Gebruiksvoorwaarden Verstrekking en
gebruik Handelsregistergegevens
In gebruik genomen op 1 januari 2021
1. Definities
1.1. Afnemer: een natuurlijke persoon, personenvennootschap of rechtspersoon die KVK verzoekt tot
verstrekking van één of meer Handelsregistergegevens of met wie KVK een overeenkomst gesloten
heeft waarop de Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn;
1.2. Gebruiksvoorwaarden: dit document;
1.3. Handelsregistergegevens: de in het Handelsregister geregistreerde gegevens of bij het
Handelsregister gedeponeerde bescheiden die uitsluitend door KVK aan Afnemer mogen worden
geleverd met inachtneming van hetgeen is bepaald in de Handelsregisterwet;
1.4. KVK: de publiekrechtelijke rechtspersoon Kamer van Koophandel;
1.5. UBO-gegevens: de Handelsregistergegevens over uiteindelijk belanghebbenden als bedoeld in de
Handelsregisterwet.

2. Toepasselijkheid en inhoud Gebruiksvoorwaarden
2.1. De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de verstrekking door KVK van
Handelsregistergegevens aan Afnemer, op al het gebruik van Handelsregistergegevens door
Afnemer, op alle overeenkomsten die in dat kader zijn gesloten en op alle overige overeenkomsten
en handelingen waarin de toepasselijkheid van de Gebruiksvoorwaarden is bedongen.
2.2. De inhoud van de Gebruiksvoorwaarden is beschreven in dit document en voor iedere afnemer gelijk.
Van deze voorwaarden kan niet worden afgeweken.

3. Levering van Handelsregistergegevens
3.1. KVK levert Handelsregistergegevens op basis van de op KVK van toepassing zijnde
Handelsregisterwet- en regelgeving. De betreffende wet- en regelgeving kan door de
wetgever worden gewijzigd. Wijzigingen brengen met zich dat (ook gedurende de looptijd van
overeengekomen afspraken met Afnemer) de wijze van levering, de daarvoor door Afnemer aan
KVK verschuldigde vergoeding en de door Afnemer in acht te nemen betalingstermijn kan wijzigen.
Ook kan het met zich brengen dat levering van Handelsregistergegevens op een andere wijze zal
plaatsvinden of in het geheel niet meer zal plaatsvinden. Als specifieke wet- of regelgeving KVK
niet anders voorschrijft, heeft KVK zelfstandige (beleids)vrijheid bij de uitvoering van de aan KVK
opgedragen publieke taken. Dat betekent onder meer dat KVK feitelijke en technische wijzigingen
mag aanbrengen in haar dienstverlening en de wijze van informatieverstrekking (zoals het wel of
niet (meer) gebruiken van een bepaald kanaal of het wel of niet langer verstrekken van bepaalde
Handelsregistergegevens).
3.2. Het is KVK toegestaan om als gevolg van wijzigingen in de Handelsregisterwet- en regelgeving of op
basis van zelfstandige (beleids)vrijheid bij de uitvoering van de aan KVK opgedragen publieke taken
overeenkomsten waarop de Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn tussentijds op te zeggen

met inachtneming van een redelijke opzegtermijn. Als uitgangspunt heeft daarbij tussen Partijen
te gelden dat een opzegtermijn van drie maanden als een redelijke opzegtermijn kwalificeert.
KVK is als gevolg van die opzegging geen (schade)vergoeding verschuldigd aan Afnemer. Deze
opzeggingsbevoegdheid laat andere beëindigingsmogelijkheden van KVK onverlet.
3.3. KVK is houder van het Handelsregister. Op basis van de Handelsregisterwet- en regelgeving is het
de taak van KVK om Handelsregistergegevens te verstrekken. Processen welke na de verstrekking
mogelijk door Afnemer worden ingericht (zoals bijvoorbeeld identificatieprocessen bij het aangaan
van overeenkomsten) staan daar los van en zijn de zelfstandige verantwoordelijkheid van Afnemer.

