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PARTIJEN 
(1) Kantar Netherlands B.V. (bedrijfsnummer 33134494) gevestigd aan de Amsteldijk 166, 1079 LH 

Amsterdam ("Kantar"); 
(2) U, Kantar's leverancier ("Leverancier") 

 
INLEIDING 
A Kantar en Leverancier hebben ermee ingestemd om besprekingen en onderhandelingen te starten waarbij iedere partij 

voornemens, maar niet verplicht is om bepaalde Vertrouwelijke Informatie (zoals hierna gedefinieerd) over zichzelf en in 
het geval van Kantar, andere leden van de Kantar Groep (zoals hierna gedefinieerd) mee te delen of beschikbaar te maken 
voor het verlenen van Diensten (zoals hierna gedefinieerd) door Leverancier aan Kantar (het "Project").  

B Beide partijen hebben ermee ingestemd om  Vertrouwelijke Informatie vertrouwelijk te houden en deze uitsluitend voor 
het Project te gebruiken en het niet aan derden bekend te maken.  

 
PARTIJEN ZIJN HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN: 
1 DEFINITIES EN INTERPRETATIE 
1.1 In deze overeenkomst (de "Overeenkomst") hebben de volgende woorden de volgende betekenis. 

"AVG" betekent de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van de EU. 

"Bekendmakende Partij" betekent de partij die Vertrouwelijke Informatie bekendmaakt of beschikbaar maakt. 

"Diensten" betekent de diensten gespecificeerd in Kantar’s inkooporder of op een andere door Kantar schriftelijk 
gecommuniceerde wijze. 

"Ingangsdatum" betekent de datum waarop Leverancier schriftelijk verklaard heeft dat hij met de voorwaarden van deze 
Overeenkomst akkoord gaat.  

"Kantar Groep" betekent iedere persoon, onderneming of bedrijf die een dochteronderneming is van WPP plc, en die 
handelt als lid van de "Kantar Groep".  

"Ontvangende Partij" betekent de partij die de Vertrouwelijke Informatie ontvangt. 

"Vertrouwelijke Informatie" betekent de voorwaarden van deze Overeenkomst en alle bedrijfsgeheimen of informatie 
van vertrouwelijke of bedrijfseigen aard (ongeacht of dit mondeling, schriftelijk en/of op een andere manier 
bekendgemaakt is) met betrekking tot of toebehorend aan Bekendmakende Partij (in geval van Kantar wordt hieronder 
begrepen ieder lid van de Kantar Groep of van hun huidige of potentiële leveranciers of klanten) inclusief, maar niet 
beperkt tot verkoop- of marketingplannen, bedrijfsplannen, databases, financiële informatie, technische specificaties, 
onbewerkte gegevens, samengevoegde gegevens, algoritmes, statistieken, methodologieën, prijsstellingen, 
toepassingen, processen, vragenlijsten, uitvindingen, formules, ideeën, knowhow, handelsgeheimen, resultaten, 
technologie, software, voorstellen, projecten, presentaties, informatie met betrekking tot intellectuele 
eigendomsrechten en informatie over een regeling of relatie die voortvloeit uit de besprekingen tussen de Partijen, 
inclusief materiaal, in welke vorm of medium dan ook, gegenereerd door de Ontvangende Partij die dergelijke genoemde 
Vertrouwelijke Informatie gebruikt. 

"Werkdag" betekent iedere dag (anders dan een zaterdag of zondag of officiële feestdag in het land waarin de Klant 
gevestigd is) waarop de clearingbanken open zijn in het land waarin de Klant gevestigd is. 

 “Wetgeving inzake Gegevensbescherming” verwijst naar alle wetten en verordeningen, inclusief de wetten en 
verordeningen van de Europese Unie ("EU"), de Europese Economische Ruimte ("EER") en haar lidstaten, Zwitserland en 
het Verenigd Koninkrijk, die van toepassing zijn op de verwerking van Persoonsgegevens ingevolge de Overeenkomst, 
met inbegrip van de AVG. 

