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DEFINITIES 
 
Consument: natuurlijk persoon die producten en/of diensten van Smart Mobile koopt voor 
privégebruik. 
Niet-consument: rechtspersoon of natuurlijk persoon die geen consument is. 
Koper: ieder natuurlijk of rechtspersoon die producten en/of diensten koopt van Smart Mobile. 
Producten: goederen tot koop waarvan de koper zich tegenover Smart Mobile verbindt, zoals 
apparatuur, software en/of supplies. 
Diensten: de door of namens Smart Mobile, al dan niet met betrekking tot producten, te verlenen 
service en ondersteuning, waaronder voorts onderhoud. 
Occasions: tweedehands producten die niet als “refurbished” worden verkocht. 
 
2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
2.1 Smart Mobile is onderdeel van L8P nv en deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle 
(online)aanbiedingen, (online)offertes en (online)overeenkomsten tot verkoop van producten en/of 
diensten door Smart Mobile aan kopers. Indien een bepaling van deze voorwaarden alleen geldt voor 
consumenten of alleen voor niet- consumenten dan wordt dat vermeld. 
2.2 Iedere afwijking of wijziging van de algemene voorwaarden vereist de voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Smart Mobile. Een eventuele afwijking heeft slechts betrekking op de desbetreffende 
overeenkomst, zodat hierop geen beroep kan worden gedaan in andere overeenkomsten, tenzij 
schriftelijk anders is overeengekomen. 
2.3 Uitsluitend deze algemene voorwaarden zullen van toepassing zijn op alle (online)aanbiedingen, 
(online)offertes en (online)overeenkomsten tot verkoop van producten en/of diensten door Smart 
Mobile aan koper ongeacht enige andersluidende bepaling in kopers algemene (verkoop)voorwaarden 
of door koper aangebrachte wijziging(en) op factuur of orderbevestigingsformulier. Deze algemene 
voorwaarden sluiten de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uit tenzij schriftelijk 
anders overeengekomen. 
2.4 Smart Mobile behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden aan te passen c.q. aan te 
vullen. 
2.5 In het geval dat enige bepaling van deze algemene voorwaarden door een bevoegde rechter nietig 
geacht zal worden of anderszins niet bindend, zullen de overige bepalingen van deze algemene 
voorwaarden onverkort van kracht blijven. 
  
3. AANBIEDINGEN, ORDERS EN AFLEVERINGEN 
 
3.1 Alle door Smart Mobile gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven (hierna te noemen: 
aanbiedingen), in welke vorm dan ook zijn geheel vrijblijvend en tussentijds uitverkocht voorbehouden. 
Aanbiedingen zijn geldig gedurende de in de aanbieding vermelde termijn. Indien een dergelijke 
termijn ontbreekt geldt een aanbieding gedurende tien dagen van offertedatum. 
3.2 Voor niet-consumenten zijn de door Smart Mobile genoemde (leverings)termijnen indicatief. 
Opgegeven (leverings)termijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. Indien een 
wijziging in de omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, 
wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, onverminderd hetgeen hierna is bepaald 
omtrent overmacht. Bij niet tijdige levering dient Smart Mobile in gebreke te worden gesteld, waarbij 
haar een redelijke termijn tot levering dient te worden geboden. 
3.3 Bij consumenten zal levering op afgesproken data plaatsvinden. Bij niet tijdige levering dient Smart 
Mobile in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn tot levering dient te worden 
geboden. Consumenten zijn tot het moment van levering gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te 
ontbinden indien levering niet binnen dertig kalenderdagen na de overeengekomen leveringsdatum 
heeft plaatsgevonden. 



