Overeenkomst KVK API
Contractnummer:

in te vullen door KVK

Partijen:
1. De Kamer van Koophandel, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
onder nummer 59581883, hierna ‘KVK’,
en
2.

STATUTAIRE NAAM RECHTSPERSOON
de Kamer van Koophandel onder nummer NUMMER

, ingeschreven in het Handelsregister van
, hierna: ‘Afnemer’,

Vestigingsnummer:			
Vestigingsadres:			
Postcode en woonplaats:
Komen het volgende overeen.

1. Productomschrijving
KVK API (‘Application Programming Interface’) is een kanaal waarlangs KVK Handelsregistergegevens
aan een Afnemer beschikbaar kan stellen via een zogenoemde systeem-tot-systeemkoppeling.
Een overzicht van Handelsregistergegevens die via KVK API kunnen worden opgevraagd, is beschikbaar
op de website van KVK.
Afnemer heeft de mogelijkheid de KVK API te testen en te configureren en om bevragingen uit te voeren
met geanonimiseerde gegevens via een speciaal daarvoor ingerichte testomgeving.

2. Service Garantie
In de bijgevoegde Service Garantie is vastgelegd welke prestatieniveaus een Afnemer van KVK mag
verwachten.

3. Duur en opzeggingsbevoegdheid Afnemer
Deze overeenkomst start op het moment dat deze door beide partijen is ondertekend en loopt vervolgens
voor onbepaalde tijd. Als Afnemer de overeenkomst wenst op te zeggen, dan moet Afnemer de overeenkomst schriftelijk opzeggen. De overeenkomst loopt dan door tot en met de laatste dag van de volgende
kalendermaand en eindigt daarna (voorbeeld: als de opzegging plaatsvindt op 2 november, dan loopt de
overeenkomst door tot en met 31 december).
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4. Tarieven en betaling
Er worden in de testomgeving van de KVK API geen kosten in rekening gebracht voor de bevragingen van
gegevens, omdat Afnemer in de testomgeving geen daadwerkelijke Handelsregistergegevens ontvangt,
maar geanonimiseerde (test)gegevens.
De tarieven en betalingstermijnen die KVK hanteert voor bevragingen van Handelsregistergegevens
zijn te vinden op de website van KVK (op dit moment specifiek op KVK.nl/tarieven). Ook is daar een
verwijzing te vinden naar de Financiële regeling Handelsregister en het Financieel besluit Handelsregister.
Dat zijn de wettelijke regelingen waaruit de tarieven en betalingstermijnen volgen. De wettelijke regelingen
zijn altijd leidend voor het bepalen van de tarieven en betalingstermijnen. Bevragingen die voor testdoeleinden of per abuis door Afnemer in de productieomgeving worden opgevraagd, worden bij Afnemer in
rekening gebracht (Afnemer kan de testomgeving gebruiken voor testdoeleinden).
De wijze van betaling volgt de voorkeur van Afnemer, zoals aangegeven in het aanvraagformulier.
Een aan Afnemer verbonden persoon heeft inzage in de bestedingen van Afnemer. Toegang wordt
verleend aan de persoon zoals genoemd in het aanvraagformulier.
Zogenoemde a-bestuursorganen kunnen mogelijk gebruikmaken van de ‘Regeling inputfinanciering’.
Meer informatie daarover is te vinden op de website van KVK (op dit moment specifiek op KVK.nl/
advies-en-informatie/overheid/inputfinanciering/).

5. Non-Mailing Indicator
Handelsregistergegevens kunnen voorzien zijn van een zogenoemde Non-Mailing Indicator (NMI).
Als de NMI geactiveerd is, is het niet toegestaan de Handelsregistergegevens te gebruiken voor direct
marketingactiviteiten per post en huis-aan-huis bezoek.
In het geval KVK klachten ontvangt (over benadering voor direct marketing via welk kanaal dan ook), dan
is het KVK toegestaan om de klagende partij in kennis te stellen van het recht om een klacht in te dienen
bij de Autoriteit Persoonsgegevens of de Autoriteit Consument en Markt.
Als de NMI niet is gerespecteerd of als ten onrechte wordt gesuggereerd dat KVK verantwoordelijk is
voor de (niet-toegestane) direct marketing als gevolg van de aanlevering van Handelsregistergegevens,
is het KVK toegestaan om deze overeenkomst, met inachtneming van de daarvoor geldende wet- en
regelgeving (zoals de AVG), toe te zenden aan de klagende partij en/of de Autoriteit Persoonsgegevens
en de Autoriteit Consument en Markt en om deze overeenkomst per direct te ontbinden of op te zeggen.

6. Gebruiksvoorwaarden
De op 1 januari 2021 door KVK in gebruik genomen ‘Gebruiksvoorwaarden Verstrekking en gebruik
Handelsregistergegevens’ zijn tussen KVK en Afnemer van toepassing op hun hele rechtsverhouding
(dus ook op deze overeenkomst, de Service Garantie, het gebruik van de API en het gebruik van de
Handelsregistergegevens). Deze gebruiksvoorwaarden beschrijven onder meer hoe Handelsregistergegevens wel en niet gebruikt mogen worden. Deze gebruiksvoorwaarden zijn al per e-mail aan Afnemer
toegezonden en zijn opgenomen als bijlage bij deze overeenkomst. De gebruiksvoorwaarden zijn ook te
vinden op KVK.nl/gebruiksvoorwaarden. Door ondertekening van deze overeenkomst verklaart Afnemer
een exemplaar van deze gebruiksvoorwaarden in het bezit te hebben.

januari 2021

Aldus overeengekomen, opgemaakt en ondertekend,
Kamer van Koophandel (KVK) , namens deze,
Handtekening

Naam:
Functie:
Plaats:
Datum:

Naam Afnemer:
rechtsgeldig vertegenwoordigd door,
Handtekening

Naam:
Functie:
Plaats:
Datum:

Bijlages
1. Gebruiksvoorwaarden
2. Service Garantie