1.2 De titels van de artikelen zijn alleen gemakshalve opgenomen en hebben geen invloed op de uitleg of interpretatie van 
deze Overeenkomst. 

1.3 De verwijzingen naar artikelen en bijlagen betreffen artikelen en bijlagen in deze Overeenkomst. 
1.4 Indien de context dit bepaalt zal enkelvoud meervoud betekenen en andersom, en zal ieder geslacht ook het andere 

geslacht betekenen. 
1.5 Iedere verwijzing naar wetgeving of een wettelijke bepaling zal (tenzij de context anderszins bepaalt) opgevat worden als 

verwijzing naar die wettelijke bepaling zoals deze van tijd tot tijd wordt aangepast, samengevoegd, gewijzigd, uitgebreid, 
weer ingevoerd of vervangen. 
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2 BEHANDELING EN GEBRUIK VAN VERTROUWELIJKE INFORMATIE 
De Ontvangende Partij zal in verband met de wederzijdse bekendmaking van Vertrouwelijke Informatie door partijen en 
de wederzijdse overeenstemming, met inachtneming van artikelen 3 en 4 alle Vertrouwelijke Informatie vertrouwelijk 
houden en het alleen voor het Project gebruiken. Zonder af te doen aan de algemene geldigheid van het vorenstaande 
zal de Ontvangende Partij: 
(a) de Vertrouwelijke Informatie met dezelfde mate van zorgvuldigheid behandelen en minimaal dezelfde 

veiligheidsmaatregelen met betrekking tot de Vertrouwelijke Informatie treffen die hij gebruikt om zijn eigen 
Vertrouwelijke Informatie te beschermen en om het in ieder geval met een redelijke mate van zorgvuldigheid te 
behandelen en redelijke veiligheidsmaatregelen tegen diefstal en onbevoegde toegang of gebruik van de 
Vertrouwelijke Informatie te handhaven; en 

(b) alleen kopieën van Vertrouwelijke Informatie te maken zoals redelijkerwijs nodig voor het Project. 
 

3 BEKENDMAKING VAN VERTROUWELIJKE INFORMATIE 
De Ontvangende Partij mag de Vertrouwelijke Informatie bekendmaken: 
(a) met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Bekendmakende Partij;  
(b) aan zijn juridische adviseurs, medewerkers, agenten of onderaannemers die een legitieme 'need-to-know’-basis 

hebben voor de doeleinden van het Project, onder de voorwaarde dat die personen op de vertrouwelijke aard 
van de Vertrouwelijke Informatie gewezen zijn; of 

(c) in het kader van naleving van de juridische vereisten van een bevoegde juridische of andere regelgevende 
autoriteit (inclusief de regels van een erkende effectenbeurs) en de Ontvangende Partij zal de Bekendmakende 
Partij, indien wettelijk toegestaan, zo snel mogelijk schriftelijk informeren over het bestaan, de voorwaarden en 
omstandigheden van de vereisten. 

4 UITZONDERINGEN 
De verplichtingen tot geheimhouding in deze Overeenkomst zijn niet van toepassing op Vertrouwelijke Informatie: 
(a) die in het bezit was van of bekend was bij de Ontvangende Partij voordat dit van de Bekendmakende Partij werd 

ontvangen; 
(b) die algemeen bekend wordt, anders dan door een bekendmaking door de Ontvangende Partij in strijd met deze 

Overeenkomst; of 
(c) die ontvangen is van een derde die met de bekendmaking geen verplichting tot geheimhouding jegens de 

Bekendmakende Partij schendt; of 
(d) die informatie betreft die zonder gebruik van of verwijzing naar de Vertrouwelijke Informatie onafhankelijk is 

ontwikkeld; of 
(e) waarvan de bekendmaking door de Ontvangende Partij wettelijk vereist is; of 
(f) waarvoor de Ontvangende Partij schriftelijke toestemming heeft ontvangen van de Bekendmakende Partij om 

het bekend te maken. 

