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Algemene Voorwaarden My TP - Tussenpersonen
Artikel 1. Definities
1. De
als
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

j.
k.

met een hoofdletter geschreven begrippen in deze Algemene Voorwaarden worden
volgt gedefinieerd.
Algemene Voorwaarden: deze set Algemene Voorwaarden;
Betrokkene: de natuurlijke persoon, van wie met behulp van de Webapplicatie
Persoonsgegevens worden verwerkt;
Overeenkomst: iedere tussen My TP en de Tussenpersoon tot stand gekomen
Overeenkomst, waaronder de Overeenkomst die tot stand komt via de registratie
op de website van My TP;
Webapplicatie: de Webapplicatie van My TP, die een vergelijkingsprogramma van
schadeverzekeringen inhoudt;
Privacy statement: het privacy statement, dat van toepassing is op de verwerking
van Persoonsgegevens van Betrokkenen middels de Webapplicatie;
Data: alle gegevens die worden verwerkt middels de Webapplicatie, welke ook
kunnen bestaan uit Persoonsgegevens;
Persoonsgegevens: Persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening
gegevensbescherming.
Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per email;
Tussenpersoon: de natuurlijke of rechtspersoon die met My TP een Overeenkomst
heeft gesloten of beoogt te sluiten. Als Tussenpersoon kan, niet-limitatief bedoeld,
worden aangemerkt zowel een assurantietussenpersoon, bemiddelaar als
andersoortige adviseur op het gebied van assurantiën;
Verzekeraar: het verzekeringsbedrijf, dat verzekeringsgegevens verstrekt aan My
TP en waarmee My TP een overeenkomst heeft;
My TP: de leverancier van de Webapplicatie, gevestigd te Hoogeveen, ingeschreven
in het Handelsregister onder KvK-nummer 70786844.

Artikel 2. Algemene Bepalingen
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van My TP en iedere
tot stand gekomen Overeenkomst.
2. Algemene Voorwaarden van de Tussenpersoon zijn niet van toepassing op de
Overeenkomst.
3. Wanneer een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt,
zullen de overige bepalingen onverminderd van toepassing blijven. Partijen zullen
samen een vervangende bepaling vaststellen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel
en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
4. Deze Algemene Voorwaarden kunnen door My TP worden gewijzigd. Nieuwe versies
van deze Algemene Voorwaarden worden bekend gemaakt op de webpagina van de
Webapplicatie. My TP brengt Tussenpersoon hiervan op de hoogte en Tussenpersoon
krijgt tevens op eerste verzoek de laatste versie van deze Algemene Voorwaarden
toegestuurd.
Artikel 3. Registratie en totstandkoming van de Overeenkomst
1. In geval de Overeenkomst via de website van de Webapplicatie wordt aangegaan, is
registratie daarop door de Tussenpersoon vereist. De Tussenpersoon zal alle bij de
registratie gevraagde verplichte gegevens volledig en naar waarheid verstrekken.
2. Een Overeenkomst die elektronisch wordt aangegaan, komt pas tot stand op het
moment dat My TP de registratie van de Tussenpersoon langs elektronische weg heeft
bevestigd en de Tussenpersoon heeft voldaan aan alle voorwaarden die in het aanbod
zijn vermeld.
3. Indien de Tussenpersoon de Overeenkomst sluit namens een andere natuurlijke of
rechtspersoon, verklaart hij door het aangaan van de Overeenkomst daartoe bevoegd
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te zijn. De Tussenpersoon is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor
de nakoming van de verplichtingen uit die Overeenkomst.
Na totstandkoming van de Overeenkomst verkrijgt de Tussenpersoon toegang tot de
Webapplicatie voor de duur van de Overeenkomst.
Indien wijzigingen in gegevens van de Tussenpersoon na totstandkoming van de
Overeenkomst zich voordoen, worden deze zo spoedig mogelijk aan My TP
doorgegeven. Dit kan door de betreffende gegevens onder het account van de
Tussenpersoon op de Webapplicatie aan te passen.
Het is de Tussenpersoon niet toegestaan zijn inloggegevens ter beschikking te stellen
aan personen buiten zijn bedrijf. Tussenpersoon is aansprakelijk voor alle gedragingen
van personen die onder zijn inloggegevens worden verricht.
Het is de Tussenpersoon niet toegestaan om de Webapplicatie voor andere doeleinden
te gebruiken dan is overeengekomen. De Webapplicatie mag niet onrechtmatig worden
verspreid en/of op eigen of andere website worden geplaatst.
De Tussenpersoon verbeurt een onmiddellijk opeisbare boete van € 25.000 aan My TP,
wanneer Tussenpersoon zich niet houdt aan de in lid 6 en 7 van dit artikel genoemde
verboden.

