ALGEMENE VOORWAARDEN LUBRAFIL B.V.
1. TOEPASSELIJKHEID EN BEGRIPSOMSCHRIJVING
1.1 In het kader van de algemene voorwaarden van Lubrafil gelden de volgende
begripsomschrijvingen:
Onder ‘Lubrafil’ wordt verstaan:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht met de statutaire
naam en handelsnaam LUBRAFIL B.V., gevestigd te Barendrecht, ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel te Rotterdam, onder nummer 24219326
Onder ‘afnemer’ wordt verstaan:
de afnemer van Lubrafil, natuurlijk persoon of rechtspersoon, die producten of diensten afneemt of
afgenomen heeft van Lubrafil of de partij aan wie een offerte of aanbieding is gedaan.
Onder ‘partijen’ wordt verstaan:
De afnemer en Lubrafil gezamenlijk.
Onder ‘overeenkomst’ wordt verstaan:
een koopovereenkomst tot het leveren van producten dan wel een overeenkomst van opdracht tot
het verrichten van diensten, geven van adviezen en/of het verlenen van service en/of het verrichten
van onderhoud, welke overeenkomst al dan niet voor bepaalde tijd is/wordt aangegaan.
1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door of namens Lubrafil te sluiten en
gesloten overeenkomsten, verstrekte offertes, aanbiedingen en/of op alle opdrachtbevestigingen. De
onderhavige algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle volgende offertes,
opdrachtbevestigingen en overeenkomsten uitgebracht, respectievelijk gesloten met dezelfde
afnemer, ongeacht of deze samenhangen met dan wel volgen op reeds gedane offertes,
opdrachtbevestigingen of gesloten overeenkomsten.
1.3 Wijzigingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden dienen door Lubrafil
uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd en gelden slechts voor die offerte of overeenkomst
bij gelegenheid van het uitbrengen, respectievelijk het sluiten waarvan de wijziging of aanvulling is
aangebracht.
1.4 Indien en voor zover algemene voorwaarden gebruikt door de afnemer in strijd zijn met deze
algemene voorwaarden, blijven de algemene voorwaarden van de afnemer buiten toepassing.

2. AANBIEDINGEN EN OFFERTES

2.1 De offertes van Lubrafil zijn vrijblijvend tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding wordt
genoemd. Zij verliezen in ieder geval hun geldigheid na verloop van twee weken na dagtekening.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand zodra Lubrafil dat schriftelijk aan de afnemer
heeft bevestigd, dan wel met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen.
2.3 Toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten, vertegenwoordigers of
tussenpersonen binden Lubrafil slechts voor zover deze toezeggingen en/of afspraken door een
bevoegde persoon namens Lubrafil schriftelijk zijn bekrachtigd.
2.4 Technische gegevens, maten, gewichten, prijzen en dergelijke in prijslijsten en andere
documenten in offertes van Lubrafil, zijn voor Lubrafil niet bindend. Lubrafil behoudt zich het recht
voor de prijzen te wijzigen in verband met de gebruikelijke prijsfluctuaties, een en ander als
vermeld in artikel 3. Geringe afwijkingen met betrekking tot technische gegevens, maten, gewichten
en prijzen geven de afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden, zijn verplichting(en) uit
hoofde van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk op te schorten of
schadevergoeding te vorderen.
De door of vanwege Lubrafil verstrekte documenten mogen op geen enkele wijze geheel of ten dele
worden verveelvoudigd, geopenbaard of ter beschikking gesteld aan derden of op enigerlei andere
wijze worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Lubrafil.
2.5 Wijzigingen in de oorspronkelijke order van welke aard dan ook, moeten schriftelijk door de
afnemer aan Lubrafil worden doorgegeven. Indien zulks hogere kosten veroorzaakt dan voorzien in
de prijsopgave(n), is Lubrafil gerechtigd deze extra kosten in rekening te brengen.