5 SCHADEVERGOEDING 
Partijen komen overeen dat schadevergoeding alleen geen adequate remedie is in het geval van een schending of 
dreigende schending van de bepalingen van deze Overeenkomst.  Zonder afbreuk te doen aan andere rechtsmiddelen, is 
iedere partij en elk lid van de Kantar Groep onverminderd gerechtigd om een voorziening te treffen, in de vorm van een 
rechterlijk bevel en/of nakoming, voor een dreigende of daadwerkelijke schending van deze Overeenkomst door de 
andere partij, zonder dat verlies of schade aangetoond of gekwantificeerd hoeft te worden. 

6 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN 
Geen enkele partij verkrijgt ingevolge deze Overeenkomst intellectuele eigendomsrechten en er worden geen rechten of 
licenties in of op de Vertrouwelijke Informatie verstrekt, met uitzondering van een beperkte licentie (alleen voor zover 
de Bekendmakende Partij het recht heeft om dergelijke licentie te verstrekken) om de Vertrouwelijke Informatie voor 
het Project in overeenstemming met en onderhevig aan de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst te 
gebruiken. 

7 PERIODE 
Deze Overeenkomst vangt aan op de Ingangsdatum en blijft gedurende een periode van twee (2) jaar van kracht vanaf 
de datum waarop de laatste Vertrouwelijke Informatie bekend werd gemaakt.  

8 TERUGGAVE VAN VERTROUWELIJKE INFORMATIE 
Op schriftelijk verzoek van de Bekendmakende Partij of na beëindiging van de Overeenkomst zal de Ontvangende Partij 
onmiddellijk alle Vertrouwelijke Informatie van de Bekendmakende Partij (inclusief, zonder beperking, alle kopieën, 
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samenvattingen en uittreksels van dergelijke Informatie) die onder toezicht of beschikkingsbevoegdheid of in bezit van 
de Ontvangende Partij is, vernietigen of retourneren, tenzij deze Vertrouwelijke Informatie onderdeel vormt van: 
(a) de permanente documenten van de Ontvangende Partij die op grond van wetgeving of regelgevende 

verplichtingen bewaard moeten worden en/of  
(b) elektronische bestanden waarvan gedurende de normale bedrijfsvoering van de Ontvangende Partij gewoonlijk 

een back-up wordt gemaakt, in welk geval de Ontvangende Partij dergelijke Vertrouwelijke Informatie met de 
striktste vertrouwelijkheid mag houden en de Vertrouwelijke Informatie niet verder mag gebruiken. 

9 GEEN VERPLICHTING OM EEN CONTRACT AAN TE GAAN 
Deze Overeenkomst houdt op geen enkele wijze een verplichting in voor een van de Partijen om Vertrouwelijke 
Informatie met de andere partij uit te wisselen of een verplichting om een product of dienst af te nemen of om een 
overeenkomst aan te gaan.  

10 GEEN GARANTIE 
10.1 Iedere partij erkent dat de Bekendmakende Partij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaardt (of  

voorstelling, verklaring of meningsuiting of garantie geeft, expliciet of impliciet) met betrekking tot: 
(a) de nauwkeurigheid, volledigheid of andere kwaliteiten van de Vertrouwelijke Informatie; of 
(b) of hij het recht heeft om de Vertrouwelijke Informatie te gebruiken, bekend te maken of te verstrekken of dat 

dergelijk gebruik of bekendmaking inbreuk maakt op de rechten van een derde, 
tenzij en tot het moment waarop dergelijke voorstelling, verklaring of meningsuiting of garantie uitdrukkelijk schriftelijk 
is opgenomen in een afzonderlijk juridisch bindende overeenkomst tussen de Bekendmakende Partij en de Ontvangende 
Partij.  

