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Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op dienstverlening door Twiga B.V. gevestigd te Ede (KvK: 09167431)
handelend onder de naam Twiga Credit Management en zien op het bezoeken van de website
www.twigacreditmanagement.nl en het gebruik van Twiga en haar diensten. Twiga B.V. adviseert u deze algemene
voorwaarden zorgvuldig te lezen, zodat u op de hoogte bent van de rechten en plichten als u gebruik maakt van de
diensten van Twiga B.V. U kunt deze voorwaarden via de website downloaden en printen.
Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
- Gebruiker: opdrachtgever en/of een medewerker van opdrachtgever die voor rekening en risico van
opdrachtgever gebruik maakt van Twiga;
- Twiga: met Twiga wordt de Twiga applicatie via www.twigacreditmanagement.nl bedoeld;
- Twiga B.V.: de besloten vennootschap Twiga B.V. gevestigd te Ede (KvK: 09167431) handelend onder de naam
Twiga Credit Management;
- Credits: punten die Twiga B.V. aan de Gebruiker onder voorwaarden kan toekennen en welke de Gebruiker onder
voorwaarden kan inruilen tegen diensten en/of kortingen en/of overige prestaties van opdrachtnemer;
- Diensten: het gebruik van Twiga;
- Content: alle informatie die door Gebruiker via Twiga toegankelijk wordt gemaakt;
- Profiel: door of namens Gebruiker op Twiga geplaatste Content van zichzelf en/of zijn beroeps- of bedrijfsmatige
werkzaamheden, waaronder begrepen zijn persoonlijke gegevens, foto, beroep/branche e.d, inclusief alle
informatie die aan het Profiel gekoppeld wordt;
- Account: al dan niet betaalde account waaraan (meerdere) profielen gekoppeld kunnen worden;
- Databank: de door Twiga B.V. geproduceerde gegevensverzameling(en) met daarin de volledige Content;
- Inloggegevens: de gebruikersnaam en het wachtwoord van Gebruiker waarmee hij toegang krijgt tot zijn Profiel /
Account en gebruik kan maken van Twiga;
- Systeemeisen: de minimale eisen die gesteld worden aan de hardware en software van Gebruiker voor het
deugdelijk gebruik kunnen maken van Twiga.
Artikel 2. Algemeen
1. Twiga B.V. is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De meest actuele
algemene voorwaarden zijn te vinden op www.twigacreditmanagement.nl of worden tijdens het gebruik van Twiga
onder de aandacht van Gebruiker gebracht. In het geval Gebruiker de Diensten blijft gebruiken na wijziging en/of
aanvulling van deze algemene voorwaarden, accepteert Gebruiker daarmee de gewijzigde en/of aangevulde algemene
voorwaarden. Indien Gebruiker niet instemt met de gewijzigde en/of aangevulde algemene voorwaarden, is zijn enige
mogelijkheid Twiga niet meer te gebruiken en zijn account te verwijderen.
2. Partijen wijzen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele (algemene) voorwaarden van Gebruiker of van
derden van de hand.
Artikel 3. Gebruik Twiga
1 Via Twiga kan Gebruiker een Profiel aanmaken dat in de applicatie zichtbaar is voor door Gebruiker aangegeven
(groepen van) personen.
2. Twiga biedt toegang tot en het gebruik van de applicatie aan Gebruiker en biedt de mogelijkheid aan Gebruikers om
Content te plaatsen.
3. Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die hij met behulp van Twiga
verricht.
4. Om gebruik te kunnen maken van Twiga moet Gebruiker een Profiel aanmaken op de manier zoals beschreven op
Twiga. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan een Profiel op naam van een ander aan te maken, mits hiervoor een
machtiging is afgegeven via Twiga. Tijdens de registratie moet Gebruiker Inloggegevens opgeven, waarmee toegang
kan worden verkregen tot zijn Profiel.
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5. Het door Gebruiker gekozen Account is bepalend voor de specifieke functionaliteiten van Twiga. De mogelijkheid
bestaat dat voor specifieke functionaliteiten een afzonderlijke overeenkomst met Twiga B.V. dient te worden
gesloten. De eigenschappen en (indien van toepassing) prijzen van de verschillende functionaliteiten zijn op Twiga te
vinden.
6. Gebruiker kan diensten aankopen via Twiga, die door Schuman Incasso & Gerechtsdeurwaarders worden verricht.
Ten aanzien van deze werkzaamheden zijn uitsluitend de algemene voorwaarden van Schuman Incasso &
Gerechtsdeurwaarders van toepassing, die als Bijlage I in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen.
7. Twiga B.V. behoudt zich het recht voor om een gevraagde actie niet te verrichten nadat Twiga B.V. Gebruiker
hiervan in kennis heeft gesteld.
8. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn Inloggegevens. Het is Gebruiker niet toegestaan
zijn Inloggegevens aan derden te verstrekken. Gebruiker is aansprakelijk voor het gebruik dat via de Inloggegevens
van Twiga wordt gemaakt. Twiga B.V. mag ervan uitgaan dat de Gebruiker daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt
met zijn Inloggegevens. Zodra de Gebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat Inloggegevens in handen zijn
gekomen van onbevoegden, moet de Gebruiker Twiga B.V. daarvan op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen
verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van de Inloggegevens. Twiga
B.V. is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van Twiga door
Gebruiker of derden.
9. Twiga B.V. is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder op enigerlei wijze
schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens de Gebruiker, procedurele en technische wijzigingen en/of
verbeteringen in Twiga aan te brengen en diensten of het Profiel van Gebruiker (tijdelijk of blijvend) buiten gebruik te
stellen, te beperken of te beëindigen.
10. Twiga B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens Gebruiker voor enige schade die
voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van Twiga.
11. Gebruiker aanvaardt dat Twiga alleen de functionaliteiten en overige eigenschappen bevat, zoals hij die aantreft
op Twiga op het moment van gebruik.
12. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de infrastructuur en deugdelijke
telecomfaciliteiten (waaronder internetverbinding) die nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de diensten.
Artikel 4. Content
1. Gebruiker erkent en stemt ermee in dat de Content en alle overige informatie die hij ter beschikking stelt via Twiga
gebruikt kunnen worden door andere Gebruikers en/of derden. Gebruiker erkent dat Twiga B.V. geen invloed heeft op
de naleving van deze algemene voorwaarden door andere Gebruikers en/of derden.
2. Twiga B.V. behoudt zich het recht voor om de Content in te korten, te wijzigen, te weigeren of te verwijderen van
Twiga, indien dit naar het oordeel van Twiga B.V. noodzakelijk is, zonder dat dit op enigerlei wijze kan leiden tot enig
recht van Gebruiker op schadevergoeding en/of restitutie, en/of aansprakelijkheid van Twiga B.V.
Artikel 5. Prijzen en vergoedingen
1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2. Eventuele prijswijzigingen worden medegedeeld via Twiga of op enige andere wijze.
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Artikel 6. betaling
1. Betaling door Gebruiker van de aan Twiga B.V. verschuldigde bedragen voor credits vindt uitsluitend plaats door
middel van Ideal, Paypal of per factuur.
2. In geval van niet tijdige betaling behoudt Twiga B.V. zich het recht voor om zonder voorafgaande ingebrekestelling
Gebruiker de toegang tot Twiga te blokkeren.
3. Op verzoek van Gebruiker kan de toegang tot Twiga, die conform lid 2 van dit artikel is geblokkeerd, gereactiveerd
worden tegen betaling van de openstaande vergoedingen.
4. Indien Gebruiker niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft
Twiga B.V., zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag de Gebruiker de wettelijke
handelsrente ex artikel 6:119a BW, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand, in
rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke
Twiga B.V. heeft.
5. Alle gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten zijn voor rekening van Gebruiker. De buitengerechtelijke
(incasso)kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag.
Artikel 7. Credits
1. Twiga B.V. maakt gebruik van actiecodes, die onder meer specifiek voordeel kunnen bieden aan Gebruiker, zoals
korting. Bij de acties zijn specifieke voorwaarden van toepassing die via Twiga worden gemeld.
2. Twiga B.V. kan Gebruiker onder voorwaarden Credits toekennen.
3. Twiga B.V. kan Credits toekennen aan Gebruiker, indien voldaan is aan de door Twiga B.V. gestelde voorwaarden,
welke gekoppeld zijn aan acties. De actievoorwaarden zijn te allen tijde raadpleegbaar via Twiga en/of op andere
wijze.
4. Credits zijn virtuele punten en niet tegen geld inwisselbaar.
5. Het actuele saldo van de Credits is inzichtelijk via Twiga.
6. Bij het beëindigen van de overeenkomst, dan wel het niet meer voldoen aan de gestelde voorwaarden waaronder
de toekenning van Credits heeft plaatsgevonden, vervallen de Credits.
7. Credits zijn niet overdraagbaar aan derden, tenzij Twiga B.V. hiervoor expliciet toestemming heeft gegeven.
8. Voor zover de Credits een waarde in geld vertegenwoordigen, is deze waarde exclusief BTW.
9. Credits zijn inwisselbaar tegen Diensten van Twiga B.V.
10. Aan het saldo van de Credits, dan wel de geadverteerde diensten, producten en kortingen kunnen geen rechten
worden ontleend.