3. PRIJZEN
3.1 Alle door Lubrafil in offertes, opdrachtbevestigingen of anderzijds genoemde bedragen zijn, tenzij
anders vermeld, exclusief omzetbelasting en eventueel andere heffingen, almede eventuele in het
kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten.
3.2 Eventuele kortingen worden telkens eenmalig verleend en binden Lubrafil op geen enkele wijze
met betrekking tot andere overeenkomsten.
3.3 Lubrafil is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen, indien factoren die de kostprijs bepalen
tussen het moment van de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst verhoging hebben
ondergaan. Dat geldt ook indien de verhoging daarvan ten tijde van de bevestiging voorzienbaar
was. Deze factoren zijn onder meer en niet limitatief: de inkoopprijzen, lonen, sociale- en
overheidslasten, vervoerkosten, verzekeringspremies, wisselkoersen, invoerrechten, belastingen,
heffingen en rechten. Indien de hier bedoelde prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de
afnemer het recht de overeenkomst binnen acht dagen na de aankondiging van de prijsverhoging te
ontbinden, tenzij deze prijsstijging het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of voortvloeit
uit de bevoegdheid daartoe ingevolge de wet.

4. LEVERING EN LEVERTIJDEN
4.1 Voor levering van producten, geldt het volgende:
Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek/magazijn van Lubrafil. Wanneer er als

leveringsconditie één van de overige “incoterms” is overeengekomen, zullen de op het moment van
het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van toepassing zijn.
De afnemer is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem
worden geleverd, zijnde (tevens) het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter
beschikking worden gesteld.
Indien de afnemer de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructie,
noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de
afnemer. De afnemer zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval
opslagkosten, verschuldigd zijn, met een minimum van 50 euro per volledige kalenderdag.
Lubrafil heeft het recht zich bij de productie, assemblage en/of levering van de door de afnemer
bestelde producten door derden te laten bijstaan dan wel bepaalde werkzaamheden, zonder
kennisgeving aan de afnemer door derden te laten uitvoeren.
Door Lubrafil opgegeven levertijden zijn nooit te beschouwen als fatale termijnen. In geval van niet
tijdig leveren dient de afnemer Lubrafil schriftelijk in gebreke te stellen en Lubrafil een redelijke
termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.
De door Lubrafil opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde gegevens in haar bezit
zijn.
4.2 Voor de levering van diensten, geldt het volgende:
De levering van diensten vindt plaats op het moment dat partijen met elkaar afgesproken hebben
dan wel indien partijen geen concrete afspraak daarover gemaakt hebben, binnen een redelijke
termijn nadat Lubrafil over de benodigde gegevens beschikt en/of toegang krijgt tot de ruimte en/of
tot het product waaraan service of onderhoud verleend moet worden.Lubrafil heeft het recht zich bij
de uitvoering van diensten door derden te laten bijstaan dan wel bepaalde diensten, zonder
kennisgeving aan de afnemer door derden te laten uitvoeren.
De bepaalde termijn waarbinnen aan de overeenkomst uitvoering wordt gegeven, wordt door
Lubrafil naar redelijkheid en billijkheid nagestreefd, doch is niet bindend. Overschrijding van de
bepaalde termijn waarbinnen aan de overeenkomst uitvoering gegeven dient te worden gegeven
leidt nimmer tot aansprakelijkheid van Lubrafil voor directe of indirecte gevolgen van de tardieve
prestatie.
4.3 Indien Lubrafil de overeengekomen prestatie niet kan verrichten doordat de afnemer de daartoe
noodzakelijke medewerking niet verleent, dan wel de door Lubrafil opgevraagde gegevens niet, niet
tijdig, niet volledig of niet correct verstrekt of doordat een ander beletsel van de zijde van de
afnemer opkomt, is de afnemer in verzuim en is Lubrafil niet aansprakelijk voor de door de afnemer
geleden en nog te lijden schade. De schade aan de zijde van Lubrafil wordt in beginsel vastgesteld
aan de hand van de door Lubrafil gehanteerde tarieven.
5. RECLAMATIES
5.1 Reclamaties c.q. klachten over geleverde producten en/of diensten moeten schriftelijk ingediend
worden binnen acht dagen na ontvangst van de geleverde zaken of verleende diensten of in ieder
geval binnen acht dagen nadat de gebreken door de afnemer hadden kunnen worden vastgesteld,
met de specificatie van de klachten. Voor eventuele retournering van zaken, dient vooraf
schriftelijke toestemming van Lubrafil verkregen te zijn, en dient te geschieden op de wijze zoals
door Lubrafil aangegeven. Retournering geschiedt geheel op kosten van de afnemer en ook voor

risico van de afnemer.
Met betrekking tot de door of namens Lubrafil geleverde producten is Lubrafil tot geen verdere
garantie gehouden dan die welke zij van de fabrikant of haar leverancier van die producten verkrijgt,
heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de afnemer verleent. Indien de fabrikant of
de leverancier van de producten geen garantie verleent, is Lubrafil in dat geval evenmin gehouden
tot het verlenen van garantie aan de afnemer.
5.2 Reclamaties schorten de afnemings- en betalingsverplichting van de afnemer niet op.