4. Rechten van intellectuele eigendom
KVK behoudt zich alle aan KVK toekomende rechten van intellectuele eigendom op
Handelsregistergegevens (zoals het auteursrecht) en op het Handelsregister (zoals het databankenrecht)
voor. De terbeschikkingstelling van Handelsregistergegevens kan niet worden beschouwd als overdracht
van rechten van intellectuele eigendom van KVK aan Afnemer.

5. Gebruik van Handelsregistergegevens
5.1. Afnemer mag de Handelsregistergegevens uitsluitend gebruiken op een wijze die niet in strijd is met
wet- en regelgeving en evenmin een inbreuk vormt op de rechten van KVK of derden.
5.2. Afnemer is verplicht te voorkomen dat het gebruik van Handelsregistergegevens de indruk wekt dat
Afnemer de wettelijke taken uitvoert die aan KVK zijn opgedragen, dat Afnemer aan die uitvoering
bijdraagt, of dat Afnemer handelt namens, in opdracht van of met goedkeuring van KVK.
5.3. Als de zogenoemde Non-mailing indicator is geactiveerd voor een onderneming en/of
rechtspersoon in het Handelsregister, is het Afnemer niet toegestaan om Handelsregistergegevens
te gebruiken voor direct-marketing activiteiten waar de Non-mailing indicator betrekking op heeft.
Meer informatie over de Non-mailing indicator is te vinden op de website van KVK.
5.4. Afnemer mag geen gebruik maken van scraping- of daarmee gelijk te stellen technieken om
Handelsregistergegevens automatisch en/of systematisch uit te lezen, tenzij KVK hiervoor
uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Voor zover wettelijk toegestaan, zijn de rechten om
reproducties te maken en opvragingen te verrichten van Handelsregistergegevens ten behoeve van
tekst- en datamining voorbehouden aan KVK.
5.5. UBO-gegevens mogen alleen worden gebruikt ter voorkoming van het gebruik van het financiële
stelsel voor het witwassen van geld en terrorismefinanciering (en dus nooit voor andere doeleinden,
zoals bijvoorbeeld direct marketing).
5.6. Op het Handelsregister rust databankenrecht. Dat houdt onder meer in dat KVK toestemming
moet geven als gebruikers van Handelsregistergegevens, waaronder mogelijk Afnemer,
handelingen willen verrichten als bedoeld in de Databankenwet. Het maakt daarvoor niet uit of de
Handelsregistergegevens via KVK of een andere route zijn verkregen. KVK geeft toestemming voor
handelingen als bedoeld in de Databankenwet onder de voorwaarden zoals hieronder te vinden
onder “Voorwaarden voor toestemming van gebruik van Handelsregistergegevens als bedoeld in
de Databankenwet”. De voorwaarden, plus een toelichting daarop, zijn ook te vinden op de website
in het bijzonder op www.kvk.nl/gebruiksvoorwaarden. In aanvulling op de Gebruiksvoorwaarden
zijn ook de genoemde voorwaarden tussen KVK en Afnemer van toepassing, indien Afnemer
handelingen verricht als bedoeld in de Databankenwet waarvoor toestemming van KVK nodig is.
KVK en Afnemer komen hierbij overeen dat Afnemer deze voorwaarden zal naleven en dat KVK
daarom toestemming verleent voor genoemde handelingen. Meer informatie over wanneer sprake
is van handelingen als bedoeld in de Databankenwet, is te vinden in de voorwaarden en toelichting
daarop.
5.7. Er is een Handelsregister voor de doeleinden zoals genoemd in artikel 2 van de Handelsregisterwet.
Als KVK aan Afnemer Handelsregistergegevens verstrekt, die ook aangemerkt worden als