3.4 Levering kan om praktische redenen in gedeelten plaatsvinden. 
3.5 Indien Smart Mobile door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de 
overeenkomst (verder) uit te voeren, is Smart Mobile gerechtigd de overeenkomst door een daartoe 
strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te 
ontbinden, onverminderd het recht van Smart Mobile op betaling door de koper van de reeds door 
Smart Mobile verrichte leveranties of prestaties, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst 
op te schorten. Ingeval van opschorting zal Smart Mobile alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst 
geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Van overmacht aan de zijde van Smart Mobile is sprake, indien 
Smart Mobile verhinderd wordt aan haar verplichtingen of aan de voorbereidingen daarvan te voldoen 
ten gevolge van omstandigheden buiten de invloedssfeer van Smart Mobile, waaronder begrepen het 
niet voldoen door leveranciers van Smart Mobile aan hun verplichtingen, werkstakingen, brand en het 
weigeren of intrekken van benodigde vergunningen of licenties. In geval van overmacht is Smart 
Mobile op grond van artikel 6:78 BW slechts aansprakelijk voor de schade van de koper indien en voor 
zover zij in verband met haar tekortkoming een voordeel geniet dat zij bij behoorlijke nakoming niet 
zou hebben, tot ten hoogste het bedrag van dit voordeel. 
3.6 Iedere bestelling van producten en/of diensten wordt aangemerkt als een aanbod van de koper om 
de producten en/of diensten met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden te kopen. Smart 
Mobile aanvaardt het aanbod onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, op het 
moment dat zij de bestelling bevestigt. Smart Mobile is vrij om - binnen haar normale 
bedrijfsuitoefening - orders te accepteren of te weigeren. 
3.7 De door Smart Mobile gehanteerde lijsten, technische specificaties, maten en dergelijke, zijn door 
Smart Mobile en/of haar leveranciers naar beste kunnen opgesteld, doch zijn slechts benaderingen en 
schattingen en geven als zodanig geen enkele garantie. Afwijkingen geven aan koper geen recht, 
aflevering en/of betaling van producten uit te stellen of te weigeren, noch recht op vergoeding. 
3.8 Het risico voor verlies van of schade aan de goederen gekocht door koper van Smart Mobile gaat 
over op koper op het moment van aflevering. Aflevering vindt plaats op de wijze en de plaats zoals 
bepaald in het orderbevestigingsformulier of zoals voorgesteld door koper en schriftelijk bevestigd 
door Smart Mobile. Indien geen plaats van aflevering is vastgesteld in het orderbevestigingsformulier 
en niet anderszins is overeengekomen, zal het adres van Smart Mobile de plaats van aflevering zijn. 
3.9 Producten die voor koper op maat worden gemaakt en door Smart Mobile voor koper worden 
besteld (configure to order of CTO) vereisen een aanbetaling door koper van 50% van de 
aankoopprijs van het product. Restitutie hiervan is niet mogelijk. De bestelling van een CTO kan niet 
worden gewijzigd of geannuleerd. 
 
4. KOOPPRIJS EN BETALINGEN 
 
4.1 De overeengekomen prijs zal als volgt worden bepaald: 
a. Indien de order door Smart Mobile is geaccepteerd via haar orderbevestigingsformulier of via een 
schrijven waarin een prijs is vermeld: de prijs blijkend uit zo’n orderbevestigingsformulier of uit zodanig 
schrijven; 
b. indien de order door Smart Mobile op andere wijze dan als bedoeld in sub a is geaccepteerd: de 
voorgestelde detailhandelsprijs, zoals bepaald in de van toepassing zijnde prijslijsten van onder meer 
Apple en overige leveranciers van Smart Mobile, die van kracht zijn op de datum van de order. 
4.2 Indien na de datum van offerte één of meer kostprijsfactoren een verhoging ondergaan, ook al 
geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is Smart Mobile gerechtigd de 
overeengekomen prijs overeenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft niet-
consumenten niet het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Indien een 
prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de 
consument de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij; de prijsverhoging 
voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de leverancier rustende verplichting ingevolge de wet of 
indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden. 
4.3 De prijs is exclusief transport- en transportverzekeringskosten voor vervoer van producten naar 
een plaats van aflevering, tenzij anders is overeengekomen. Smart Mobile is geheel vrij in de keuze 
van transport. Smart Mobile is gerechtigd orders in gedeelten af te leveren en afzonderlijk te 
factureren. 
4.4 De koopprijs is, indien niet anders is overeengekomen, in euro’s, door de koper verschuldigd op 
het moment van aflevering. Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, tenzij 
anders is overeengekomen. Smart Mobile is gerechtigd naar eigen keuze eerdere betaling te eisen 
van de gehele of gedeeltelijke koopprijs, zoals volledige betaling op het moment dat de order wordt 
geplaatst. 



