Algemene voorwaarden organisatieburo Noordster, waaronder de Noordster Handelsclub en het
‘Alette magazine’. Hierna te noemen Noordster.
Artikel 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en
levering tussen Noordster en een wederpartij, waarop Noordster deze voorwaarden van
toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk
is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met
Noordster voor de uitvoering waarvan door Noordster derden dienen te worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en andere voorwaarden van de wederpartij wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel
of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze
algemene voorwaarden bepaalde geheel van toepassing.
5. Indien Noordster niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit
niet dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zijn of dat Noordster in enigerlei
mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van
deze voorwaarden te verlangen.
Artikel 2. Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van Noordster zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn
voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien levering niet meer
mogelijk is.
2. Noordster kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij
redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan,
een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of
de aanbieding opgenomen aanbod, dan is Noordster daaraan niet gebonden.
De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijking tot stand, tenzij Noordster
uitdrukkelijk anders aangeeft.
4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
5. Een opdracht wordt door Noordster aanvaard, hetzij middels een schriftelijke bevestiging,
hetzij door met de uitvoering van de werkzaamheden aan te vangen.
Artikel 3. Uitvoering en wijziging overeenkomst en leveringstermijnen
1. Noordster heeft het recht bepaalde werkzaamheden uit te laten voeren door derden.
2. Noordster is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het reeds
uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
3. Wijzigingen in de opdracht, nadat deze is verstrekt, dienen door de wederpartij tijdig
schriftelijk te worden doorgegeven. Tijdig is in elk geval die datum, zoals afgesproken en
vastgelegd in de overeenkomst tussen Noordster en de wederpartij.
4. Indien de wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen
waartoe hij jegens Noordster gehouden is, dan is de wederpartij aansprakelijk voor alle
schade, direct en/of indirect aan de zijde van Noordster.

5. Wat de netwerkbijeenkomst betreft: de opdrachtgever en zijn/haar introducé bezoekt en
deelt geheel vrijblijvend en op eigen risico mee aan de Noordster Handelsclub
bijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten kunnen foto’s worden gemaakt van de aanwezigen
om tot een optimale promotie en publiciteit te komen. Tevens geeft de wederpartij
toestemming voor het maken van foto’s van zijn/haar eventuele introducé. Deze foto’s
mogen, met toestemming van wederpartij, gebruikt worden voor publicaties in het ‘Alette
magazine’, maar tevens voor email, internet, zoals via Issuu, Google, LinkedIn etc. en op de
website www.noordster.org.
Artikel 5. Betaling en incasso.
1. Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum, op een door Noordster aan
te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Noordster is gerechtigd om periodiek te
factureren.
2. Indien de wederpartij niet tijdig betaalt, hetzij een van zijn andere verplichtingen niet
nakomt, indien hij in staat van faillissement wordt verklaard, indien hij surseance van
betaling aanvraagt, indien hij overgaat tot liquidatie van zijn zaken of indien zijn vermogen
geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft Noordster het recht om de
overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan als ontbonden te beschouwen,
zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zulks enige schadeplichtigheid aan de kant
van Noordster met zich meebrengt.
3. Indien de wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening van zowel
buitengerechtelijke als gerechtelijke voor rekening van de wederpartij.
De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse
incassopraktijk wettelijk is toegestaan.
Artikel 6. Aansprakelijkheid
1. Indien Noordster aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen
in deze bepaling is geregeld.
2. Noordster is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat
Noordster is uitgegaan van door of namens de wederpartij verstrekte onjuiste en/of
onvolledige gegevens.
3. Noordster is nimmer aansprakelijk voor de inhoud van de columns, advertorials,
advertenties, interviews of zelf aangeleverde teksten in het ‘Alette magazine’. Het ‘Alette
magazine’ wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld en geproduceerd. Er kunnen
geen rechten worden ontleend aan de uitgave ‘Alette magazine’.
4. De wederpartij geeft toestemming voor plaatsing (artikel/column/advertentie/interview) in
het ‘Alette magazine’, maar geeft tevens toestemming voor verspreiding hiervan via het
internet, zoals via Issuu, Google, LinkedIn etc. en plaatsing op de website
www.noordster.org., maar ook via email, Whatsapp etc.
5. Noordster is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6. Indien Noordster aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid
van Noordster beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte
van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
7. Noordster kan nimmer aansprakelijk worden gesteld. Wederpartij heeft verklaard en de
wederpartij vrijwaart Noordster voor deelname aan een netwerkbijeenkomst, netwerklunch
of andere netwerkactiviteiten, georganiseerd door Noordster. Dit geldt ook bij
bijeenkomsten op locatie bij leden en/of bij derden.
8. Noordster kan zonder opgave van reden de inhoud van een publicatie in het ‘Alette
magazine’ weigeren.