persoonsgegevens als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, moet een
verdere verwerking (waaronder ook valt opslag, gebruik en verspreiden) van die persoonsgegevens
door Afnemer in ieder geval geschieden voor een doeleinde dat verenigbaar is met één of meer
doeleinden zoals genoemd in artikel 2 van de Handelsregisterwet. Deze verdere verwerking moet
ook voor het overige volledig voldoen aan de daarop van toepassing zijnde regelgeving (zoals de
Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet).
5.8. KVK vindt het belangrijk dat het gebruik van Handelsregistergegevens door Afnemer in
overeenstemming is met hetgeen in dit artikel is bepaald. Daarom garandeert Afnemer dit en
vrijwaart Afnemer KVK voor alle schade die KVK lijdt doordat Afnemer een of meer van zijn
verplichtingen uit hoofde van dit artikel niet nakomt (waaronder ook kan vallen schade doordat een
derde een vordering of aanspraak op KVK heeft of meent te hebben).

6. Identificatiemiddelen
6.1. Handelsregistergegevens zijn vaak pas toegankelijk nadat Afnemer en/of de systemen van
Afnemer zijn geïdentificeerd door identificatiemiddelen (voorbeelden van identificatiemiddelen zijn
gebruikersnamen, toegangscodes, wachtwoorden en/of API-codes). Deze identificatiemiddelen zijn
strikt persoonlijk en mogen niet worden gedeeld met derden, tenzij KVK hiervoor toestemming heeft
gegeven.
6.2. Afnemer dient verlies, diefstal of (het vermoeden van) misbruik of oneigenlijk gebruik
van identificatiemiddelen direct schriftelijk te melden aan KVK. Indien mogelijk moeten
identificatiemiddelen door Afnemer periodiek en waar mogelijk ééns per kwartaal worden
gewijzigd. Afnemer dient waar mogelijk zorg te dragen voor een hoge mate van beveiliging door
het identificatiemiddel (bijvoorbeeld door het kiezen van een sterk wachtwoord dat niet voor andere
toepassingen wordt gebruikt).
6.3. Op KVK rust geen verplichting om enige informatie omtrent activiteiten gerelateerd aan het gebruik
van de identificatiemiddelen op te slaan of aan Afnemer te verstrekken. Ook niet bij een vermoeden
van misbruik of oneigenlijk gebruik van het identificatiemiddel. Bij KVK bekende informatie wordt
enkel verstrekt als KVK daartoe verplicht is op basis van de wet (waaronder ook wordt begrepen
de daarin geregelde procedures tot afgifte of het verstrekken van informatie) of op basis van een
rechterlijke uitspraak in een procedure waarbij KVK partij is.

7. Feitelijke levering aan andere partij dan Afnemer
7.1. KVK en Afnemer kunnen in bepaalde gevallen overeenkomen dat de feitelijke levering van
de Handelsregistergegevens plaatsvindt aan een derde. KVK sluit in dat geval ook altijd een
overeenkomst met deze derde.
7.2. Afnemer blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de naleving van de Gebruiksvoorwaarden en voor
de naleving van de tussen KVK en Afnemer gesloten overeenkomst(en).
7.3. Afnemer en KVK komen overeen dat de feitelijke levering aan de derde een juridische levering is
aan Afnemer. KVK accepteert geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid met betrekking tot
de Handelsregistergegevens na de feitelijke levering daarvan aan de derde of met betrekking tot de
dienstverlening van deze derde. Zaken als verkeerde interpretatie of een onjuiste bewerking van de
Handelsregistergegevens door de derde, verloren gegane juridische derdenwerking als bedoeld in de
Handelsregisterwet- en regelgeving en/of het niet beschikbaar zijn van de dienst van de derde zijn
voor risico van Afnemer.
7.4. Het is KVK toegestaan om de feitelijke levering aan de derde te staken indien Afnemer of de derde
een verplichting jegens KVK niet nakomt of indien KVK goede gronden heeft om daartoe op basis
van haar zelfstandige (beleids)vrijheid bij de uitvoering van de aan haar opgedragen publieke taken
over te gaan. Deze bevoegdheid laat andere rechten van KVK onverlet.