4.5 In het geval dat koper zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, is Smart Mobile gerechtigd, zonder 
rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling de desbetreffende koopovereenkomst ontbonden 
te achten, of levering te staken onder voorbehoud van haar recht op schadevergoeding. 
4.6 In het geval een consument zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt, is de consument – 
zonder dat enige ingebrekestelling nodig is – van rechtswege in verzuim en is Smart Mobile, 
onverminderd haar overige toekomende rechten, gerechtigd over het gehele openstaande bedrag de 
wettelijke rente in rekening te brengen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot en met de dag der 
algehele voldoening. In het geval een niet-consument zijn betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt, 
is de niet-consument – zonder dat enige ingebrekestelling nodig is – van rechtswege in verzuim en is 
Smart Mobile, onverminderd haar overige toekomende rechten, gerechtigd over het gehele 
openstaande bedrag de wettelijke handelsrente in rekening te brengen, vanaf de vervaldatum van de 
factuur tot en met de dag der algehele voldoening. 
4.7 Indien Smart Mobile na de vervaldatum van de factuur incassomaatregelen moet nemen is de 
koper buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De door de koper verschuldigde 
buitengerechtelijke incassokosten zijn die volgens het Besluit normering incasskosten van 27 maart 
2012, met een minimum van EUR 40,--. Levering van producten en/of diensten kan tot betaling van de 
factuurprijs worden opgeschort. 
4.8 Niet-consumenten hebben zonder schriftelijke toestemming van Smart Mobile geen recht op 
verrekening of korting. 
 
5. EIGENDOMSVOORBEHOUD 
 
5.1 De eigendom van alle door Smart Mobile aan koper geleverde producten blijft bij Smart Mobile, 
zolang koper niet aan al zijn betalingsverplichtingen - uit welke hoofde dan ook - jegens Smart Mobile 
heeft voldaan en gaat pas dan over op koper, wanneer koper al zijn betalingsverplichtingen - uit welke 
hoofde dan ook - jegens Smart Mobile is nagekomen. 
5.2 Zolang de eigendom van de producten niet op de koper is overgegaan mag deze de producten 
niet verpanden, in eigendom tot zekerheid overdragen of aan derden enig ander recht verlenen, 
behoudens binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. Koper is verplicht de producten die onder 
eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van 
Smart Mobile te bewaren. Als de koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen 
of in betalingsmoeilijkheden verkeert, is Smart Mobile zonder enige voorafgaande sommatie en/of 
ingebrekestelling gerechtigd de goederen terug te halen. Koper dient Smart Mobile tot het terughalen 
in de gelegenheid te stellen. 
 
6. AANVAARDING EN BEDENKTIJD BIJ KOOP OP AFSTAND 
 
6.1 De koper, dan wel een in zijn opdracht handelende derde dient de door Smart Mobile geleverde 
producten terstond na aflevering nauwkeurig te controleren. 
6.2 Alle klachten verband houdende met non-conformiteit van of zichtbare afwijkingen met het 
overeengekomene moeten door niet-consumenten op de desbetreffende transportdocumenten 
worden aangegeven en schriftelijk gemeld worden aan Smart Mobile binnen zeven dagen vanaf 
datum van aflevering. Daarna worden de producten geacht te zijn aanvaard. 
6.3 Consumenten dienen Smart Mobile binnen bekwame tijd na de ontdekking op de hoogte te stellen 
van non-conformiteit of zichtbare afwijkingen met het overeengekomene. Daarna worden de 
producten geacht te zijn aanvaard. 
6.4 Op voorwaarde dat de koper heeft voldaan aan hiervoor genoemde voorwaarden en genoegzaam 
is aangetoond dat de producten niet beantwoorden aan hetgeen is overeengekomen, heeft Smart 
Mobile de keus hetzij de niet deugdelijk gebleken producten te vervangen door nieuwe producten, 
hetzij de betreffende zaken deugdelijk te repareren, hetzij de koopprijs daarvan te restitueren en/of het 
gefactureerde bedrag te crediteren, hetzij de koper alsnog een in onderling overleg vast te stellen 
korting op de prijs te verlenen. Indien dit voor Smart Mobile redelijkerwijs niet mogelijk is, heeft de 
koper het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming ontbinding niet rechtvaardigt. 
Door voldoening aan één van de hiervoor genoemde voorwaarden is Smart Mobile met betrekking tot 
het geleverde van haar verplichtingen volledig gekweten. Deze bepaling laat de rechten van 
consumenten met betrekking tot gebreken aan producten onverlet. 
6.5 In het geval van “koop op afstand”, te weten; de overeenkomst met een consument waarbij, door 
Smart Mobile, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik is gemaakt van één of 
meer technieken voor communicatie op afstand (zoals verkoop via uitsluitend het internet), geldt voor 
consumenten het volgende: consumenten mogen de koop van producten en/of diensten eenzijdig 



zonder opgave van redenen binnen 14 dagen na ontvangst van een product ontbinden. Smart Mobile 
mag een schriftelijke bevestiging vragen. Voor producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig 
specificaties van de consument, voor verkoop ongeschikt zijn geworden of anders zijn gebruikt, is 
ontbinding niet mogelijk. De consument is verantwoordelijk voor het retourneren van het product en 
voor de daaraan verbonden kosten. De eventueel door de consument betaalde bedragen zullen 
binnen 30 dagen na de ontbinding aan de consument worden terugbetaald. De kosten voor het 
terugzenden van een product worden op het terug te betalen bedrag in mindering gebracht.  
 
