrichten diensten vast. Wijzigingen in de hoogte van 
de vergoedingen en de tarieven zullen de Deelnemer steeds worden 
meegedeeld door middel van publicatie op de website van CARDEC. 

2.  De Deelnemer die zich niet met deze prijswijziging kan verenigen, 
heeft het recht de Aansluitingsovereenkomst tussentijds op te zeggen  

met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand, onder 
de voorwaarde dat de Deelnemer van deze bevoegdheid van tussentijd-
se opzegging gebruik maakt binnen dertig (30) dagen nadat deze in 
kennis is gesteld van de in art 6, lid 1 bedoelde tariefswijzigingen. 

3.  Een opzegging op grond van dit artikel dient onder opgave van de 
desbetreffende reden bij aangetekende brief te geschieden. 

Artikel 7 

Toegangscode 

1.  Aan iedere Deelnemer wordt bij diens aanvaarding door CARDEC een 
log-in codenummer toegekend dat hij dient te gebruiken bij alle contacten 
met CARDEC. 

2.  Aan de Deelnemer kan desgevraagd ten behoeve van de bij hem 
werkzame beroepsbeoefenaren meer - aparte – log in codenummers 
worden verstrekt. Hetzelfde geldt indien de betrokken Deelnemer naast 
zijn hoofdvestiging een of meer bijkantoren houdt. 

3.  Onder bijkantoren wordt verstaan inrichtingen die: 

a. uitsluitend onder de naam van de Deelnemer opereren, én; 
b. met de Deelnemer een organisatorische eenheid vormen. 

4. De log-in codenummers kunnen door CARDEC en door de Deelnemer 
digitaal worden gewijzigd. 

5.  De log-in codenummers zijn strikt geheim. Het is de Deelnemer ten 
strengste verboden derden, waaronder voor de toepassing van dit artikel 
tevens moeten worden verstaan: anderen dan hemzelf zijn log-in code-
nummer(s) te laten gebruiken of aan hen dit log-in codenummer/deze 
log-in codenummers bekend te maken. 

6.  De Deelnemer en de aan hem verbonden beroepsbeoefenaren zijn 
jegens CARDEC hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die CARDEC 
lijdt indien in strijd wordt gehandeld met het in art. 7 lid 5 omschreven 
verbod. 

Artikel 8 
Informatieplicht CARDEC 

1.  CARDEC voert een zodanig systeem, dat de Deelnemer steeds op 
een snelle en doeltreffende wijze de van belang zijnde gegevens kan 
registreren dan wel opvragen in het Centraal Registratie Systeem van 
CARDEC. 

2..  Hiertoe zullen door de Deelnemer per Kredietnemer o.a. worden 
geregistreerd: 

a. declaraties van het betrokken kantoor die langer dan drie       
maanden openstaan; 

b. onregelmatigheden met betrekking tot de betaling van deze 
declaraties, waaronder begrepen termijnbetalingen en naam 
en adresgegevens van de crediteur van de declaratie; 

c. het tijdstip waarop de declaratie is voldaan. 

 

3.  Ten aanzien van de registraties in het Centraal Registratie Systeem 
van CARDEC geldt een negatief stelsel.  
Dit betekent dat CARDEC, als bewerker van de Gegevens van Deelne-
mer, niet bevoegd is een onderzoek in te stellen naar de juistheid van de 
Gegevens die door deze Deelnemer worden geregistreerd, dan wel aan 
CARDEC ter registratie zijn aangeboden.  
De Deelnemer kan niet uitgaan van de volledigheid van de registraties. 
Hij is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van 
de door hem ingevoerde gegevens. 

Artikel 9 
Opvragen persoonsgegevens 

1.  De Gegevens die CARDEC van de bij haar aangesloten Deelnemers 
heeft verkregen, en welke door de Deelnemers in het registratiesysteem 
van CARDEC zijn ingevoerd, zijn uitsluitend toegankelijk voor de Deel-
nemers, doch uitsluitend per gescheiden database voor iedere beroeps-
groep apart. 