6. BETALINGEN
6.1 Betaling dient, tenzij op de factuur anders is aangegeven, dan wel schriftelijk anders tussen
partijen is overeengekomen, te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door Lubrafil
aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
6.2 De afnemer heeft geen recht op korting of verrekening op welke grond dan ook.
6.3 Lubrafil is bevoegd in gedeelten te leveren indien een deellevering zelfstandige waarde heeft en
om, indien in een order en deellevering wordt uitgevoerd, elk deel afzonderlijk te factureren.
6.4 Indien het factuurbedrag niet of niet geheel op de overeengekomen datum is voldaan, is de
afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim. Lubrafil is alsdan gerechtigd de verdere uitvoering van
alle met de afnemer lopende overeenkomsten op te schorten tot betaling heeft plaatsgevonden of
de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden dan wel nakoming te vorderen
onverlet het recht op aanvullende of vervangende schadevergoeding.
6.5 Vanaf het moment van verzuim is de afnemer aan Lubrafil een boete verschuldigd van 1% per
maand van het betreffende factuurbedrag tot de dag der algehele voldoening.
6.6 Is de afnemer in gebreke of verzuim met het nakomen van één of meerdere verplichtingen, dan
is de afnemer aan Lubrafil verschuldigd de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging
van voldoening, zoals berekend aan de hand van het incassotarief van de Nederlandse Orde van
Advocaten, met een minimum van Euro 250.00, tenzij Lubrafil aantoont dat de door Lubrafil in
redelijkheid gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte meer belopen, in welk
geval Lubrafil ook gerechtigd is tot dat meerdere.
6.7 Mocht Lubrafil één of meerdere vorderingen op de afnemer hebben die niet voortvloeien uit
geleverde of te leveren zaken of ten behoeve van de afnemer verrichte of te verrichten
werkzaamheden, alsmede ter zake van een vordering wegens tekort schieten in de nakoming van
enigerlei verbintenis, dan zal een betaling die van de afnemer wordt ontvangen allereerst strekken
tot betaling ter afdoening van alle verschuldigde rente, en kosten en vervolgens van opeisbare
facturen in volgorde van ouderdom, ook al vermeldt de afnemer dat enigerlei betaling betrekking
heeft op een andere factuur.

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD EN ZEKERHEID
7.1 Lubrafil behoudt zich het eigendomsrecht voor van de aan de afnemer geleverde zaken, totdat
aan de door de afnemer verschuldigde prestatie is voldaan, alsmede totdat de door de afnemer
verschuldigde schadevergoeding in geval van niet (tijdige)nakoming aan Lubrafil is voldaan.

7.2 Indien op grond van artikel 3:92 lid 2 BW geen eigendomsvoorbehoud kan worden
opgemaakt, verplicht de afnemer zich tot het bij onderhandse akte vestigen van een stil
pandrecht ten behoeve van Lubrafil op de door Lubrafil geleverde zaken. Lubrafil zal alsdan
zorgdragen voor registratie van de pandakte.
7.3 De afnemer is niet gerechtigd de zaken, waarop het bovengenoemde eigendoms- voorbehoud of
pandrecht rust, te verkopen of te verwerken buiten de normale uitoefening van zijn bedrijf, deze
zaken te verpanden of op andere wijze te bezwaren.
7.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Lubrafil dan wel
aan en door haar aan te wijzen derde om, in alle gevallen waarin Lubrafil haar eigendomsrechten wil
uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar de geleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud
van Lubrafil rust, zich dan zullen bevinden. De afnemer is gehouden alle medewerking te verlenen,
teneinde Lubrafil, dan wel vorengenoemde derde in staat te stellen deze zaken aldaar mee te
nemen.
7.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel
rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Lubrafil onverwijld daarvan
op de hoogte te stellen.
7.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en
verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis
van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Lubrafil.
7.7. In geval van overtreding van de leden 1 tot en met 6 van deze bepaling, wordt de afnemer
geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Lubrafil het recht de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij
tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is en onverminderd het recht op
schadevergoeding.