10.2 Dit artikel is echter niet van toepassing op een bedrieglijk verkeerde voorstelling. 

11 PERSOONSGEGEVENS 
De Ontvangende Partij voldoet aan Wetgeving inzake Gegevensbescherming en zal de Bekendmakende Partij door een 
handeling of nalaten niet in een positie brengen waarin Wetgeving inzake Gegevensbescherming in verband met 
Persoonsgegevens (zoals gedefinieerd in Wetgeving inzake Gegevensbescherming) geschonden wordt. Naast zijn 
verplichtingen in het voorgaande zal de Ontvangende Partij:  
(a) ervoor zorgen dat passende technische en organisatorische maatregelen getroffen zijn om dergelijke 

Persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde of onwettige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, 
vernietiging of beschadiging; 

(b) volledige medewerking en assistentie verlenen aan de Bekendmakende Partij zodat Betrokkenen (zoals 
gedefinieerd in Wetgeving inzake Gegevensbescherming) toegang krijgen tot die Persoonsgegevens en/of om 
ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens worden verwijderd of gecorrigeerd als deze onjuist zijn; en 

(c) geen persoonsgegevens buiten de EER overdragen zonder te waarborgen dat er een passend 
beschermingsniveau is met betrekking tot de verplichtingen van Wetgeving inzake Gegevensbescherming. 

12 ALGEMEEN 
12.1 Kennisgevingen ingevolge deze Overeenkomsten worden geacht te zijn geleverd indien zij persoonlijk afgegeven zijn of 

drie (3) Werkdagen nadat dit per post verstuurd is, onder de voorwaarde dat de verzendkosten correct zijn betaald en 
de kennisgeving juist is geadresseerd aan de respectieve partij, zoals voor Kantar uiteengezet aan het begin van deze 
Overeenkomst en door Leverancier te verstrekken bij het akkoord gaan met deze Overeenkomst. 

12.2 Indien een partij zijn adres voor kennisgevingsdoeleinden wijzigt, dan wordt de andere partij binnen 28 kalenderdagen 
schriftelijk geïnformeerd over het nieuwe adres en de datum waarop het ingaat. 

12.3 Een afwijking of aanvulling op deze Overeenkomst is alleen geldig indien dit schriftelijk is overeengekomen en door beide 
partijen is ondertekend. 

12.4 Indien een bepaling van deze Overeenkomst door een bevoegde autoriteit of gerecht vanwege een of andere reden 
ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijft de rest van deze Overeenkomst onverminderd van kracht. 

12.5 Het is een partij zonder de schriftelijke toestemming van de andere partij niet toegestaan om deze Overeenkomst of een 
deel daarvan aan een andere entiteit te toe te wijzen of over te dragen. 

12.6 Het nalaten van een partij om een bepaling van deze Overeenkomst af te dwingen houdt geen afstandsverklaring in van 
een toekomstige afdwinging van die of een andere bepaling. 

12.7 Deze Overeenkomst houdt op geen enkele wijze een partnerschap of joint venture in tussen de partijen en geeft geen 
enkele partij de bevoegdheid om namens de andere partij een contractuele relatie of verplichtingen aan te gaan. 

12.8 Deze Overeenkomst mag door iedere partij en ieder lid van de Kantar Groep worden afgedwongen en ingeroepen. De 
Contractenwet  (Rechten van derde Partijen) 1999, de “Contracts (Rights of Third parties) Act 1999”, is anderszins 
uitgesloten. 
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12.9 Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen partijen met betrekking tot de Vertrouwelijke Informatie 
en vervangt alle vorige overeenkomsten, regelingen en overeenstemming tussen de partijen met betrekking tot de 
Vertrouwelijke Informatie en elke partij stemt ermee in dat hij geen rechtsmiddel heeft met betrekking tot een onjuiste 
verklaring die onbedoeld of onoplettend door of namens de andere partij gedaan is voordat deze Overeenkomst 
getekend werd waarop de partij heeft vertrouwd bij het aangaan van deze Overeenkomst, ongeacht of deze verklaring 
mondeling of schriftelijk gedaan werd. 