2.  Alleen aan instanties die verstrekking op grond van wettelijke bepa-
lingen kunnen vorderen zullen de Gegevens alsmede de namen van de 
Deelnemers die Gegevens aan CARDEC hebben verstrekt, worden be-
kend gemaakt, onverminderd het bepaalde in artikel 16. 
Onder instanties als bedoeld in dit artikellid worden voor zover nodig mede 
verstaan de Raden van Toezicht en de voorzitters van de Raden van 
Discipline (Nederlandse Orde van Advocaten), resp. Kamers van Toe-
zicht (Koninklijke Notariële Broederschap), de Stichting Autoriteit Financiële 
Markten resp. de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants, voor 
zover de verstrekking nodig is voor de vervulling van hun wettelijke 
verplichtingen 

3. Een Deelnemer is bevoegd aan een door hem aangewezen gevol-
machtigde, de door de betrokken Deelnemer van CARDEC verkregen 
Gegevens en andere informatie betreffende een bij CARDEC geregi-
streerde kredietnemer kenbaar te maken onder de voorwaarde dat de 
gevolmachtigde zich schriftelijk heeft verbonden tot nakoming van de 
verplichting van de Deelnemer ingevolge dit Algemeen Reglement, in het 
bijzonder de voorschriften opgenomen ter bescherming van de persoon-
lijke levenssfeer van de Kredietnemer. 

4.  Uitsluitend indien de Deelnemer opdracht heeft gegeven blijkens de 
Aansluitingsverklaring tot incasso van zijn onbetaald gebleven declara-
ties, of dat de cliënt van de Deelnemer een financieringsaanvraag wil 
indienen bij de financieringsbemiddelaar, dan wel een overeenkomst  

tot factoring wil aangaan zullen de Gegevens bekend kunnen worden 
gemaakt aan het incassobureau resp. de financieringsbemiddelaar, resp. 
de factormaatschappij waarmee CARDEC samenwerkt resp. kan sa-
menwerken in het kader van het in de considerans onder 4 genoemde 
incassosysteem resp. financieringssysteem. 

Voor dat geval worden de Deelnemer en de Kredietnemer geacht daar-
mee uitdrukkelijk te hebben ingestemd. Ten aanzien van het hier bedoel-
de incassobureau resp. de financieringsbemiddelaar(s), resp. de factor-
maatschappij geldt, dat deze zich uitdrukkelijk heeft verbonden tot het 
gebruik van de Gegevens met inachtneming van de bepalingen ingevolge 
dit Algemeen Reglement, in het bijzonder die ter bescherming van de 
persoonlijke levenssfeer van de Kredietnemer. 

5.  Met uitzondering van het incassobureau als bedoeld in lid 4, zal een 
gevolmachtigde als bedoeld in lid 3 geen incasso- of informatiebureau  
mogen exploiteren dan wel middellijk of onmiddellijk in een zodanig 
bureau mogen deelnemen, dan wel anderszins daarover enige zeggen-
schap mogen uitoefenen. 

6.  CARDEC heeft het recht de aan een gevolmachtigde verleende be-
voegdheid als bedoeld in het voorgaande lid in te trekken, indien de 
gevolmachtigde zich niet houdt aan de door CARDEC aan hem gestelde 
voorwaarden. 

7.  De Deelnemer dient er zorg voor te dragen dat hij steeds kan vaststel-
len welke gevolmachtigde de beschikking heeft gehad over Gegevens uit 
het Centraal Registratie Systeem. 

Artikel10 

Inhoud Centraal Registratie Systeem en registratieplicht 

1.  De Deelnemer is, behoudens indien en voor zover hij in een concreet 
geval daarmee in strijd zou handelen met de norm(en) neergelegd in 
artikel 46 van de Advocatenwet, resp. art 21 en overigens neergelegd in 
de Wet op het Notarisambt, resp. Wet op de Register Accountants, resp. 
Wet op de Accountants-Administratieconsulenten resp. Statuten Neder-
landse Orde van Belastingadviseurs, Reglement Beroepsuitoefening 
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Nederlandse Orde van belastingadviseur, Reglement Tuchtzaken, ver-
plicht om ten minste de volgende Gegevens te registreren bij CARDEC: 

a. declaraties die langer dan drie maanden na datum aanmaak en 
verzending geheel of  gedeeltelijk onbetaald zijn gebleven; 

b. of de declaratie door de betrokken kredietnemer wel of niet wordt 
betwist; 

c. of met betrekking tot de declaratie bij de Raad van Toezicht resp. 
Kamers van Toezicht, resp. Raad van Tucht dan wel bij enige 
(rechterlijke) instantie een procedure aanhangig is gemaakt; 

d.     de uitkomst van de onder c bedoelde procedure; 

e. een eventuele betalingsregeling met betrekking tot onbetaald ge-
bleven declaraties; 

f. ongeoorloofde achterstanden in afbetalingsschema’s ter zake  van 
onbetaald gebleven declaraties; 

g. schuldbemiddeling ter zake van onbetaald gebleven declaraties; 

h. onregelmatigheden met betrekking tot de betaling van de declaratie 
waaronder begrepen termijnbetalingen; 

i.       of de declaratie wel of niet als oninbaar is afgeboekt; 

j. of de declaratie ter incasso uit handen is gegeven via het CARDEC 
incassosysteem; 

k.      het tijdstip waarop de declaratie is voldaan. 