8. AANSPRAKELIJKHEID
8.1 Ook indien de aansprakelijkheid van Lubrafil jegens de afnemer onherroepelijk in rechte
vaststaat, zal deze aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag wat haar verzekeraar in het
desbetreffende geval uitkeert.
8.2 Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, en Lubrafil
aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van Lubrafil beperkt tot de factuurwaarde van de transactie,
althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
8.3 Lubrafil is nimmer aansprakelijk voor alle overige schade, waaronder gevolgschade en indirecte
schade zoals de derving van inkomsten of verminderde opbrengst, gemiste besparingen, zuivere
vermogensschade, verlies van goodwill en kosten in verband met onderbreking, stiltand en/of weer
op gang brengen van een bedrijf of gedeelte daarvan, behoudens opzet op grove schuld van Lubrafil
of haar ondergeschikten.
Lubrafil is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van een of meer fouten in de door Lubrafil
gehanteerde berekeningsprogramma’s, die ter beschikking gesteld worden door de fabrikant of
leverancier van de geleverde goederen, en/of het advies van Lubrafil op basis van die
berekeningsprogramma’s dan wel de uitkomsten ervan.

8.4 Afnemer vrijwaart Lubrafil van alle eventuele aanspraken c.q. rechten van derden op vergoeding
van geleden en nog te lijden schade, die voortvloeit uit handelen of nalaten van Lubrafil in het kader
van de overeenkomst tussen partijen en waarvoor de afnemer op grond van de wet aansprakelijk kan
worden gehouden, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Lubrafil, haar
personeel of door Lubrafil ingeschakelde derden.

8.5 De afnemer is gehouden voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor een veilige en gezonde
werkomgeving voor het personeel van Lubrafil teneinde de overeenkomst tussen partijen correct en
tijdig uit te (laten) voeren. Schade als gevolg van het niet of niet tijdig en/of niet correct nakomen
van deze verplichting, is geheel voor rekening en risico van de afnemer. De afnemer vrijwaart Lubrafil
voor aanspraken van personeel en/of derden met betrekking tot deze schade.
9. OVERMACHT
9.1 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in
de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet
voorzien, waarop Lubrafil geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Lubrafil niet in staat is haar
verplichtingen na te komen. Onder overmacht in de zin van deze bepaling wordt onder meer, doch
niet uitsluitend verstaan: gebrek aan grondstoffen, fabrieks- of vervoersstoringen van welke aard dan
ook, werkstakingen, uitsluiting van of gebrek aan personeel, quarantaine, epidemieën, mobilisatie,
staat van beleg, oorlog, opstootjes, belemmerende of gesloten aanvoer te land, ter zee of in de lucht,
vorstverlet, wanprestaties van derden die door ons ten behoeve van de uitzondering van de
overeenkomst worden ingeschakeld, alsmede alle belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van
overheidswege.
9.2 Lubrafil heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die
(verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Lubrafil haar verbintenis had moeten nakomen.
9.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Lubrafil opgeschort. Indien
de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Lubrafil niet mogelijk is
langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat
er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
9.4 Indien Lubrafil bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft
voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds
geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur
te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q.
leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

10. ONTBINDING
10.1 Ingeval:
- na het sluiten van de overeenkomst aan Lubrafil omstandigheden ter kennis komen die Lubrafil
goede grond geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
- Lubrafil de afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de
nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie;

- van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de afnemer,
is Lubrafil bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel
buitengerechtelijk tot onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander
onverminderd het recht van Lubrafil schadevergoedingen te vorderen. De vorderingen van Lubrafil
en de verplichtingen van de afnemer jegens Lubrafil zijn in vorengenoemde gevallen onmiddellijk
opeisbaar.
10.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan
Lubrafil zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van
dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of
onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan
worden gevergd, is Lubrafil bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

11. GEDEELTELIJKE TOEPASSING/WIJZIGING
11.1 Indien één of meer bepalingen uit de overeenkomst(en) tussen Lubrafil en de afnemer nietig zijn
of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de
eventueel ongeldige bepalingen geldt een passende regeling die de bedoeling van partijen en het
door hen nagestreefde economische resultaat op juridische effectieve wijze zo dicht mogelijk
benadert.
11.2 Indien wenselijk of noodzakelijk geacht, is Lubrafil bevoegd tot wijziging van deze algemene
voorwaarden over te gaan.
11.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden.

