Algemene Voorwaarden
EigenZaak abonnement.
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle
aanbiedingen, services en diensten die door PPG Coatings Nederland B.V. (hierna te noemen “PPG”)
worden verstrekt op grond van het EigenZaak Service abonnement.
2. Het service abonnement komt tot stand na ontvangst van de ondertekende serviceovereenkomst
door PPG en treedt in werking na ontvangst van de jaarlijkse vergoeding door PPG of de grossier waar
het lidmaatschap is aangegaan.
3. Het service abonnement geldt slechts voor de onderneming op wiens naam het abonnement is
afgesloten. De abonnementskaart EigenKaart is op naam van de abonnee en mag niet aan derden
worden uitgeleend teneinde van de aan de kaart verbonden voordelen gebruik te maken.
4. Bij verlies van de abonnementskaart dient abonnee contact op te nemen met PPG of de haar
vertegenwoordigende grossier. De abonnee ontvangt dan een nieuwe kaart.
5. Het service abonnement geldt voor één kalenderjaar. Het abonnement wordt stilzwijgend voor een
gelijke periode verlengd, tenzij 2 maanden van tevoren schriftelijk wordt opgezegd.
6. De abonnee is een jaarlijkse vergoeding verschuldigd. PPG is gerechtigd deze vergoeding jaarlijks te
wijzigen. Abonnee kan binnen 30 dagen na ontvangst van kennisgeving tot verhoging het service
abonnement met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen.
7. Betaling van de jaarlijkse vergoeding dient binnen 30 dagen na factuurdatum plaats te vinden.
8. PPG zal zich inspannen de dienstenverlening voortvloeiende uit het service abonnement EigenZaak
met zorg uit te voeren. PPG staat echter niet in voor het bereiken van het door de abonnee beoogde
resultaat. Het is PPG uitdrukkelijk toegestaan wijzigingen aan te brengen in het servicepakket, zonder
dat zulks de geldigheid van de overeenkomst aantast.
9. PPG staat niet in voor de geschiktheid van het gebruik van diensten verleend door derden. Iedere
aansprakelijkheid van PPG voor door derden verleende diensten is uitgesloten.
10. PPG is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe geheel of gedeeltelijk
verhinderd of bemoeilijkt is, al dan niet tijdelijk, als gevolg van overmacht, zijnde een omstandigheid die
niet is te wijten aan haar verwijtbare schuld. Hieronder wordt mede verstaan een als in de vorige
bedoelde niet-verwijtbare tekortkoming van toeleveranciers en/of derden die PPG voor de uitvoering
van de overeenkomst inschakelt.
11. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de services en diensten berusten bij PPG.
Abonnee zal deze rechten eerbiedigen en is toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten,
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merken, handelsnamen en/of andere rechten van intellectuele eigendom slechts te gebruiken voor het
doel waarvoor deze aan abonnee ter beschikking zijn gesteld.
12. Veranderingen van adres, telefoonnummer of andere relevante wijzigingen in de gegevens van de
abonnee, dienen door de abonnee zo spoedig mogelijk te worden doorgegeven aan PPG of de grossier
waar het lidmaatschap is aangegaan.
13. Abonnee verleent, door ondertekening van de service overeenkomst, PPG toestemming voor
automatische bewerking van door abonnee opgegeven persoonsgegevens. De persoonsgegevens zal
PPG uitsluitend verwerken voor haar eigen marketingactiviteiten en/of commerciële doeleinden van
derden die ten behoeve van PPG diensten verrichten dan wel met PPG samenwerken. Abonnee kan
tegen verwerking van diens gegevens ten behoeve van derden daartegen bij PPG te allen tijde kosteloos
verzet aantekenen. In geval van verzet zal PPG maatregelen treffen om deze vorm van verwerking
terstond te beëindigen.
14. PPG is gerechtigd de bepalingen van deze algemene voorwaarden te wijzigen. Een verandering van
deze voorwaarden geldt met ingang van de dag van depot bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam
nummer 33130510
15. Op het service abonnement is Nederlands recht van toepassing.
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