 

2.  De registratie als bedoeld in de artikelen 10 tot en met 12 dient door 
de Deelnemer steeds te geschieden met inachtneming van het bepaalde 
in het Privacy Reglement welke een integraal onderdeel uitmaakt van dit 
Algemeen Reglement. De Deelnemer is verplicht de registratie zo volle-
dig en juist mogelijk te verrichten. 

3.  De beroepsbeoefenaar verbonden aan de Deelnemer die een nieuwe 
cliënt aanneemt, is uitdrukkelijk verplicht de nieuwe cliënt erop te wijzen 
dat de Deelnemer is aangesloten bij CARDEC en uit dien hoofde is ge-
houden Gegevens van de nieuwe cliënt ter toetsing en zonodig ter regi-
stratie aan te bieden bij CARDEC.  

Hij dient de betrokkene uit te leggen wat CARDEC verder voor de nieuwe 
cliënt betekent. Indien de nieuwe cliënt daarmee instemt, is de Deelne-
mer verplicht de Gegevens van die cliënt bij CARDEC aan te bieden en 
te toetsen. 

4.  Indien in het geval als bedoeld in lid 3 de nieuwe cliënt bij CARDEC 
bekend is en ten aanzien van hem blijkt dat declaraties onbetaald zijn 
gebleven, dient dit aan de betrokken cliënt onmiddellijk kenbaar te wor-
den gemaakt. 

Artikel11 
Registratie (vervolg) 

1.  De registratie van Gegevens alsmede van mutaties daarin dient 
steeds onmiddellijk nadat de administratieve verwerking bij de Deelnemer 
heeft plaatsgevonden, te geschieden. 

2.  De registratie en het opvragen van Gegevens door de Deelnemer 
geschieden door middel van een online verbinding met het Centraal 
Registratie Systeem van CARDEC, behoudens in die gevallen waarin dit 
verkeer verloopt via de post en/of telefax van CARDEC. 

Artikel12  
Registratie overige gegevens 

1.  Naast de Gegevens als bedoeld in artikel 10 en het actueel houden van 
deze Gegevens conform artikel 11, is de Deelnemer gehouden aan CAR-
DEC mededeling te doen van de volgende Gegevens: 

a. het overlijden van een kredietnemer; 

b. het faillissement van een kredietnemer; 

c. een aan hem verleende surséance van betaling; 

d. een uitspraak tot toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlij-
ke Personen (WSNP); 

e. een onder curatele- of onder bewindstelling; 

f. een verhuizing van een kredietnemer; 

g. overige Gegevens met betrekking tot een kredietnemer die redelij-
kerwijze van belang kunnen worden geacht in verband met de 
doelstelling van CARDEC. 

2.  Opgave van de in het voorgaande lid bedoelde Gegevens dienen 
steeds te geschieden binnen een maand nadat de Deelnemer daar-
mee bekend is geraakt. 

Artikel 13 
Verwijdering van gegevens 

1.  Gegevens zullen door CARDEC uit haar databestand mogen worden 
verwijderd vijf jaar nadat deze door de Deelnemer voor het laatst ter 
registratie zijn aangeboden. 

2.   Wanneer door schoning van Gegevens slechts de naam, het adres 
en geboortedatum overblijven in het databestand, zullen deze tegelijker-
tijd met de andere Gegevens uit het bestand worden verwijderd. 

3.  Een jaar na de overlijdensmelding van een kredietnemer worden 
diens Gegevens door CARDEC uit het bestand verwijderd. 

Artikel 14 
Bijzondere bepalingen 

1.  CARDEC kan vorderen dat de Deelnemer voor alle handelingen met 
het Centraal Registratie Systeem van CARDEC gebruik maakt van  door 
CARDEC vastgestelde of door haar goedgekeurde formulieren overeen-
komstig de daarvoor door CARDEC gegeven aanwijzingen. 

2.  De Deelnemer dient de door CARDEC aan hem ter hand gestelde of 
toegezonden formulieren en handleidingen zorgvuldig te bewaren. Hij is 
verplicht terstond nadat enige onregelmatigheid daarmee te zijner kennis 
is gekomen, daarvan aan CARDEC schriftelijk mededeling te doen. 