8. Aansprakelijkheid
8.1. Indien Afnemer meent dat KVK tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen, dient
Afnemer KVK eerst in de gelegenheid te stellen gedurende een redelijke termijn de tekortkoming te
herstellen. Eerst als KVK daaraan niet voldoet, kan Afnemer schadevergoeding van KVK vorderen.
8.2. De verplichting van KVK tot het vergoeden van schade op welke grondslag dan ook is beperkt tot
die schade waartegen KVK uit hoofde van een door of ten behoeve van KVK gesloten verzekering is
verzekerd. De omvang van de verplichting is nooit hoger dan het bedrag dat in het betreffende geval
onder deze verzekering wordt uitbetaald.
8.3. Als de verzekering van KVK geen dekking biedt, maar KVK desondanks aansprakelijk is, is de
verplichting tot het vergoeden van schade beperkt tot EUR 25.000. Ook de voor KVK uit de wet
voortvloeiende terugbetalingsverplichtingen of ongedaanmakingsverbintenissen zijn nooit hoger
dan EUR 25.000.
8.4. In aanvulling op de wettelijke regeling van overmacht gelden onder meer (maar niet uitsluitend) de
volgende omstandigheden als overmacht: een tekortkoming die het gevolg is van tekortkomingen
in de nakoming van verplichtingen door toeleveranciers of andere derden of door derden bij
KVK aangeleverde onjuiste informatie, storingen in het telefoon- of internet- of dataverkeer,
stroomstoringen, computervirussen en penetratie, manipulatie, vernieling, ontvreemding of hacking
van systemen van KVK of door haar ingeschakelde derden. Ook een eventueel beroep op een andere
juridische grondslag, zoals onrechtmatige daad, die gebaseerd is op genoemde omstandigheden of
daarvan het gevolg is, is niet aan KVK toerekenbaar. KVK is voor hierdoor ontstane schade dus niet
aansprakelijk.
8.5. Beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid voor schade zoals genoemd in dit
artikel, in andere artikelen van de Gebruiksvoorwaarden of in een overeenkomst waarop de
Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn, blijven buiten toepassing als de schade het gevolg is van
opzet of bewuste roekeloosheid van KVK of haar leidinggevenden.

9. Slotbepalingen
9.1. KVK heeft het recht om de Gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Als KVK (een gedeelte van)
de Gebruiksvoorwaarden wijzigt, zal KVK deze gewijzigde Gebruiksvoorwaarden aan Afnemer ter
beschikking stellen. Wijzigingen die nadelig kunnen uitwerken voor één of meerdere afnemers
kunnen alleen door KVK worden doorgevoerd nadat de Gebruikersraad Handelsregister in de
gelegenheid is gesteld om daarover advies uit te brengen en nadat het Ministerie van Economische
Zaken en Klimaat zich met de voorgenomen wijzigingen akkoord heeft verklaard.
9.2. Rechten van Afnemer uit de Gebruiksvoorwaarden en/of de rechtsverhoudingen waarop deze
Gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn en vorderingen van Afnemer op KVK uit welke hoofde ook
kunnen niet worden overgedragen aan derden, tenzij KVK daar schriftelijke toestemming voor heeft
gegeven. Dit beding heeft zogenoemde goederenrechtelijke werking.
9.3. KVK doet redelijke inspanningen om eventuele storingen, vertragingen en beperkingen in de
beschikbaarheid van het Handelsregister zo snel mogelijk op te heffen en om de periodieke backup procedures zo snel mogelijk door te voeren. KVK garandeert niet dat het Handelsregister
zonder beperkingen, vertragingen of storingen beschikbaar zal zijn of een bepaalde mate van
beschikbaarheid heeft, tenzij KVK anders is overeengekomen met Afnemer. KVK aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor die gevallen waarin het Handelsregister door beperkingen, vertragingen of
storingen niet beschikbaar is.
9.4. Als Afnemer een natuurlijke persoon is die handelt voor doeleinden buiten zijn bedrijfs- of
beroepsactiviteit (ook wel: consument) dan is Afnemer niet gebonden aan bedingen en/of
bepalingen die vernietigbaar zijn volgens afdeling 3 van titel 5 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek
(met als titel “Algemene Voorwaarden”) of andere dwingende consumentenwetgeving. Dergelijke

