ALGEMENE VOORWAARDEN INZAKE ELEKTRONISCHE UITWISSELING VAN GEGEVENS
Artikel 1: Definities
Stichting: Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, statutair gevestigd te ’s-Gravenhage.
Geldgever: Degene met wie de stichting een standaardovereenkomst van borgtocht terzake van
leningen aan geldnemers heeft afgesloten, en waarmee de Overeenkomst is aangegaan.
Algemene Voorwaarden voor Borgtocht: De algemene voorwaarden voor borgtocht die van
toepassing zijn op een door de stichting gestelde borgtocht, conform de standaardovereenkomst van
borgtocht.
Procedure: Door de stichting opgesteld document waarin de procedures en aanwijzingen zijn
beschreven volgens welke de elektronische uitwisseling van gegevens plaatsvindt.
Bericht: Iedere melding, mededeling, verzoek of in kennisstelling van een partij gericht aan de andere
partij alsmede alle andere (verzamelingen van) gegevens die volgens de Procedure tussen partijen in
het kader van de standaardovereenkomst van borgtocht worden uitgewisseld.
Overeenkomst: De tussen partijen afgesloten overeenkomst inzake elektronische uitwisseling van
gegevens, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
Artikel 2: Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de uitwisseling van gegevens op grond van
de Overeenkomst tussen de Geldgever en de Stichting volgens de Procedure.
2. Wanneer zich bij de elektronische uitwisseling van gegevens omstandigheden voordoen waarin
deze Overeenkomst niet voorziet, zullen partijen in onderling overleg proberen een oplossing te
vinden, die aan de belangen van de Geldgever en de Stichting zoveel mogelijk recht doet.
Artikel 3: NHG-meldingen
1. In de Algemene Voorwaarden voor Borgtocht is bepaald dat de Geldgever bij de mededeling aan
de Stichting van het verstrekken van een geldlening (NHG-melding) gebruik dient te maken van
een door de Stichting vastgesteld formulier dat door de Geldgever volledig en naar waarheid is
ingevuld en ondertekend, tenzij tussen de Geldgever en de Stichting anders is overeengekomen.
De Geldgever zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst meldingen doen volgens de
Procedure.
2. Door ondertekening van de Overeenkomst verleent de Geldgever aan de Stichting machtiging tot
automatische incasso door de Stichting van de borgtochtprovisie die verbonden is aan iedere door
of namens de Geldgever gedane NHG-melding.
Artikel 4: Overige Berichten
In de Algemene Voorwaarden voor Borgtocht is bepaald dat ook andere meldingen, mededelingen en
in kennisstellingen van de Geldgever aan de Stichting schriftelijk dienen te geschieden. De Geldgever
zal deze Berichten versturen volgens de Procedure.
Artikel 5: Bewijskracht
1. Partijen erkennen dat op grond van de Overeenkomst, met inachtneming van de Procedure,
uitgewisselde Berichten dezelfde bewijskracht hebben als ingevulde, van handtekeningen
voorziene formulieren. Berichten zullen noch door de Geldgever, noch door de Stichting als
bewijsmiddel worden betwist.
2. Een verklaring neergelegd in een Bericht wordt geacht de ontvanger te hebben bereikt op het
moment dat het bericht in zijn elektronische postbus is gedeponeerd.
Artikel 6: Verplichtingen van partijen
1. Ieder der partijen draagt voor eigen rekening en risico zorg voor de ongestoorde beschikbaarheid
en naar behoren functioneren van zijn apparatuur, programmatuur en andere voorzieningen op het
gebied van telecommunicatienetwerken, -diensten en beveiligingscodes, nodig voor de
elektronische uitwisseling van gegevens. Voorts zal ieder der partijen zorg dragen voor een
adequate en zorgvuldige opslag van verzonden en ontvangen Berichten.
2. Ieder der partijen komt de Procedure, wijzigingen hiervan en aanvullingen hierop zorgvuldig na.

3. De Stichting is bevoegd om deze algemene voorwaarden en/of de Procedure te wijzigen of aan te
vullen, en stelt de Geldgever tijdig op de hoogte van dergelijke wijzigingen of aanvullingen. Deze
kennisgeving zal tevens de ingangsdatum vermelden.