3.  De Deelnemer is gehouden om, indien hij ophoudt Deelnemer te zijn, 
handleidingen en andere gegevens die hij in verband met zijn aansluiting 
bij CARDEC van deze heeft ontvangen, binnen veertien (14) dagen aan 
CARDEC terug te sturen, zulks op straffe van een direct opeisbare, niet 
voor - onverminderd de aanspraken 
van CARDEC op eventueel verdere schade. 

Artikel 15  

Geheimhouding, zorgvuldig gebruik 

1.  Het is de Deelnemer verboden de Gegevens te raadplegen ten be-
hoeve van derden, mailings of doeleinden anders dan nadrukkelijk om-
schreven in de Aansluitingsovereenkomst. 

2.  De Deelnemer is verplicht tot strikte geheimhouding van de Gege-
vens, welke hij door middel van CARDEC kan verkrijgen. Voor zover de 
Deelnemer de Gegevens niet nodig heeft voor het in de considerans van 
het Algemeen Reglement omschreven doel, is de Deelnemer gehouden 
de Gegevens te vernietigen. 

3.  Bij besluitvorming op basis van de door toetsing verkregen Gegevens 
is de Deelnemer jegens de Kredietnemer verplicht de verkregen Gege-
vens op zorgvuldige wijze in de besluitvorming te betrekken. 

4.  De Deelnemer is gehouden de relevante toetsgegevens te bewaren 
conform de daarvoor geldende wettelijke termijn. 

Artikel 16 

Inzage, correctie en waarschuwing 

1.  De Deelnemer is verplicht zijn medewerking te verlenen aan een 
aanvraag van een Kredietnemer tot opgave van Gegevens die op 
zijn/haar naam bij CARDEC staan geregistreerd. De desbetreffende 
aanvraag dient de Deelnemer onmiddellijk na een daartoe strekkend 
verzoek aan CARDEC te verzenden. CARDEC zal vervolgens de aan-
vraag verder afhandelen. 

2.  De Deelnemer is verplicht zijn medewerking te verlenen aan een 
verzoek van een Kredietnemer om verbetering van op zijn/haar naam 
gestelde Gegevens die door toedoen van de Deelnemer foutief c.q. 
onvolledig zijn geregistreerd. Zodanige verbetering dient te geschieden 
overeenkomstig de aanwijzingen van CARDEC. 

3.  Indien zich een achterstand dan wel een onregelmatigheid voordoet 
bij de betaling van een declaratie door een Kredietnemer, is de Deelne-
mer verplicht de betrokken Kredietnemer tijdig, schriftelijk en nadrukkelijk 
te waarschuwen, dat verder uitstel van betalen zal leiden tot een registra-
tie bij CARDEC en zonodig incassomaatregelen. 

4.  De Deelnemer is voorts verplicht een cliënt te waarschuwen, indien 
zijn onbetaald gebleven declaratie voor de eerste maal in aanmerking 
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komt om te worden geregistreerd. De Deelnemer is daarna verplicht van 
zodanige registratie mededeling te doen aan de betrokkene. 

5.  In geval van een foutieve opgave van de Deelnemer dan wel een 
foutieve verwerking van een opgave door CARDEC, heeft ieder van 
partijen op het moment dat de fout aan hem is gebleken, de plicht de 
ander daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.Beide zijn verplicht 
mee te werken aan het ongedaan maken van de fout. 

6.  Indien CARDEC buiten de Deelnemer om bekend raakt met een 
mutatie in de Gegevens van een Kredietnemer, zal zij deze schriftelijk ter 
kennis brengen van de Deelnemer. Deze dient daarop schriftelijk te 
reageren binnen twee werkdagen. Indien de opgegeven mutatie juist 
blijkt te zijn, is de Deelnemer verplicht deze onmiddellijk te registreren. In 
het geval de Deelnemer in gebreke blijft met een tijdige reactie en/of met 
een tijdige registratie zal CARDEC zonodig tot registratie zijn gerechtigd. 
De daarmee verband houdende kosten komen dan voor rekening van de 
Deelnemer. 

Artikel 17 

Blokkering toegangscode, ontbinding 

1. Indien CARDEC gerede aanleiding heeft te vermoeden dat een Deel-
nemer niet aan zijn verplichtingen ingevolge dit Algemeen Reglement 
(het Privacy Reglement daaronder begrepen) voldoet c.q. heeft voldaan, 
is CARDEC gerechtigd de toegangscode tijdelijk te blokkeren c.q. de 
online verbinding met het Centraal Registratie Systeem van CARDEC 
tijdelijk te verbreken/afsluiten. CARDEC zal betrokken Deelnemer daar 
onmiddellijk bericht van geven. 