vernietigbare bedingen en/of bepalingen maken dus geen onderdeel uit van een overeenkomst
tussen KVK en een consument.
9.5. Alle geschillen die voortvloeien uit de rechtsverhoudingen waarop de Gebruiksvoorwaarden van
toepassing zijn worden in eerste aanleg bij uitsluiting voorgelegd aan de Rechtbank Den Haag. Als
de kamer voor kantonzaken van de rechtbank bevoegd is, gelden de wettelijke bevoegdheidsregels
met dien verstande dat te allen tijde uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd is.
9.6. Op deze Gebruiksvoorwaarden en alle contractuele en niet-contractuele relaties tussen KVK en
Afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Indien Afnemer een consument is, doet
deze rechtskeuze niet af aan de dwingendrechtelijke bescherming die deze Afnemer geniet.

Voorwaarden voor toestemming van gebruik van
Handelsregistergegevens als bedoeld in de Databankenwet
In gebruik genomen op 1 januari 2021
Algemeen
Op het Handelsregister rust databankenrecht. In artikel 51a van de Handelsregisterwet is de uitoefening
van dat databankenrecht aan de Kamer van Koophandel (KVK) voorbehouden. Als u gebruikshandelingen
wilt verrichten als bedoeld in de Databankenwet, heeft u toestemming van KVK nodig. Dat is aan de
orde bij het opvragen of gebruiken van substantiële delen van het Handelsregister en bij het herhaald en
systematisch opvragen of gebruiken van niet-substantiële delen van het Handelsregister. Daarbij maakt
het niet uit of u de Handelsregistergegevens zelf bij KVK heeft bevraagd of deze via een andere route heeft
verkregen. . Op de website van KVK (www.kvk.nl/gebruiksvoorwaarden) is een artikelsgewijze toelichting
opgenomen op de gebruiksvoorwaarden met voorbeelden van zowel gebruik, doorgifte als hergebruik.
Daarnaast is ook aangegeven waarom de inzet van het databankenrecht door KVK belangrijk is en in welke
gevallen u in ieder geval toestemming nodig heeft.

Artikel 1 Definities
De hieronder in dit artikel 1 gegeven definities zijn van toepassing op de in de gebruiksvoorwaarden
gebruikte begrippen.
Gebruik:	Handelingen als bedoeld in artikel 2 Databankenwet met betrekking tot
Handelsregistergegevens.
Gebruiker:	Een natuurlijke persoon, personenvennootschap of rechtspersoon
die handelingen verricht als bedoeld in artikel 2 Databankenwet met
Handelsregistergegevens.
Eigen gebruik:	Gebruik van Handelsregistergegevens uitsluitend ter ondersteuning van de
interne werkprocessen, het naleven van wettelijke verplichtingen en voor het
vervullen van publieke taken.
Het gebruiken en/of delen van Handelsregistergegevens binnen een
organisatie die is georganiseerd in een groep in de zin van artikel 2:24b
Burgerlijk Wetboek, in een coöperatie, in een personenvennootschap, of in
een hiermee vergelijkbare internationale organisatievorm, is eveneens Eigen
gebruik als de Handelsregistergegevens uitsluitend worden gebruikt ter
ondersteuning van de interne werkprocessen van deze organisatie.
Doorgifte:	Het al dan niet tegen betaling doorgeven of beschikbaar stellen van
Handelsregistergegevens aan derden op een wijze die functioneel niet
wezenlijk verschilt van de verstrekking of beschikbaarstelling van gegevens
zoals deze door KVK vanuit het Handelsregister plaatsvindt. Van doorgifte
in de zin van deze voorwaarden is sprake, ongeacht de hoogte van de
eventuele prijs die de Gebruiker in rekening brengt.
Hergebruik:	Hergebruik als bedoeld in de Wet hergebruik overheidsinformatie, niet zijnde
doorgifte.
Gebruiksvoorwaarden:

Deze voorwaarden.