12.10 Deze Overeenkomst wordt beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met wetgeving van Engeland en de partijen 
onderwerpen zichzelf aan de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken (inclusief niet-contractuele geschillen). 


	1 DEFINITIES en interpretatie
	1.1 In deze overeenkomst (de "Overeenkomst") hebben de volgende woorden de volgende betekenis.
	"AVG" betekent de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van de EU.
	"Bekendmakende Partij" betekent de partij die Vertrouwelijke Informatie bekendmaakt of beschikbaar maakt.
	"Diensten" betekent de diensten gespecificeerd in Kantar’s inkooporder of op een andere door Kantar schriftelijk gecommuniceerde wijze.
	"Ingangsdatum" betekent de datum waarop Leverancier schriftelijk verklaard heeft dat hij met de voorwaarden van deze Overeenkomst akkoord gaat.
	"Kantar Groep" betekent iedere persoon, onderneming of bedrijf die een dochteronderneming is van WPP plc, en die handelt als lid van de "Kantar Groep".
	"Ontvangende Partij" betekent de partij die de Vertrouwelijke Informatie ontvangt.
	"Vertrouwelijke Informatie" betekent de voorwaarden van deze Overeenkomst en alle bedrijfsgeheimen of informatie van vertrouwelijke of bedrijfseigen aard (ongeacht of dit mondeling, schriftelijk en/of op een andere manier bekendgemaakt is) met betrekk...
	"Werkdag" betekent iedere dag (anders dan een zaterdag of zondag of officiële feestdag in het land waarin de Klant gevestigd is) waarop de clearingbanken open zijn in het land waarin de Klant gevestigd is.
	“Wetgeving inzake Gegevensbescherming” verwijst naar alle wetten en verordeningen, inclusief de wetten en verordeningen van de Europese Unie ("EU"), de Europese Economische Ruimte ("EER") en haar lidstaten, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk, die...
	1.2 De titels van de artikelen zijn alleen gemakshalve opgenomen en hebben geen invloed op de uitleg of interpretatie van deze Overeenkomst.
	1.3 De verwijzingen naar artikelen en bijlagen betreffen artikelen en bijlagen in deze Overeenkomst.
	1.4 Indien de context dit bepaalt zal enkelvoud meervoud betekenen en andersom, en zal ieder geslacht ook het andere geslacht betekenen.
	1.5 Iedere verwijzing naar wetgeving of een wettelijke bepaling zal (tenzij de context anderszins bepaalt) opgevat worden als verwijzing naar die wettelijke bepaling zoals deze van tijd tot tijd wordt aangepast, samengevoegd, gewijzigd, uitgebreid, we...

	2 BEHANDELING EN GEBRUIK VAN VERTROUWELIJKE INFORMATIE
	De Ontvangende Partij zal in verband met de wederzijdse bekendmaking van Vertrouwelijke Informatie door partijen en de wederzijdse overeenstemming, met inachtneming van artikelen 3 en 4 alle Vertrouwelijke Informatie vertrouwelijk houden en het alleen...
	(a) de Vertrouwelijke Informatie met dezelfde mate van zorgvuldigheid behandelen en minimaal dezelfde veiligheidsmaatregelen met betrekking tot de Vertrouwelijke Informatie treffen die hij gebruikt om zijn eigen Vertrouwelijke Informatie te beschermen...
	(b) alleen kopieën van Vertrouwelijke Informatie te maken zoals redelijkerwijs nodig voor het Project.