 

2.  Het tijdelijk blokkeren van de toegangscode c.q. het tijdelijk verbreken 
van de online verbinding, zal niet langer dan twee maanden mogen 
bedragen. In deze periode zal CARDEC onderzoeken, na de Deelnemer 
daarover te hebben gehoord, of de Aansluitingsovereenkomst wel of niet 
kan worden voortgezet. Indien CARDEC blijkt dat de Deelnemer in strijd 
heeft gehandeld met het Algemeen Reglement, het Privacy Reglement 
daaronder begrepen, heeft CARDEC het recht de Aansluitingsovereen-
komst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst ontbon-
den te verklaren. 

3.  Van het recht tot ontbinding als bedoeld in het voorgaande lid, zal 
CARDEC geen gebruik maken zonder de Deelnemer eerst gedurende 
een redelijke termijn de gelegenheid te hebben geboden zijn gebleken 
tekortkoming(en) alsnog te herstellen. 

4.  Eenzelfde bevoegdheid tot ontbinding zonder rechterlijke tussenkomst 
komt de Deelnemer toe in het geval CARDEC in een ernstige mate te-
kortschiet in de nakoming van haar verplichtingen ingevolge het Alge-
meen Reglement. Het bepaalde in het derde lid zal daarbij dienovereen-
komstig van toepassing zijn. 

5. Beide partijen hebben het recht de Aansluitingsovereenkomst onmid-
dellijk en zonder enige ingebrekestelling middels een verklaring te ont-
binden, indien de andere partij failliet wordt verklaard, dan wel aan deze 
surséance van betaling wordt verleend. In het geval de Deelnemer een 
natuurlijk persoon betreft is deze bepaling dienovereenkomstig van toe-
passing indien de Deelnemer komt te overlijden, onder curatele wordt 
geplaatst, dan wel zijn vermogen onder bewind wordt gesteld, dan wel de 
toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) 
wordt uitgesproken. 

6.  CARDEC heeft voorts het recht de Aansluitingsovereenkomst te 
ontbinden op de wijze als is bepaald in lid 5, indien de Deelnemer niet 
langer voldoet aan de kwalificatie-eis als is bedoeld in de considerans 
onder 1. 

7.   In geval van een beëindiging van de Aansluitingsovereenkomst, is 
CARDEC gerechtigd, ongeacht de reden van beëindiging, om de van de 
Deelnemer afkomstige Gegevens te behouden. 

Artikel 18  
Incasso / Factoring / Financiering / Kredietinformatie/ uit-
sluiting aansprakelijkheid 

1.  Indien de Deelnemer blijkens de Aansluitingsverklaring opdracht heeft 
gegeven tot incasso van zijn onbetaald gebleven declaraties, zullen deze 
incassowerkzaamheden worden uitgevoerd door het door CARDEC 
alsdan geselecteerd incassobureau en verder volgens de voorwaarden 
en tarieven van dat incassobureau. 

2.  De Deelnemer dient steeds zelf te bepalen en dit mee te delen aan 
het incassobureau, of een bepaalde declaratie in aanmerking dient te 
komen voor incassomaatregelen. De Deelnemer dient daartoe recht-

streeks aan het Incassobureau het daarvoor in aanmerking komende 
dossier aan te leveren. De Deelnemer dient voorts de stukken die van het 
incassobureau uitgaan zelf te controleren. 

3.   CARDEC heeft met de incassomaatregelen geen bemoeienis en is 
daarvoor niet verantwoordelijk. 

4.  Het incassobureau is op grond van het bepaalde in artikel 9 lid 4 
gemachtigd tot het gebruik van het Centraal Registratie Systeem van 
CARDEC en heeft als zodanig toegang tot de van de Deelnemer afkom-
stige Gegevens. In verband daarmee zal het incassobureau alle hem 
bekend zijnde mutaties in de Gegevens van een Kredietnemer bij CAR-
DEC registreren. De hiermee verband houdende kosten van registratie 
en/of raadpleging worden door CARDEC berekend overeenkomstig het 
vast tarief als bedoeld in artikel 5 lid 3 en komen geheel voor rekening 
van de Deelnemer. 

5.  Indien de Deelnemer en/of de cliënt van de Deelnemer gebruik maakt 
van de diensten van de financierings/ verzekerings/ beleggings-
bemiddelaar, of van enige andere dienstverlener die zijn producten en/of 
diensten via de website van CARDEC aanbiedt, zullen deze diensten 
worden uitgevoerd volgens de voorwaarden en tarieven van deze dienst-
verleners. Van geval tot geval kan CARDEC een incasserende rol spe-
len. 