Handelsregistergegevens:	De in het Handelsregister geregistreerde gegevens of bij het Handelsregister
gedeponeerde bescheiden.
Toepassingsbereik
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op gebruik van Handelsregistergegevens waarvoor op
grond van artikel 2 Databankenwet toestemming van KVK nodig is.

Artikel 2 Eigen gebruik
Lid 1 - Eigen gebruik is toegestaan.
Lid 2 - De kosten voor bevragingen voor Eigen Gebruik bestaan uit de wettelijk vastgestelde tarieven, die
krachtens de Handelsregisterwetgeving zijn verschuldigd.
Lid 3 - Het is Gebruiker toegestaan door of namens hem opgevraagde Handelsregistergegevens
te delen met derden als dat delen strikt noodzakelijk is voor het eigen gebruik als bedoeld in de
gebruiksvoorwaarden of te delen met hulppersonen.
Lid 4 - Een door KVK geaccepteerde gevolmachtigde, die Handelsregistergegevens opvraagt ten behoeve
van Eigen gebruik door Gebruiker, is bevoegd de opgevraagde gegevens aan deze volmachtgever te
verstrekken. Het is de gevolmachtigde niet toegestaan om de opgevraagde gegevens aan andere
partijen dan Gebruiker, bijvoorbeeld aan zichzelf of andere volmachtgevers, te verstrekken en/of de
gegevens ten behoeve van dergelijke andere partijen te gebruiken.
Lid 5 - KVK kan ter verificatie een exemplaar van de volmacht verlangen van Gebruiker en de
gevolmachtigde.
Lid 6 - Het is KVK toegestaan om voorafgaand aan acceptatie van de gevolmachtigde aan de
gevolmachtigde specifieke voorwaarden te stellen, bijvoorbeeld voorwaarden die bedoeld zijn om een
veilige overdracht van de Handelsregistergegevens te waarborgen, voorwaarden welke bedoeld zijn
om een inbreuk op rechten van KVK zoveel als mogelijk te voorkomen of voorwaarden welke bedoeld
zijn om te waarborgen dat enkel KVK de Handelsregistertaak uitvoert en dit voor iedereen duidelijk is
(bijvoorbeeld het voorschrijven van de manier waarop informatie bij KVK moet worden afgenomen of
juist niet mag worden afgenomen).

Artikel 3 Doorgifte
KVK verleent geen toestemming voor Doorgifte.

Artikel 4 Hergebruik
Lid 1 - Hergebruik is toegestaan, mits met inachtneming van alle voorwaarden zoals opgenomen in de
gebruiksvoorwaarden. Naast de kosten voor bevragingen van Handelsregistergegevens bestaande uit
de wettelijk vastgestelde tarieven, die krachtens de Handelsregisterwetgeving zijn verschuldigd, zijn voor
hergebruik geen kosten verschuldigd.
Lid 2 - Indien Gebruiker persoonsgegevens als bedoeld in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming wenst te hergebruiken, dient daartoe een afzonderlijk verzoek bij KVK te worden
ingediend. Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld KVK-nummers, adresgegevens en contactgegevens van
eenmanszaken, en alle informatie over functionarissen in het Handelsregister (zoals bestuurders). Als
het verzoek wordt gehonoreerd, zal KVK daarop in beginsel dezelfde voorwaarden toepassen als die zijn
opgenomen in de gebruiksvoorwaarden.

Artikel 5 Gebruiksvoorwaarden in het belang van de rechtszekerheid
Lid 1 - Gebruiker is verplicht te voorkomen dat het gebruik de indruk wekt dat Gebruiker de wettelijke
taken uitvoert die bij of krachtens de Handelsregisterwet aan KVK zijn opgedragen, Gebruiker aan die
uitvoering bijdraagt, of handelt in opdracht van of met goedkeuring van KVK.
Lid 2 Gebruiker die aan derden informatiediensten of -producten aanbiedt waaraan
Handelsregistergegevens mede ten grondslag liggen, informeert daarbij altijd over de actualiteit door

