ALGEMENE
VOORWAARDEN

.

1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle met PROCENT% gesloten overeenkomsten
tot deelname aan het concept PROCENT% zijn deze
algemene voorwaarden van toepassing, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.
Totstandkoming en duur overeenkomst
2.1 De overeenkomst komt tot stand door ondertekening
van het voorblad van het deelnameformulier door de
Deelnemer.
2.2 Vanaf datum van ondertekening is Deelnemer
gerechtigd gebruik te maken van de door PROCENT%
gerealiseerde en aangeboden inkoopfaciliteiten.
2.3. Deze overeenkomst eindigt per datum van het
langstlopende contract.
3.
Concept PROCENT%
3.1 PROCENT% heeft een specifiek inkoopconcept voor
(Horeca)bedrijven ontwikkeld. Met leveranciers,
producenten en dienstverleners zijn en worden
afspraken gemaakt met als doel kortingen en/of
andere voordelen te bieden voor Deelnemer bij het
afnemen van producten/diensten en/of sluiten van
overeenkomsten.
3.2 Voorts is PROCENT% lid van Coöperatie HorecaPact
UA. HorecaPact heeft een speciaal bypass
programma ontwikkeld voor (horeca)bedrijven zoals
Deelnemer. Alleen voor jaarlijkse bypass bedragen
van meer dan € 10 wordt de Deelnemer geïnformeerd
en zal een factuur gestuurd kunnen worden door de
Deelnemer. Deze algemene voorwaarden gaan voor
de algemene voorwaarden van HorecaPact.
3.3 Deelnemer wenst gebruik te maken van de diensten
van PROCENT%.
4.
Producten en diensten
4.1 Op het moment van ondertekening van dit
formulier
heeft
PROCENT%
met
diverse
leveranciers uit verschillende productgroepen
afspraken gemaakt.
4.2 Deelnemer kan steeds op het moment dat door
PROCENT% aan Deelnemer kenbaar is gemaakt
dat er gebruik kan worden gemaakt van nieuwe
inkoopfaciliteiten, zelf bepalen om gebruik te maken
van de aangeboden inkoopfaciliteit.
4.3 PROCENT% is gerechtigd bij de uitvoering van de
overeenkomst c.q. de volmacht derden in te schakelen
en de betrokken medewerkers te vervangen. De
werking van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW
zijn uitdrukkelijk uitgesloten.
4.4 Overeenkomsten tot levering van producten en/
of diensten worden uitsluitend tussen leverancier/
dienstverlener en Deelnemer gesloten; PROCENT% is
daarbij geen partij.
4.5 Leverancier/dienstverlener zal haar producten en/
of diensten rechtstreeks aan Deelnemer leveren
en hiervoor tevens rechtstreeks aan Deelnemer
factureren.
4.6 Voorts heeft PROCENT% het recht om de gegevens
van de Deelnemer inzake het inkoopconcept
geanonimiseerd te verzamelen en op te slaan en
om die informatie – en/of uit die informatie afgeleide
gegevens – al dan niet commercieel aan derden te
verstrekken.

4.7 Deelnemer is gehouden op correcte wijze,
volledig en tijdig aan haar betalingsverplichting en
eventuele overige verplichtingen jegens leverancier/
dienstverlener te voldoen.
4.8 Tenzij deze algemene voorwaarden anders bepalen,
vervallen de vorderingsrechten van Deelnemer op
PROCENT% in verband met de dienstverlening van
PROCENT% inzake het inkoopconcept en het bypass
programma van PROCENT% (artikel 3), ongeacht
hun aard, binnen één jaar na het moment waarop
Deelnemer bekend werd of redelijkerwijs bekend had
kunnen zijn met het bestaan van dergelijke
vorderingsrechten.
5.

Aansprakelijkheid

PROCENT% kan op geen enkele wijze aansprakelijk
worden gesteld voor de geleverde dienst van
PROCENT% aan Deelnemer, voor de gekochte
producten en/of diensten en de hiervoor verschuldigde
betaling van Deelnemer aan de leverancier, of voor
enige betaling die een leverancier verschuldigd is aan
Deelnemer.
5.2 Tevens kan PROCENT% niet aansprakelijk worden
gesteld voor een verzuim van een Deelnemer en/of
leverancier krachtens deze Overeenkomst of andere
overeenkomsten, afspraken, handelscontacten tussen
Deelnemer en leverancier, of voor een onvolkomenheid
aan een product of schade die direct of indirect kan
voortvloeien uit of optreden in verband met de aankoop,
het gebruik of de marketing van de producten.
5.3 PROCENT% houdt zich aan de toepasselijke
Nederlandse en Europese privacyregelgeving zoals
de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de
Europese Algemene Verordening Gegevensverwerking
(EU 2016/679, hierna: AVG) en acht zich verplicht
de privacy van Deelnemers zoveel mogelijk te
beschermen. Procent neemt daarvoor alle redelijke
voorzorgsmaatregelen om van of over Deelnemers
verkregen informatie zoveel mogelijk te beschermen
tegen onbevoegd gebruik. Dit is in de verklaring
“Privacy” nader uiteengezet (www.procent.com).
5.1

6.
Toepasselijk recht
6.1 Op alle met PROCENT% gesloten overeenkomsten
is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen
voortvloeiende uit met PROCENT% gesloten
overeenkomsten
(inclusief
deze
algemene
voorwaarden), hoe dan ook genaamd, zullen worden
onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter
te Amsterdam (Nederland).
6.2

PROCENT% behoudt zich het recht voor deze
algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen of aan
te vullen.
Deze algemene voorwaarden zijn gewijzigd per 14
februari 2022.
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