6. Voor de door de financieringsbemiddelaar uit laten voeren krediet-
waardigheids beoordeling en/of verschuldigde kosten, is CARDEC niet 
verantwoordelijk. Voor de door de financieringsbemiddelaar/ financie-
ringsinstelling / incassobureau/ informatiebureaus aangeboden diensten 
en/of informatie en / of producten is CARDEC niet verantwoordelijk. 

7. De toegang tot de Service verschaft de Deelnemer geen intellectuele 
eigendomsrechten, waaronder mede, maar niet uitsluitend begrepen 
kennis in de breedste zin van het woord, auteursrechten, handelsmerk-
rechten, ontwerprechten, octrooirechten, gegevensbestanden en naburi-
ge rechten, die naar zowel Nederlands als buitenlands recht, beruste bij 
CARDEC of derden. 

8.  Op de aan de Deelnemer ter beschikking gestelde Service berusten 
auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten. De Deelnemer 
zal geen enkel deel van de Service kopiëren, vermenigvuldigen of wijzi-
gen zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van CARDEC. CAR-
DEC kan maatregelen nemen om zijn Service te herkennen, waaronder ( 
zonder beperking ) versleuteling van gegevens, de toevoeging van 
spookgegevens of andere technische of andere methoden die CARDEC 
noodzakelijk en/of nuttig acht. 

9.  Alle door CARDEC verstrekte documenten, bijvoorbeeld rapporten, 
adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, software, enz., zijn uitsluitend 
bestemd voor eigen gebruik van de Deelnemer en mogen door de Deel-
nemer niet worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt of aan derden 
verstrekt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CARDEC. 

10.  De Deelnemer zal de Service uitsluitend gebruiken voor eigen be-
drijfsdoeleinden, waarbij de Deelnemer zich verbindt alle wetten en voor-
schriften die van toepassing zijn op het gebruik door de Deelnemer, 
naleven en, onverminderd het bovenstaande, in alle opzichten de Wet 
Bescherming Persoonsgegevens (Wbp) naleven, waaronder mede be-
grepen het informeren van betrokkenen alvorens deze na te trekken, 
indien van toepassing. 

11.  De aan de Deelnemer verstrekte Informatie is afkomstig uit openbare 
bronnen, waarop CARDEC geen invloed heeft. Hoewel CARDEC ernaar 
streeft altijd een kwalitatief hoogwaardige, volledig beschikbare Service 
te verlenen, worden de Service en de diensten van Partners toch ver-
schaft op “basis van beschikbaarheid”, zonder enigerlei garantie, uitdruk-
kelijk dan wel stilzwijgend. 

12.  CARDEC verstrekt de Deelnemer met name geen garantie of waar-
borg met betrekking tot de inhoud van de Service. Hoewel CARDEC 
ernaar streeft de juistheid en kwaliteit van de Service te waarborgen, kan 
de informatie onjuist of verouderd zijn. Ieder gebruik van de Service door 
de Deelnemer is dan ook op eigen risico. 

13.  CARDEC wijst elke aansprakelijkheid voor het gebruik/ inhoud van 
de Service van de hand, waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen 
elke aansprakelijkheid op grond van het contract ( waaronder mede 
begrepen nalatigheid) of anderszins, in verband met de Service en/of 
dienstverlening van Partners, voor enigerlei indirecte, incidentele, der-
den-, bijzondere of gevolgschade en verlies van winst, inkomsten, bespa-
ringen of gegevens ten gevolge van het gebruik, vertraging bij het gebruik 
of onvermogen tot het gebruik van de Service. 

14.  De volledige aansprakelijkheid van CARDEC met betrekking tot alle 
vorderingen voortvloeiend uit het gebruik van de Service wordt beperkt 
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tot een periode van 12 maanden en zal niet hoger zijn dan het totale 
bedrag dat door de Deelnemer uit hoofde van het opvragen van een 
kredietrapport is betaald. Eventuele vorderingen moeten schriftelijk bij 
CARDEC worden ingediend binnen een jaar na constatering van de 
schade. Bij overschrijding van deze termijn zijn de rechten van de Deel-
nemer vervallen. 

15. De Deelnemer zal CARDEC en zijn moeder- en dochtermaatschap-
pijen, gelieerde ondernemingen, directeuren en medewerkers vrijwaren 
en beschermen tegen en schadeloos stellen voor eventuele verliezen, 
kosten, schade, vorderingen of eisen, waaronder mede begrepen redelij-
ke juridische kosten, ingediend door een derde of ingediend of gericht 
tegen CARDEC of zijn moeder- en dochtermaatschappijen, gelieerde 
ondernemingen, directeuren of medewerkers in verband met het gebruik 
van de Deelnemer in strijd met de bedoeling en opzet van de Service of 
enigerlei nalatigheid. 