9. Opdrachtgever vrijwaart Noordster/’Alette magazine’ voor alle aanspraken door derden die
betrekking hebben op de publicatie in het ‘Alette magazine’. Dit geldt tevens voor de door
opdrachtgever verstrekte materialen en gegevens en de daarop rustende intellectuele
eigendomsrechten.
10. Het deelnemen of gebruikmaken en tevens het bezoeken van onze website
www.noordster.org, LinkedIn etc. geschiedt geheel en al op eigen risico. Aan het bezoeken
van de website, www.noordster.org kunnen geen rechten worden ontleend.
Artikel 7. Vrijwaring
1. De wederpartij vrijwaart Noordster voor eventuele aanspraken van derden, die in verband
met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere
dan aan Noordster toerekenbaar is.
2. De wederpartij bezoekt de netwerkbijeenkomsten geheel op eigen risico en vrijwaart
Noordster.
Artikel 8. Overmacht
1. Noordster is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij
indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan
schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende
opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken,
voorzien of niet – voorzien, waarop Noordster geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor
Noordster niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van
Noordster of van derden daaronder begrepen. Noordster heeft ook het recht zich op
overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de
overeenkomst hindert, intreedt nadat Noordster die (verdere) nakoming van de
overeenkomst verhindert, intreedt nadat Noordster zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Voor zover Noordster ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de
overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Noordster
gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te
factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een
afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 9. Opschorting en ontbinding
1. Noordster is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst
te ontbinden indien:
- De wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.
- Na het sluiten van de overeenkomst Noordster ter kennis gekomen omstandigheden
goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen.
- Indien door de vertraging van de wederpartij niet langer van Noordster kan worden
gevergd, dat zij de overeenkomst tegen oorspronkelijk overeengekomen condities zal
nakomen, is Noordster gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
2. Voorts is Noordster bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of
indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn, dat ongewijzigde
instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Noordster gevergd kan
worden.

3. Indien Noordster tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden
tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
4. Indien de ontbinding aan de wederpartij toerekenbaar is, is Noordster gerechtigd tot
vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect
ontstaan.
Artikel 10. Privacyreglement (AVG)
1. Noordster verwerkt de persoonsgegevens van de leden van de Noordster Handelsclub, van
alle deelnemers en contactpersonen in het ‘Alette magazine’, doordat deze gebruik maken
van de diensten van Noordster en/of omdat deze door de wederpartij zelf aan ons is
verstrekt. Deze gegevens bevatten: voor – en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer
en emailadres(sen).
2. Noordster verwerkt bovengenoemde gegevens met als doel om uitvoering te geven van de
door de wederpartij ingediende informatieverzoeken, wederpartij te kunnen bellen of emailen en om onze diensten te kunnen uitvoeren. Daarnaast om de wederpartij te kunnen
informeren over bijeenkomsten, nieuwsbrieven, facturering, wijzigingen van onze diensten.
3. Noordster neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die
(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die
worden genomen door computerprogramma’s en/of computersystemen, zonder dat daar
een persoon tussen zit.
4. Noordster bewaart de gegevens van de wederpartij niet langer dan strikt noodzakelijk.
5. Noordster verstrekt de gegevens van de wederpartij uitsluitend aan derden indien dit voor
de uitvoering van de overeenkomst met de wederpartij zinvol is, om te voldoen aan een
wettelijke verplichting.
6. Wederpartij heeft uiteraard het recht om de gegevens in te zien, te corrigeren en te
verwijderen. De wederpartij kan een verzoek indienen om de persoonsgegevens in een
computerbestand toe te sturen. Wederpartij kan hiervoor een verzoek tot inzage,
verwijdering, gegevensoverdracht of verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op
de verwerking van de persoonsgegevens sturen naar alette@noordster.org. Om er zeker van
te zijn dat het verzoek tot inzage etc. door de wederpartij is gedaan, dient de wederpartij een
kopie van het identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van de privacy voor de
wederpartij dient het paspoortnummer en burger servicenummer (BSN) onzichtbaar
gemaakt te worden. Het verzoek van de wederpartij zal per omgaande worden ingewilligd.
7. Noordster neemt de bescherming van de gegevens van de wederpartij zeer serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Artikel 11. Toepasselijk recht
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Noordster partij is, is uitsluitend het Nederlands recht
van toepassing.
2. De Groningse rechter is bij uitsluiting bevoegd.
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