Artikel 4. Kern van de Overeenkomst
1. My TP zal tijdens de duur van de Overeenkomst de Webapplicatie ter beschikking
stellen aan de Tussenpersoon, zodat de Tussenpersoon informatie van Verzekeraars
kan gebruiken en vergelijken.
2. Om de vergelijking van de verzekeringen te faciliteren, bevat de Webapplicatie een
puntensysteem. My TP behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht dit
puntensysteem te onderhouden en te wijzigen.
3. De Webapplicatie wordt toegankelijk gemaakt via de website van My TP, waarop
Tussenpersonen de vergelijkingen kunnen maken.
4. De functionaliteiten van de Webapplicatie als beschreven in deze Algemene
Voorwaarden zijn een indicatie. De Webapplicatie bevat uitsluitend die functionaliteiten
die uitdrukkelijk in de Overeenkomst zijn vermeld en wordt voor het overige “as-is”
aan Tussenpersoon ter beschikking gesteld.
5. Tussenpersonen zijn voor gebruik van de Webapplicatie een prijs verschuldigd, die in
de Overeenkomst wordt genoemd.
Artikel 5. Duur en beëindiging van de Overeenkomst
1. De Overeenkomst tussen Partijen wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden.
De Overeenkomst wordt na elk jaar stilzwijgend verlengd, tenzij de overeenkomst
rechtsgeldig wordt beëindigd. De Tussenpersoon is na afloop van het eerste jaar
gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen met een opzegtermijn van één maand. De
opzegging werkt niet eerder dan nadat My TP de opzegging van de Tussenpersoon
Schriftelijk heeft bevestigd.
2. De Tussenpersoon heeft niet het recht op te zeggen, indien een Verzekeraar stopt met
het plaatsen of verstrekken van informatie.
Artikel 6. Plaatsen en gebruik van gegevens op de Webapplicatie
1. De Tussenpersoon is zelf verantwoordelijk voor controle op onder meer juistheid en
volledigheid van de middels de Webapplicatie door Verzekeraars verstrekte informatie
en door de Tussenpersoon en/of de klant geplaatste gegevens en verwerkt deze
gegevens voor eigen risico. My TP aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.
2. De Tussenpersoon staat er voor in dat hij volledig rechthebbende is ten aanzien van
de gegevens die hij op de Webapplicatie plaatst. Tussenpersoon staat ervoor in dat hij
volledig gerechtigd is om de Persoonsgegevens van klanten te verwerken. De
Tussenpersoon is en blijft aansprakelijk voor het advies wat hij geeft aan zijn of haar
klanten, ook al is dit advies gebaseerd op informatie van de Webapplicatie. Elke
aansprakelijkheid van My TP ter zake is uitgesloten.
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3. De Tussenpersoon zal geen misbruik maken van de diensten van My TP en zich
onthouden van het (doen) verspreiden of op de Webapplicatie plaatsen van verboden
en/of onrechtmatige gegevens. My TP kan met gegronde redenen de door de
Tussenpersoon op de Webapplicatie geplaatste gegevens verwijderen zonder dat My
TP op enigerlei wijze aansprakelijk is als gevolg van een dergelijke verwijdering.
Artikel 7. Vergoedingen en ontbinding van de Overeenkomst
1. Een inbreuk op het bepaalde in de Overeenkomst of Algemene Voorwaarden door
Tussenpersoon geeft My TP het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te
ontbinden, tenzij de inbreuk op grond van de geringe betekenis daarvan, ontbinding
van de Overeenkomst niet rechtvaardigt. De Tussenpersoon is dientengevolge, met
uitsluiting van My TP, aansprakelijk voor de schade die klanten en/of derden als gevolg
van de beëindiging lijden.
2. In geval My TP schade lijdt in verband met de grond die tot ontbinding van de
Overeenkomst als bedoeld in het vorige lid heeft geleid, komt deze schade voor
rekening van de Tussenpersoon. Indien My TP de Overeenkomst op grond van het
vorenstaande ontbindt, zijn alle vorderingen op de Tussenpersoon terstond opeisbaar.