	3 Bekendmaking van Vertrouwelijke Informatie
	De Ontvangende Partij mag de Vertrouwelijke Informatie bekendmaken:
	(a) met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Bekendmakende Partij;
	(b) aan zijn juridische adviseurs, medewerkers, agenten of onderaannemers die een legitieme 'need-to-know’-basis hebben voor de doeleinden van het Project, onder de voorwaarde dat die personen op de vertrouwelijke aard van de Vertrouwelijke Informatie...
	(c) in het kader van naleving van de juridische vereisten van een bevoegde juridische of andere regelgevende autoriteit (inclusief de regels van een erkende effectenbeurs) en de Ontvangende Partij zal de Bekendmakende Partij, indien wettelijk toegesta...


	4 Uitzonderingen
	De verplichtingen tot geheimhouding in deze Overeenkomst zijn niet van toepassing op Vertrouwelijke Informatie:
	(a) die in het bezit was van of bekend was bij de Ontvangende Partij voordat dit van de Bekendmakende Partij werd ontvangen;
	(b) die algemeen bekend wordt, anders dan door een bekendmaking door de Ontvangende Partij in strijd met deze Overeenkomst; of
	(c) die ontvangen is van een derde die met de bekendmaking geen verplichting tot geheimhouding jegens de Bekendmakende Partij schendt; of
	(d) die informatie betreft die zonder gebruik van of verwijzing naar de Vertrouwelijke Informatie onafhankelijk is ontwikkeld; of
	(e) waarvan de bekendmaking door de Ontvangende Partij wettelijk vereist is; of
	(f) waarvoor de Ontvangende Partij schriftelijke toestemming heeft ontvangen van de Bekendmakende Partij om het bekend te maken.


	5 SCHADEVERGOEDING
	Partijen komen overeen dat schadevergoeding alleen geen adequate remedie is in het geval van een schending of dreigende schending van de bepalingen van deze Overeenkomst.  Zonder afbreuk te doen aan andere rechtsmiddelen, is iedere partij en elk lid v...
	6 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
	Geen enkele partij verkrijgt ingevolge deze Overeenkomst intellectuele eigendomsrechten en er worden geen rechten of licenties in of op de Vertrouwelijke Informatie verstrekt, met uitzondering van een beperkte licentie (alleen voor zover de Bekendmake...

	7 Periode
	Deze Overeenkomst vangt aan op de Ingangsdatum en blijft gedurende een periode van twee (2) jaar van kracht vanaf de datum waarop de laatste Vertrouwelijke Informatie bekend werd gemaakt.
	8 TERUGGAVE VAN VERTROUWELIJKE INFORMATIE
	Op schriftelijk verzoek van de Bekendmakende Partij of na beëindiging van de Overeenkomst zal de Ontvangende Partij onmiddellijk alle Vertrouwelijke Informatie van de Bekendmakende Partij (inclusief, zonder beperking, alle kopieën, samenvattingen en u...
	(a) de permanente documenten van de Ontvangende Partij die op grond van wetgeving of regelgevende verplichtingen bewaard moeten worden en/of
	(b) elektronische bestanden waarvan gedurende de normale bedrijfsvoering van de Ontvangende Partij gewoonlijk een back-up wordt gemaakt, in welk geval de Ontvangende Partij dergelijke Vertrouwelijke Informatie met de striktste vertrouwelijkheid mag ho...


	9 Geen verplichting om een contract aan te gaan
	Deze Overeenkomst houdt op geen enkele wijze een verplichting in voor een van de Partijen om Vertrouwelijke Informatie met de andere partij uit te wisselen of een verplichting om een product of dienst af te nemen of om een overeenkomst aan te gaan.