4. De Geldgever verplicht zich storingen in de uitwisseling direct aan de stichting te melden.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
1. De Geldgever en de Stichting zijn, behoudens het gestelde in lid 2, jegens elkaar niet aansprakelijk
voor enige door de ander geleden schade verband houdende met de elektronische uitwisseling van
gegevens. Dit geldt voor alle andere vormen van schade.
2. In afwijking van het gestelde in lid 1 is de Geldgever jegens de Stichting aansprakelijk voor schade
die het gevolg is van onbevoegd gebruik of misbruik van de mogelijkheid tot elektronische
uitwisseling van gegevens. Dit geldt onder meer voor de situatie dat een onbevoegde bekend wordt
met de door de Geldgever te gebruiken beveiligingscodes.
Artikel 8: Beveiliging en privacy
1. Ieder der partijen draagt zorg voor de vaststelling en handhaving van controle en
beveiligingsprocedures, opdat de Berichten tegen ongeautoriseerde toegang zijn beschermd,
alsmede tegen het gevaar van verlies, vernietiging of verandering door een derde.
2. De Geldgever is verplicht, indien hij weet of vermoedt dat één of meer beveiligingscodes bij een
onbevoegde bekend is of kan zijn, de Stichting daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.
3. De Geldgever is verantwoordelijk voor het geheimhouden van de beveiligingscodes en het
blokkeren van de toegang tot en het gebruik van de apparatuur waarmee de uitwisseling van
Berichten plaatsvindt.
4. De Geldgever en de Stichting verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet
bescherming persoonsgegevens en verlenen elkaar zo nodig alle medewerking die nodig is voor
nakoming van de verplichtingen uit hoofde van deze wet.
5. De Geldgever en de Stichting verplichten zich alle nodige maatregelen te treffen om
vertrouwelijkheid te waarborgen en invulling te geven aan de geldende privacywetgeving.
6. Partijen vrijwaren elkaar voor alle aanspraken van derden die jegens de ander mochten worden
ingesteld op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens.
Artikel 9: Duur en beëindiging
1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. De Overeenkomst geldt in aanvulling op en -voor zover van toepassing- in afwijking van hetgeen
eerder tussen partijen is overeengekomen.
3. Het is ieder der partijen toegestaan de Overeenkomst - met redenen omkleed - per aangetekend
schrijven te beëindigen tegen de eerste van de maand met een opzegtermijn van drie maanden.
4. Wanneer de Stichting wijzigingen of aanvullingen in deze algemene voorwaarden of de Procedure
bekendmaakt, heeft de Geldgever het recht de Overeenkomst per aangetekend schrijven te
beëindigen per ingangsdatum van deze wijzigingen of aanvullingen.
5. De Overeenkomst zal in ieder geval eindigen met ingang van de datum dat de overeenkomst van
borgtocht tussen de Geldgever en de Stichting eindigt. De Overeenkomst eindigt van rechtswege
indien gedurende een periode van één jaar geen gebruik is gemaakt van de mogelijkheid om op
elektronische wijze gegevens uit te wisselen.
Artikel 10: Uitvoering door derden
1. De Stichting stemt ermee in dat de Geldgever derden inschakelt bij de uitwisseling van gegevens
op grond van de Overeenkomst. De geldgever blijft onverkort verantwoordelijk en aansprakelijk
voor de nakoming van de verbintenissen uit hoofde van de overeenkomst.
2. De Geldgever stelt de derde op de hoogte van alle informatie en gegevens die benodigd zijn voor
de nakoming van de Overeenkomst.
3. In het kader van de Overeenkomst wordt onder de Geldgever mede begrepen zijn werknemers en
door hem ingeschakelde derden.
Artikel 11: Bevoegde rechter; toepasselijk recht
1. Ieder geschil tussen partijen over de Overeenkomst of de uitvoering daarvan zal bij uitsluiting
worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te ’s-Gravenhage.
2. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12: Benaming
Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als: Algemene Voorwaarden Elektronische
Uitwisseling Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen 2006.