daarbij in ieder geval te vermelden wat de datum van afname bij KVK is. Dit is niet nodig als dit al blijkt
uit de ongewijzigde Handelsregistergegevens (zoals bij een uittreksel) en deze onderdeel vormen van de
informatiedienst of het informatieproduct. Deze Gebruiker dient in zijn informatiediensten of -producten
daarnaast, duidelijk zichtbaar bij de Handelsregistergegevens, de volgende tekst integraal op te nemen:
‘Voor actuele informatie met juridische derdenwerking dient u altijd het Handelsregister te raadplegen.’
Lid 3 – Het is Gebruiker niet toegestaan om zonder toestemming van KVK gebruik te maken van het
beeld- en woordmerk van KVK.
Lid 4 - Het is een Gebruiker, een gevolmachtigde of een andere derde niet toegestaan om zelfstandig
en ongereguleerd technische verbindingen met (de website en/of servers van) KVK te maken. KVK kan
aan het maken van technische verbindingen altijd voorwaarden stellen. Bijvoorbeeld voorwaarden die
bedoeld zijn om een veilige overdracht van de Handelsregistergegevens te waarborgen, voorwaarden
welke bedoeld zijn om een inbreuk op rechten van KVK zoveel als mogelijk te voorkomen of voorwaarden
welke bedoeld zijn om te waarborgen dat enkel KVK de Handelsregistertaak uitvoert en dit voor iedereen
duidelijk is (bijvoorbeeld het voorschrijven van de manier waarop informatie bij KVK moet worden
afgenomen of dit juist niet bij KVK mag worden afgenomen).

Artikel 6 Gebruiksvoorwaarden in het belang van privacy
Lid 1 - Het is Gebruiker - net als KVK - niet toegestaan om Handelsregistergegevens voor derden
doorzoekbaar te maken en/of te rangschikken naar natuurlijke personen (bijvoorbeeld via een
zoekmogelijkheid op persoonsnaam of BSN).
Lid 2 - Indien Gebruiker gerechtigd is om Handelsregistergegevens in te zien, die niet als
uitgangspunt voor iedereen toegankelijk zijn (zoals niet-openbare of als uitgangspunt afgeschermde
Handelsregistergegevens), mag Gebruiker deze Handelsregistergegevens slechts ten behoeve van
eigen gebruik (verder) verwerken. Het is Gebruiker niet toegestaan om Handelsregistergegevens, die niet
als uitgangspunt voor iedereen toegankelijk zijn, toegankelijk te maken of te verstrekken aan derden.
Ook niet aan (rechts)personen die op zichzelf als uitgangspunt wél toegang zouden hebben tot de
betreffende gegevens. Deze dienen de gegevens zelfstandig op te vragen en/of te raadplegen bij KVK.
Lid 3 - Als de Non-mailing indicator (‘NMI’) is geactiveerd voor een onderneming en/of rechtspersoon in
het Handelsregister, is het Gebruiker niet toegestaan om Handelsregistergegevens te gebruiken voor de
direct-marketing activiteiten waarop de NMI betrekking heeft.
Lid 4 – Het is Gebruiker niet toegestaan om gebruik te maken van scraping- of daarmee gelijk te stellen
technieken om Handelsregistergegevens automatisch en/of systematisch uit te lezen, tenzij KVK hier
uitdrukkelijk toestemming voor heeft verleend.

Artikel 7 Gebruiksvoorwaarden in het belang van kostendekking en
profijtbeginsel
Een Gebruiker die bedrijfsmatig meerdere klanten wil bedienen met identieke of vergelijkbare
Handelsregistergegevens of sets van Handelsregistergegevens, mag dit doen als dit met KVK is
overeengekomen (bijvoorbeeld als gevolmachtigde), maar niet op basis van een eigen verzameling
of databank. Die Gebruiker moet daartoe voor iedere klant als gevolmachtigde een afzonderlijk
verstrekkingsverzoek doen bij KVK.