12. BEVOEGDE RECHTER
Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de tussen Lubrafil en de afnemer
gesloten overeenkomst, dan wel van nadere overeenkomsten dien daarvan het gevolg mochten zijn,
zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

13. TOEPASSELIJK RECHT
Op alle tussen Lubrafil en de afnemer gesloten overeenkomst, en andere overeenkomsten die
daaruit voortvloeien is het Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

14. TECHNISCHE EISEN ENZ.
14.1 Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is Lubrafil er
niet verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of
voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van et land waar de zaken worden
gebruikt. Dit geldt niet indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland
melding is gemaakt onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties.

14.2 Alle andere technische eisen die door de afnemer aan de te leveren zaken worden gesteld en
welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door
de opdrachtgever nadrukkelijk te worden gemeld.
14.3 De afnemer staat in voor de door hem ter beschikking gestelde gegevens, specificaties,
berekeningen en dergelijke.

15. MONSTERS, MODELLEN EN VOORBEELDEN
Indien door Lubrafil een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed
slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken
kunnen slechts van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat
zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

16. GEHEIMHOUDING
De afnemer verplicht zich tot geheimhouding tegenover derden van al haar uit hoofde van de
overeenkomst alsmede de uitvoering daarvan ter kennis gekomen bedrijfsaangelegenheden van
Lubrafil en/of haar werkwijzen, in de ruimste zin van het woord.
De afnemer is gehouden deze geheimhoudingsverplichting ook aan haar personeel en op de door of
namens haar ingeschakelde derde(n) op te leggen.

17. PERSOONSGEGEVENS
In beginsel verstrekken partijen ieder aan de andere partij geen persoonsgegevens in het kader van
de overeenkomst of de uitvoering ervan. Indien de afnemer in het kader van de overeenkomst
tussen partijen toch persoonsgegevens ter beschikking zou stellen in de zin van de wet- en
regelgeving aangaande de bescherming van persoonsgegevens (waaronder in ieder geval doch niet
uitsluitend de Wet bescherming persoonsgegevens of vanaf 25 mei 2018: in de zin van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG)), geldt het navolgende.
De afnemer is verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens en de
Algemene Verordening Gegevensbescherming voor het verstrekken van persoonsgegevens van
welke aard dan ook aan Lubrafil. De afnemer bepaalt het doel van het verstrekken van
persoonsgegevens en tevens de wijze waarop Lubrafil die gegevens dient op te slaan en/of te
verwerken, althans zij wordt geacht te allen tijde het doel en de wijze waarop de gegevens
opgeslagen en/of verwerkt worden, te hebben bepaald. Lubrafil zal te allen tijde als bewerker
kwalificeren.
De afnemer zal de op haar rustende verplichtingen, uit hoofde van wet- en regelgeving aangaande de
bescherming van persoonsgegevens (waaronder in ieder geval doch niet uitsluitend de Wet
bescherming persoonsgegevens en AVG), te allen tijde onverkort, correct en tijdig nakomen. Zij is
aansprakelijk voor alle schade of nadeel voortvloeiende uit het niet-nakomen van en/of in strijd
handelen met deze verplichtingen die op haar rusten, dan wel op door of namens haar ingeschakelde
derden rusten. De afnemer zal Lubrafil vrijwaren en schadeloos stellen voor alle claims, schades,

boetes, verliezen, kosten en dergelijke ten gevolge van of verband houdend met het niet nakomen
van voornoemde wettelijke verplichtingen.
Lubrafil zal de afnemer onmiddellijk, zonder vertraging, doch uiterlijk binnen 24 uur na de eerste
ontdekking – informeren over iedere inbreuk op de beveiliging die heeft geleid of kan leiden tot
onvoorziene of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging, in gevaar brengen van, bekendmaking
van of toegang tot persoonsgegevens, die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst door
Lubrafil zijn verkregen. Lubrafil is verplicht de gevolgen van de hiervoor bedoelde inbreuken zo snel
mogelijk ongedaan te maken dan wel te beperken en de afnemer van de voortgang op de hoogte te
houden.
Lubrafil zal indien gewenst met de afnemer een passende bewerkersovereenkomst afsluiten, waarin
onder andere afspraken vastgelegd worden over organisatorische en technische maatregelen,
(wettelijke) bewaartermijnen, het vernietigen van gegevens, het melden van datalekken.
Het is de afnemer zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lubrafil niet toegestaan een
melding te doen aan de toezichthouder, tenzij zij verplicht is een dergelijke melding te doen. De
afnemer zal alsdan onverwijld een kopie van deze melding aan Lubrafil verstrekken.

Barendrecht, 7 mei 2018.