16.  De Deelnemer zal CARDEC vrijwaren tegen alle kosten, vorderin-
gen, verliezen of schade die CARDEC moet vergoeden of uitspraken 
tegen CARDEC ten gevolge van overtredingen van de Wbp door de 
Deelnemer. 

17.  De Deelnemer zal CARDEC vrijwaren tegen alle kosten, vorderin-
gen, verliezen of schade die CARDEC moet vergoeden of uitspraken 
tegen CARDEC ten gevolge van schending door de Deelnemer van de 
intellectuele eigendomsrechten van derden op materialen of gegevens 
die door CARDEC aan de Deelnemer zijn verstrekt. 

18.  De Deelnemer zal vertrouwelijke informatie die hij van CARDEC 
verkrijgt of heeft verkregen in het kader van de Service, niet openbaar 
maken en geheim houden. Alle informatie uit hoofde van de Service 
wordt beschouwd als zijnde vertrouwelijk, tenzij uitdrukkelijk anders is 
aangegeven. 

19.  Aanvullende voorwaarden met betrekking tot Media Solutions: CAR-
DEC is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit of beschikbaarheid van de 
informatie die door de bronnen is samengesteld. Indien een dienst of 
informatie met betrekking tot Media Solutions geacht wordt in strijd te zijn 
met een wet of rechten van derden, dan heeft CARDEC het recht het 
desbetreffende materiaal te verwijderen zonder toestemming van de 
Deelnemer. CARDEC is gerechtigd alle maatregelen te nemen die het 
bedrijf noodzakelijk acht om een eind te maken aan een dergelijke over-
treding. CARDEC is niet aansprakelijk voor de nalatigheid van de Deel-
nemer of misbruik van de Media Solutions of informatie van derden. 
Indien voor toegang tot websites betaling vereist is, dan is de Deelnemer 
zelf verantwoordelijk voor die betalingen. 

Artikel 19 
Uitsluiting aansprakelijkheid CARDEC 

1.  De Deelnemer maakt geheel voor eigen rekening en risico gebruik 
van het Centraal Registratie Systeem van CARDEC, waaronder begre-
pen het registreren en opvragen van Gegevens en het gebruik van de 
toegangscode en of van de diensten van bemiddelaars die hun diensten 
via de website van CARDEC aanbieden. CARDEC verleent geen enkele 
garantie terzake van de juistheid en/of volledigheid van de in het Centraal 
Registratie Systeem van CARDEC opgeslagen informatie en/of terzake 
van de kwaliteit en het functioneren van  verbinding met het Centraal 
Registratie Systeem of de diensten welke door de bemiddelaars worden 
aangeboden. CARDEC zal dan ook tegenover de Deelnemer of zijn 
rechtverkrijgende of de cliënt van de Deelnemer op geen enkele wijze 
aansprakelijk kunnen worden gehouden voor schade uit welke hoofde 
dan ook ontstaan - daaronder begrepen doch niet beperkt tot alle 
(in)directe schade zoals gevolgschade of bedrijfsschade, die een Deel-
nemer en/ of zijn cliënt eventueel mocht lijden in verband met zijn aan-
sluiting bij CARDEC en/of het gebruik door de Deelnemer van die aan-
sluiting. 

2.  De Deelnemer vrijwaart CARDEC van aanspraken door zijn cliënten. 

3. In aansluiting op het bepaalde in het eerste lid geldt voorts, dat CAR-
DEC niet aansprakelijk zal zijn indien informatie niet of niet tijdig ter 
beschikking kan worden gesteld, daarin fouten voorkomen, informatie 
verloren gaat of anderszins niet beschikbaar is. Evenmin kan CARDEC 
jegens een Deelnemer aansprakelijk worden gehouden, indien andere 
Deelnemers op enigerlei wijze in strijd handelen met de bepalingen inge-
volge dit Algemeen Reglement, het Privacy Reglement daaronder begre-
pen. 

4.  CARDEC zal voorts niet aansprakelijk zijn voor eventuele fouten of 
tekortkomingen van het incassobureau of financierings/verzekerings of 
de beleggings bemiddelaar danwel informatiebureau(s) bedoeld in de 
Aansluitingsverklaring. 