	10 GEEN GARANTIE
	10.1 Iedere partij erkent dat de Bekendmakende Partij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaardt (of  voorstelling, verklaring of meningsuiting of garantie geeft, expliciet of impliciet) met betrekking tot:
	(a) de nauwkeurigheid, volledigheid of andere kwaliteiten van de Vertrouwelijke Informatie; of
	(b) of hij het recht heeft om de Vertrouwelijke Informatie te gebruiken, bekend te maken of te verstrekken of dat dergelijk gebruik of bekendmaking inbreuk maakt op de rechten van een derde,

	tenzij en tot het moment waarop dergelijke voorstelling, verklaring of meningsuiting of garantie uitdrukkelijk schriftelijk is opgenomen in een afzonderlijk juridisch bindende overeenkomst tussen de Bekendmakende Partij en de Ontvangende Partij.
	10.2 Dit artikel is echter niet van toepassing op een bedrieglijk verkeerde voorstelling.

	11 PERSOONSGEGEVENS
	De Ontvangende Partij voldoet aan Wetgeving inzake Gegevensbescherming en zal de Bekendmakende Partij door een handeling of nalaten niet in een positie brengen waarin Wetgeving inzake Gegevensbescherming in verband met Persoonsgegevens (zoals gedefini...
	(a) ervoor zorgen dat passende technische en organisatorische maatregelen getroffen zijn om dergelijke Persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde of onwettige verwerking en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging;
	(b) volledige medewerking en assistentie verlenen aan de Bekendmakende Partij zodat Betrokkenen (zoals gedefinieerd in Wetgeving inzake Gegevensbescherming) toegang krijgen tot die Persoonsgegevens en/of om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens wor...
	(c) geen persoonsgegevens buiten de EER overdragen zonder te waarborgen dat er een passend beschermingsniveau is met betrekking tot de verplichtingen van Wetgeving inzake Gegevensbescherming.


	12 ALGEMEEN
	12.1 Kennisgevingen ingevolge deze Overeenkomsten worden geacht te zijn geleverd indien zij persoonlijk afgegeven zijn of drie (3) Werkdagen nadat dit per post verstuurd is, onder de voorwaarde dat de verzendkosten correct zijn betaald en de kennisgev...
	12.2 Indien een partij zijn adres voor kennisgevingsdoeleinden wijzigt, dan wordt de andere partij binnen 28 kalenderdagen schriftelijk geïnformeerd over het nieuwe adres en de datum waarop het ingaat.
	12.3 Een afwijking of aanvulling op deze Overeenkomst is alleen geldig indien dit schriftelijk is overeengekomen en door beide partijen is ondertekend.
	12.4 Indien een bepaling van deze Overeenkomst door een bevoegde autoriteit of gerecht vanwege een of andere reden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijft de rest van deze Overeenkomst onverminderd van kracht.
	12.5 Het is een partij zonder de schriftelijke toestemming van de andere partij niet toegestaan om deze Overeenkomst of een deel daarvan aan een andere entiteit te toe te wijzen of over te dragen.
	12.6 Het nalaten van een partij om een bepaling van deze Overeenkomst af te dwingen houdt geen afstandsverklaring in van een toekomstige afdwinging van die of een andere bepaling.
	12.7 Deze Overeenkomst houdt op geen enkele wijze een partnerschap of joint venture in tussen de partijen en geeft geen enkele partij de bevoegdheid om namens de andere partij een contractuele relatie of verplichtingen aan te gaan.
	12.8 Deze Overeenkomst mag door iedere partij en ieder lid van de Kantar Groep worden afgedwongen en ingeroepen. De Contractenwet  (Rechten van derde Partijen) 1999, de “Contracts (Rights of Third parties) Act 1999”, is anderszins uitgesloten.
	12.9 Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen partijen met betrekking tot de Vertrouwelijke Informatie en vervangt alle vorige overeenkomsten, regelingen en overeenstemming tussen de partijen met betrekking tot de Vertrouwelijke Inform...
	12.10 Deze Overeenkomst wordt beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met wetgeving van Engeland en de partijen onderwerpen zichzelf aan de exclusieve jurisdictie van de Engelse rechtbanken (inclusief niet-contractuele geschillen).