11. Twiga B.V. is te allen tijde gerechtigd om acties per direct te beëindigen of de voorwaarden zonder voorafgaande
aankondiging te wijzigen.
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Artikel 8. Verplichtingen van de Gebruiker
1. De Gebruiker die een account via Twiga aan wenst te maken, dient een bank- of girorekening te hebben bij een bij
de Nederlandse Vereniging van Banken geregistreerde bank.
2. Indien Gebruiker een van zijn verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden niet nakomt, is Twiga
B.V. gerechtigd om het gebruik van Twiga door Gebruiker zonder voorafgaande aankondiging te beperken of te
blokkeren.
3. Gebruiker draagt zelf zorg voor het functioneren van zijn hard- en software, configuratie, randapparatuur en
internetverbinding benodigd voor het gebruik van Twiga.
4. Gebruiker staat ervoor in dat de ten behoeve van Twiga te gebruiken (scan-)apparatuur en software voldoet aan de
Systeemeisen. Gebruiker is verantwoordelijk voor het treffen van de nodige maatregelen teneinde zijn apparatuur,
software en telecommunicatie- en internetverbindingen te beschermen tegen virussen, computercriminaliteit en
onrechtmatig gebruik door derden.
5. Gebruiker zal Twiga B.V. alle informatie en medewerking verlenen, waaronder mede begrepen het doorgeven aan
opdrachtnemer en leverancier van correcte en actuele NAW-gegevens, correcte betaalgegevens, en alle overige
noodzakelijke gegevens, benodigd voor een goede uitvoering van de werkzaamheden door Twiga B.V.
6. Gebruiker dient alle handelingen na te laten welke de uitvoering van de werkzaamheden door Twiga B.V. frustreren
dan wel onmogelijk maken.
7. De Gebruiker dient Twiga B.V. tijdig, volledig en op de juiste wijze alle gegevens, inlichtingen en bescheiden te
verstrekken welke benodigd zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden.
Artikel 9. Intellectuele Eigendomsrechten
1. De intellectuele eigendomsrechten op alle diensten die Twiga B.V. verleent, waaronder het gebruik van Twiga, de
handelsnaam en het logo van Twiga en alle intellectuele eigendomsrechten in de ruimste zin des woords, blijven
berusten bij Twiga B.V. Gebruiker erkent het uitsluitend recht van Twiga B.V.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen levert Twiga B.V. slechts een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet
overdraagbaar gebruiksrecht tot gebruik van de intellectuele eigendomsrechten, waaronder het gebruik van Twiga
en/of in opdracht ontwikkelde of gebruikte producten van de geest.
3. Het is Gebruiker niet toegestaan de naam, het logo, de modellen, de in opdracht ontwikkelde of gebruikte
producten van de geest, openbaar te maken en/of te (doen) verveelvoudigen (waaronder inbegrepen aanbieden
(doen) vervaardigen, verkopen, leveren of anderszins verhandelen) te gebruiken, anders dan waarvoor deze
overeenkomst aan Gebruiker het recht verleent.
Artikel 10. Privacy
Tijdens het aanmaken van het Profiel en gedurende het verlenen van de diensten, verstrekt Gebruiker (persoonsen/of bedrijfs)gegevens aan Twiga B.V. Deze gegevens zullen conform de toepasselijke wet- en regelgeving worden
verwerkt.
Artikel 11. Garanties en vrijwaringen
1. Gebruiker vrijwaart Twiga B.V. voor alle aanspraken van derden en daaruit voortvloeiende vorderingen van derden
welk betrekking hebben op het gebruik door Gebruiker van de door Twiga B.V. aan Gebruiker verstrekte Diensten,
inclusief de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten.
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2. Gebruiker staat in voor de correctheid van de aan Twiga B.V. verstrekte gegevens. Gebruiker erkent en begrijpt dat
de correctheid, actualiteit en volledigheid van de verstrekte Content van groot belang is voor de optimale werking van
(de Diensten van) Twiga B.V. Hiervoor wordt door Twiga B.V. geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.
3. Gebruiker staat er jegens Twiga B.V. voor in dat hij gerechtigd is om van (de Diensten van) Twiga B.V. gebruik te
maken en dat hij zal handelen in overeenstemming met deze Algemene voorwaarden.
Artikel 12. Aansprakelijkheid
1. Twiga B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad of anderszins voor schade ten gevolge
van het verlenen van de diensten, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.
2. Indien Twiga B.V. aansprakelijk is jegens Gebruiker voor schade uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid,
te allen tijde per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) maximaal
beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door Gebruiker aan Twiga B.V. betaalde vergoedingen
(exclusief BTW) voor de Diensten waaruit de aansprakelijkheid van Twiga B.V. is voortgevloeid.
3. Twiga B.V. is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere
vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of
voortvloeiend uit de diensten.