5.  Indien en voorzover op CARDEC niettemin enige aansprakelijkheid 
mocht rusten, zal CARDEC uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe 
schade en bovendien alleen indien en voorzover deze zou zijn veroor-
zaakt als gevolg van grove schuld of opzet van CARDEC. De totale 
aansprakelijkheid van CARDEC per gebeurtenis of serie van gebeurte-
nissen zal nimmer meer bedragen dan de vergoeding over de laatste 
hieraan voorafgaande kalendermaand die de Deelnemer aan CARDEC 
voor de informatie heeft betaald of verschuldigd is of verschuldigd zou 
zijn. 

6.  De Deelnemer dient CARDEC te vrijwaren tegen aanspraken van 
derden terzake van schade die op enigerlei wijze verband houdt met de 
aansluiting van de Deelnemer bij CARDEC en het gebruik door hem van 
het Centraal Registratie Systeem, in het bijzonder tegen eventuele aan-
spraken van Kredietnemers. 

7.  De gevolgen van overmacht, waaronder in dit Algemeen Reglement in 
ieder geval worden verstaan internationale conflicten, gewelddadige of 
gewapende acties, arbeidsongeregeldheden onder het CARDEC - per-
soneel, storingen bij bedrijven die aan CARDEC diensten verlenen, 
uitsluitingen en boycot, beschikkingen en (wettelijke) maatregelen van 
overheidswege, storingen in apparatuur c.q. het elektronisch netwerk van 
CARDEC, komen niet voor rekening van CARDEC. Voor de daaruit 
ontstane schade is CARDEC niet aansprakelijk. 

Artikel 20 

Jaarverslag 

1.  Ten minste eenmaal per jaar zal CARDEC een verslag uitbrengen 
over de activiteiten in het voorgaande kalenderjaar. 

2.  In dit jaarverslag zal nimmer enige melding worden gemaakt van 
Gegevens met betrekking tot eventuele kredietnemers. 

Artikel 21 

Wijziging en aanvullingen Algemeen Reglement 

1.  CARDEC heeft het recht het Algemeen Reglement te wijzigen en aan 
te vullen. Indien CARDEC van dit recht gebruik maakt, dient zij daarvan 
tijdig aan de Deelnemer mededeling te doen via de website, onder opga-
ve van de desbetreffende wijzigingen en/of aanvullingen. Deze zullen 
voor de Deelnemer bindend zijn drie maanden nadat de Deelnemer 
hiervan schriftelijk in kennis is gesteld. 

2.  De Deelnemer die zich niet met deze wijzigingen en/of aanvullingen 
kan verenigen kan met toepassing van het bepaalde in artikel 6 leden 2 
en 3 tussentijds opzeggen. 

3. Het bepaalde in dit artikel is niet van toepassing op tariefswijzigingen 
als bedoeld in artikel 6 lid 1. 

Artikel 22 

Partiële nietigheid 

1.  Indien enige passage in dit Algemeen Reglement, het Privacy Regle-
ment daaronder begrepen, of enig onderdeel van de Aansluitingsverkla-
ring te eniger tijd nietig mocht zijn, dan wel vernietigd mocht worden, 
blijven voor het overige de bepalingen van de Aansluitingsverklaring in 
stand. Partijen zullen dan voordenietige c.q vernietigde passage een 
regeling treffen die de bedoeling die partijen met de Aansluitingsverkla-
ring hadden, het dichtst benadert.  

Artikel 23 

Auteursrecht 

1.  Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met 
betrekking tot de geleverde informatie berusten bij CARDEC. De door 
CARDEC geleverde informatie alsmede het recht op vermenigvuldigen 
daarvan blijven eigendom van CARDEC. 

Artikel 24 

Slotbepalingen 

1.  De Deelnemer verklaart hierbij de verplichtingen ingevolge het Alge-
meen Reglement, het Privacy Reglement en de Aansluitingsverklaring 
daaronder begrepen, te zullen nakomen en alles te doen en na te laten 
teneinde CARDEC in staat te stellen te voldoen aan de eisen van de Wet 
bescherming persoonsgegevens alsmede overige van toepassing zijnde 
wettelijke bepalingen. 

2.     Alle geschillen die naar aanleiding van de Aansluitingsovereenkomst 
mochten ontstaan, zullen door de Nederlandse rechter en naar Neder-
lands recht worden berecht en in eerste instantie worden aangebracht 
voor de bevoegde rechter in Den Haag.      Wassenaar 23 maart 2015 
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Een (financiële) zorg 

minder! 

Cardec B.V. 

Langstraat 58B 

2242 KN  Wassenaar 

 

Postbus 453 

2240 AL  Wassenaar 

 

Telefoon: 070 5176607 

Fax: 070 5114552 

E-mail: info@cardec.nl 

Website: www.cardec.nl 
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