Artikel 8 Audit
Lid 1 - KVK heeft het recht om bij Gebruiker een audit uit te voeren of door een onafhankelijke en
onpartijdige auditor te doen uitvoeren om vast te stellen of Gebruiker in overeenstemming met de
gebruiksvoorwaarden handelt.
Lid 2 - Gebruiker is verplicht om aan deze audits de redelijkerwijs noodzakelijke medewerking te
verlenen. Onder deze medewerking valt onder andere, maar niet uitsluitend:
• Het verschaffen van alle door KVK gevraagde informatie en inlichtingen.
• Het verlenen van toegang aan KVK en/of een door KVK ingeschakelde auditor tot de locaties van
Gebruiker.
• Het verlenen van toegang aan KVK en/of een door KVK ingeschakelde auditor tot de (digitale)
systemen van Gebruiker.
• Het beschikbaar stellen van personeel van Gebruiker aan KVK voor het geven van een toelichting aan
KVK en/of een door KVK ingeschakelde auditor.
Lid 3 - KVK draagt er zorg voor dat de auditors informatie welke gaat over het al dan niet naleven van
de gebruiksvoorwaarden door Gebruiker (zoals verkregen uit de audit) geheimhouden, tenzij verdere
verstrekking van de informatie verplicht is op grond van de wet, of plaatsvindt in het kader van een
juridische procedure waarin KVK partij is.
Lid 4 - De kosten voor het inschakelen van een auditor, het uitvoeren van de audit en voor de eigen
organisatie van Gebruiker (zoals tijdsinvesteringen) zijn voor rekening van Gebruiker. Als uit de audit blijkt
dat de Gebruiker de Handelsregistergegevens alleen voor Eigen gebruik of Hergebruik gebruikt en dat
met inachtneming van de Gebruiksvoorwaarden doet, dan zijn de kosten voor rekening van KVK (met
uitzondering van de kosten voor de organisatie van Gebruiker, zoals tijdsinvesteringen).
Lid 5 - KVK kan toestaan dat er bij een Gebruiker geen audit wordt uitgevoerd, maar dat een Gebruiker:
(i) een eigen verklaring aan KVK afgeeft omtrent de naleving van de Gebruiksvoorwaarden, dan wel:
(ii) een derde daartoe een verklaring van deze strekking (een third party mededeling of TPM) laat 		
afgeven.
Lid 6 - KVK kan voorwaarden stellen aan een eigen verklaring en een TPM als bedoeld in lid 5.
Lid 7 - De kosten van de eigen verklaring en de TPM als bedoeld in lid 5 zijn als uitgangspunt voor
rekening van Gebruiker.
Lid 8 - KVK zal artikel 8 zo toepassen of laten toepassen, dat op de Gebruiker rustende wettelijke regels
inzake geheimhouding in acht genomen zullen worden.

Artikel 9 (Niet-)nakoming
Onverminderd de andere wettelijke en contractuele bevoegdheden van KVK is KVK bevoegd
om Gebruiker uit te sluiten van verder gebruik, als Gebruiker een of meer verplichtingen uit de
gebruiksvoorwaarden niet nakomt. In dat geval is ook sprake van een inbreuk op het databankenrecht
van KVK.

Artikel 10 Wijzigingen
KVK zal de gebruiksvoorwaarden periodiek evalueren, en kan op basis daarvan besluiten de
gebruiksvoorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen op de website van KVK worden gepubliceerd en
zullen aan Gebruikers met wie KVK duurovereenkomsten heeft gesloten per e-mail of, naar keuze van
KVK, per post worden verzonden. Zij treden in werking op de daarbij vermelde ingangsdatum.

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen
Lid 1 - Op de door de gebruiksvoorwaarden geregeerde rechtsverhouding tussen KVK en Gebruiker en op
alle geschillen die daaruit voortvloeien of daarmee samenhangen is Nederlands recht van toepassing.
Lid 2 - Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de in lid 1 bedoelde rechtsverhouding
worden in eerste aanleg uitsluitend voorgelegd aan de Rechtbank Den Haag.