4. De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid is niet van toepassing in geval van opzet en/of
bewuste roekeloosheid van Twiga B.V. zelf en/of haar leidinggevenden.
5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Gebruiker de schade zo spoedig
mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Twiga B.V. meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Twiga
B.V. vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
Artikel 13. Melding onrechtmatige informatie
1. Twiga B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade in verband met het (onrechtmatig) gebruik van Twiga. Slechts
onder de voorwaarden zoals hieronder aangegeven, is Twiga B.V. gehouden om na ontvangst van een melding
onmiskenbaar onrechtmatig materiaal te verwijderen of een onmiskenbaar onrechtmatige activiteit stop te zetten.
2. Twiga B.V. behoudt zich het recht voor niet tot inwilliging van een verzoek tot blokkering van materiaal of
stopzetting van een activiteit over te gaan, indien zij gegronde redenen heeft om aan de juistheid van de melding of
de rechtmatigheid van het daarbij geleverde bewijs te twijfelen of indien een belangenafweging dit van haar eist. In
dat kader kan Twiga B.V. bijvoorbeeld een rechterlijke uitspraak verlangen van een bevoegde rechter in Nederland,
welke uitspraak aantoont dat het betreffende materiaal of de betreffende activiteit onmiskenbaar onrechtmatig is.
3. Twiga B.V. zal op geen enkele wijze partij hoeven te zijn bij een geschil tussen degene die het verzoek doet en enige
derde.
4. Degene die het verzoek doet, vrijwaart Twiga B.V. tegen iedere aanspraak van derden in verband met de blokkering
of verwijdering van materiaal of stopzetting van activiteiten. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en
kosten die Twiga B.V. lijdt, nog zal kunnen lijden of die Twiga B.V. dient te maken in verband met een dergelijke
aanspraak, waaronder mede begrepen – doch niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor rechtsbijstand.
Artikel 14. Duur & Beëindiging
1. De overeenkomst heeft een looptijd voor onbepaalde tijd.
2. Zowel Gebruiker als Twiga B.V. zijn gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder opgaaf van
redenen per aangetekend schrijven of per deurwaardersexploot op te zeggen. Gebruiker heeft het recht om op elk
gewenst moment het gebruik van Twiga B.V. te staken en zijn Profiel te verwijderen.
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3. Bij misbruik door Gebruiker heeft Twiga B.V. het recht om de toegang tot of het gebruik van de verleende diensten
met onmiddellijke ingang te staken.
4. Twiga B.V. wijst Gebruiker er op dat hij geen gebruik kan maken van de afkoelingstermijn, zoals vermeld in artikel
7:46d lid 1 BW, zodat de diensten door Twiga B.V. direct met instemming van de Gebruiker worden uitgevoerd, zoals
bedoeld in artikel 7:46i lid 5 onder 1 BW.
5. Bij beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, vervalt per direct het recht van de Gebruiker om
Twiga te gebruiken en wordt de toegang tot Twiga direct ontzegd. Twiga B.V. verwijdert bij beëindiging, om welke
reden dan ook, onmiddellijk het Profiel. Twiga B.V. blijft gerechtigd om de volledige Content, die de Gebruiker op
Twiga heeft geplaatst, te gebruiken. Na het einde van de overeenkomst zal Twiga B.V. echter op het eerste verzoek
van de Gebruiker de volledige Content die de Gebruiker op Twiga heeft geplaatst, en waarop Gebruiker rechten kan
doen gelden, verwijderen of anonimiseren. Twiga B.V. is niet gehouden om na beëindiging van de overeenkomst,
enige Content aan de Gebruiker te verstrekken en/of te converteren.
Artikel 15. Privacy
1. Voor zover Gebruiker bij gebruikmaking van Twiga persoonsgegevens verwerkt, is Gebruiker daarvoor de
verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Gebruiker staat ervoor in dat hij de
persoonsgegevens rechtmatig verwerkt. Twiga B.V. zal de persoonsgegevens uitsluitend verwerken in opdracht van
Gebruiker en overeenkomstig de instructies van Gebruiker, waaronder mede begrepen het bepaalde in de
overeenkomst.
2. Gebruiker vrijwaart Twiga B.V. voor alle aanspraken van derden in het kader van de verwerkte gegevens die jegens
Twiga B.V. mochten worden ingesteld wegens een niet aan opdrachtnemer toe te rekenen schending van de Wet
bescherming persoonsgegevens en/of andere wetgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.
Artikel 16. geheimhoudingsverplichting
1. Gebruiker verplicht zich jegens Twiga B.V. gedurende de looptijd van de overeenkomst tot volledige geheimhouding
van al hetgeen Gebruiker ter kennis is gekomen in het kader van de uitoefening van de overeenkomst.
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