Artikel 8. Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. My TP spant zich in om de gegevens in de Webapplicatie zo actueel en accuraat
mogelijk te houden. Om dit te bewerkstelligen zal My TP zoveel mogelijk de tekstdelen
van de verzekeringsgegevens van Verzekeraars te plaatsten bij de resultaten op de
Webapplicatie.
2. My TP spant zich in om de juiste werking en de beschikbaarheid van de Webapplicatie
en de services te optimaliseren. Echter kan My TP niet garanderen dat de voorzieningen
op de Webapplicatie onbeperkt beschikbaar zijn en dat alle voorzieningen op de
Webapplicatie probleemloos functioneren. Alle aansprakelijkheid van My TP ter zake is
uitgesloten.
3. Binnen de grenzen van de wet is elke aansprakelijkheid van My TP voor schade geleden
in verband met het gebruik van de Webapplicatie uitgesloten.
4. My TP is te allen tijde bevoegd de Webapplicatie of onderdelen daarvan tijdelijk buiten
gebruik te (doen) stellen of aan te passen indien dit naar zijn oordeel wenselijk is ten
aanzien van onderhoud verbetering van de Webapplicatie of de servers van My TP of
derden. Alle aansprakelijkheid van My TP als gevolg van ontoegankelijkheid of
verminderde toegankelijkheid van de Webapplicatie of onderdelen daarvan is
uitgesloten.
5. Indien de Webapplicatie verwijzingen bevat, bijvoorbeeld door middel van hyperlinks,
naar de webpagina’s van derden, is My TP nimmer aansprakelijk voor de inhoud van
deze webpagina’s.
6. My TP spant zich naar alle redelijkheid in de Webapplicatie en de overige systemen
van My TP te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik door derden. My
TP is echter nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van verlies of beschadiging
van door de Verzekeraar op welke wijze dan ook verstrekte gegevens.
7. My TP is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gederfde winst, geleden verlies,
schade als gevolg van bedrijfstagnatie, overige gevolgschade en verlies van gegevens,
verband houdend de uitvoering van de Overeenkomst.
8. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat de
Tussenpersoon direct na het ontstaan of het (mogelijkerwijs kunnen) ontdekken van
de directe schade schriftelijk mededeling doet aan My TP. Iedere vordering tot
schadevergoeding vervalt indien de Tussenpersoon deze niet wordt ingediend binnen
12 maanden na het ontstaan van de schade.
Indien en voor zover de Tussenpersoon inbreuk maakt op het bepaalde in deze
Overeenkomst of enig wettelijk voorschrift, vrijwaart de Tussenpersoon My TP van alle
hieruit voortvloeiende schades en aanspraken van derden. De Tussenpersoon vrijwaart
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My TP eveneens van alle overige aanspraken van derden in verband met het gebruik van
de door My TP aangeboden diensten.
Artikel 9. Intellectuele Eigendom
1. Alle databank-, auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op de
software, de ontwerpen en ideeën van My TP, zijn domeinnaam, de Webapplicatie en
onderdelen daarvan, waaronder mede begrepen de vormgeving, werking, beelden en
geluiden, behoren toe aan My TP of zijn licentiegevers. Het is de Tussenpersoon
verboden dit materiaal te verveelvoudigen, te wijzigen, op enige wijze te reproduceren,
aan derden te verstrekken of voor andere doeleinden te gebruiken dan waarin de
Overeenkomst nadrukkelijk voorziet.
2. Het is de Tussenpersoon niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met
betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te
verbergen of te wijzigen.
Artikel 10. Persoonsgegevens
1. Tussenpersoon is verwerkingsverantwoordelijke voor de Persoonsgegevens van
Betrokkenen die hij middels de Webapplicatie verwerkt. My TP is verwerker.
Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts tijdelijk opgeslagen in de
Webapplicatie, om de functionaliteit van de Webapplicatie mogelijk te maken. De
Persoonsgegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan hierboven
beschreven.
2. Op het gebruik van de Webapplicatie door Betrokkenen, is het Privacy statement van
My TP van toepassing. Het Privacy statement maakt deel uit van deze Algemene
Voorwaarden en is als bijlage aangehecht.
3. De Tussenpersoon garandeert dat de verwerking van de Persoonsgegevens met behulp
van de Webapplicatie niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van
derden. De Tussenpersoon vrijwaart My TP van alle aanspraken van derden die door of
vanwege deze verstrekking(en) ontstaan.
4. My TP zal deze Persoonsgegevens niet aan derden ter beschikking stellen en My TP zal
aan derden geen toegang tot deze Persoonsgegevens verlenen.
5. My TP zal zich inspannen voldoende technische en organisatorische maatregelen te
nemen, zoals bedoeld in artikel 32 Algemene verordening gegevensbescherming, met
betrekking tot de te verrichten verwerkingen van Persoonsgegevens, met het oog op
bescherming tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. My TP
staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. My
TP zal zich inspannen dat de beveiliging zal voldoen aan een niveau dat, gelet op de
stand van de techniek, de gevoeligheid van de Persoonsgegevens en de aan het treffen
van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.
6. De Tussenpersoon komt de op hem rustende verplichtingen op grond van de Algemene
verordening gegevensbescherming zelf na. Hierbij gaat het onder meer om het
behandelen van verzoeken van Betrokkenen en het melden van datalekken.
7. My TP biedt Tussenpersoon alle benodigde ondersteuning en informatie bij het
nakomen van diens verplichtingen op grond van de Algemene verordening
gegevensbescherming, waaronder het behandelen van verzoeken van Betrokkenen, de
verplichtingen op het gebied van beveiliging van Persoonsgegevens en het melden van
datalekken, het aantonen dat de verplichtingen op grond van de Algemene verordening
gegevensbescherming rondom het inzetten van een verwerker worden nageleefd en
het uitvoeren van audits. My TP zal deze ondersteuning verlenen tegen vergoeding van
de voor haar hieruit voortvloeiende kosten en tegen de door haar gebruikelijk
gehanteerde tarieven.
8. Indien My TP ten behoeve van de verwerking van Persoonsgegevens (sub)verwerkers inzet, worden de in dit artikel opgenomen bepalingen omtrent de
verwerking van Persoonsgegevens ook aan de (sub-)verwerker opgelegd. My TP is
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toegestaan (sub-)verwerkers in te schakelen.
Artikel 11. Slotbepalingen
1. Op alle Overeenkomsten gesloten met My TP en alle daaruit tussen Partijen
voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn Partijen verplicht zich optimaal in te
spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen
het arrondissement van de vestigingsplaats van My TP aangewezen om van geschillen
kennis te nemen.

Bijlagen I – Privacystatement My TP

Privacystatement My TP B.V.
Artikel 1. Toepasselijkheid

1. Dit is het Privacy statement van My TP B.V., gevestigd op het adres Schutstraat 145,
postcode 7907 CD te Hoogeveen, KvK-nummer 70786844 (hierna: “My TP”).
2. Dit Privacy statement is van toepassing op het gebruik van de Webapplicatie genaamd:
“My TP”, beschikbaar via www.mijntp.nl en via www.my-tp.net en de daaraan verwante
diensten die My TP aan een klant levert (hierna: de Webapplicatie). Dit Privacy
statement maakt onderdeel uit van de Algemene Voorwaarden, die van toepassing zijn
tussen My TP en de klant.
3. De begrippen zoals gehanteerd in de Algemene Voorwaarden van My TP worden in dit
Privacy statement op dezelfde wijze gebruikt. De Algemene Voorwaarden zijn vindbaar
op www.mijntp.nl en ze worden op eerste verzoek naar de klant toegestuurd.
Artikel 2. Gebruik van persoonsgegevens en Data door My TP
1. In de Webapplicatie zullen Persoonsgegevens van klanten worden verwerkt. De
verwerking heeft ten doel om de dienstverlening van My TP goed uit te kunnen voeren,
wat onder meer inhoudt dat de correcte verzekeringsgegevens worden gekoppeld aan
de bijbehorende klanten. De volgende Persoonsgegevens worden verwerkt: NAWgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, geboortegegevens, bankrekeningnummer,
kentekens van voertuigen en overige verzekeringsgegevens. Persoonsgegevens
worden te allen tijde slechts tijdelijk opgeslagen in de Webapplicatie, om de
functionaliteit van de Webapplicatie mogelijk te maken. De Persoonsgegevens worden
niet voor een ander doel gebruikt dan hierboven beschreven. Verwerking van deze
persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.
2. My TP verwerkt anonieme gebruiksdata die ontstaan door het gebruik van de
Webapplicatie. Deze data worden gebruikt voor analyse en voor verbetering van de
Webapplicatie en de andere producten en diensten van My TP.
3. De Webapplicatie wordt gehost door Digital Ocean te Amsterdam, de hostingprovider
van My TP.
Artikel 3. Inzage en wijziging
1. De klant heeft het recht om zijn of haar Persoonsgegevens, die worden verwerkt door
My TP, in te zien.
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2. De klant heeft het recht om zijn of haar Persoonsgegevens, indien niet correct, te
(laten) wijzigen.
3. Voor wijzigingsverzoeken kan de klant contact opnemen met My TP. Voor
contactgegevens zie de website van My TP: www.my-tp.net.
4. De Webapplicatie en de informatiesystemen waarbinnen persoonsgegevens worden
verwerkt door My TP, worden door My TP adequaat beveiligd. De volgende maatregelen
zijn hiertoe getroffen:
a. De data wordt gehost door een hostingprovider, die werkt met ISOgecertificeerde datacenters.
b. Overige maatregelen (zie informatiebeveiligingsbeleid)
Artikel 4. Overig
Het kan voorkomen dat het privacybeleid van My TP en dit Privacy statement wijzigt. My
TP heeft te allen tijde het recht om dat te doen en brengt u hiervan op de hoogte. My TP
raadt u aan om regelmatig de meest recente versie van het Privacy statement te bekijken.
Op uw verzoek wordt deze u door My TP toegezonden. Indien u vragen of opmerkingen
hebt, kun u contact met My TP opnemen. Voor contactgegevens zie de website van My TP:
www.my-tp.net.
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