7. GARANTIES 
 
7.1 Behoudens de hierna opgenomen uitzonderingen garandeert Smart Mobile dat de door haar 
geleverde producten gedurende twaalf maanden na aflevering voldoen aan de daarvoor geldende en 
door de leveranciers of licentiegevers afgegeven specificaties. Indien het product binnen deze 
garantietermijn een gebrek vertoond, zal Smart Mobile of haar leverancier of de licentiegever het 
product binnen een redelijke termijn kosteloos herstellen of naar haar keus vervangen, mits het 
product aan Smart Mobile is terugbezorgd en vervoerskosten zijn vooruitbetaald (met naam, adres, 
telefoonnummer van de koper, omschrijving van het probleem en bewijs van datum van aankoop 
gehecht aan het product). Door leveranciers of licentiegevers aan Smart Mobile gegeven garanties 
voor producten zullen steeds aan kopers worden overgedragen. Na de garantieperiode wordt elke 
aansprakelijkheid uitdrukkelijk uitgesloten. Deze garantiebepalingen tasten de wettelijke rechten van 
consumenten niet aan. 
7.2 Deze garantie is niet van toepassing indien het gebrek het gevolg is van een van buiten komende 
oorzaak en/of niet aan Smart Mobile is toe te rekenen waaronder ongelukken, beschadiging, 
blootstelling aan water, kortsluiting, misbruik, verkeerd gebruik, verkeerde toepassing, het niet 
vakkundig en regelmatig onderhouden en service of aanpassing door een voor het betreffende 
product niet-geautoriseerd service centre. 
7.3 Occasions worden door Smart Mobile aan koper verkocht in de feitelijke staat van aflevering. Voor 
door Smart Mobile geleverde occasions, garandeert Smart Mobile niet, noch uitdrukkelijk noch 
stilzwijgend, de kwaliteit, verhandelbaarheid of geschiktheid voor enig bepaald doel, tenzij uitdrukkelijk 
anders schriftelijk is overeengekomen. Ten aanzien van occasions met een verkoopprijs van EUR 
150,- of meer garandeert Smart Mobile dat deze vrij zijn van gebreken gedurende zes maanden na 
aflevering. Indien het product binnen deze garantietermijn een gebrek vertoond, zal Smart Mobile het 
product indien redelijkerwijs mogelijk binnen een redelijke termijn kosteloos herstellen, of naar haar 
keus terugnemen en de koopprijs aan koper restitueren, mits het product aan Smart Mobile is 
terugbezorgd en vervoerskosten zijn vooruitbetaald (met naam, adres, telefoonnummer van de koper, 
omschrijving van het probleem en bewijs van datum van aankoop gehecht aan het product). De 
aansprakelijkheid van Smart Mobile is beperkt tot de nakoming van deze garantieverplichtingen. 
 
8. DIENSTEN 
 
8.1 Indien Smart Mobile diensten verricht is in aanvulling op de overige bepalingen dit artikel van 
toepassing. In geval van onderlinge tegenstrijdigheid prevaleren de overige bepalingen. 
8.2 Smart Mobile spant zich er voor in, in haar aanbiedingen tot het verrichten van diensten een zo 
goed mogelijk beeld van de uit te voeren werkzaamheden te geven. Smart Mobile behoudt zich het 
recht voor om opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren en is niet aansprakelijk voor de 
schade die direct dan wel indirect uit deze weigering ontstaat of zal ontstaan. Zolang een aanbieding 
niet door koper aanvaard is, behoudt Smart Mobile zich het recht voor om haar capaciteit elders in te 
zetten. 
8.3 Indien naar het oordeel van Smart Mobile derden bij de opdracht moeten worden ingeschakeld, is 
de koper gehouden om hieraan zijn medewerking te verlenen. 
8.4 Smart Mobile spant zich in om diensten tijdig uit te voeren. Smart Mobile is niet aansprakelijk voor 
directe en indirecte schade indien zij er niet in slaagt diensten tijdig uit te voeren. 
8.5 De koper dient Smart Mobile op redelijke wijze te accommoderen, informatie te verschaffen en 
medewerking te verlenen opdat Smart Mobile de diensten kan verlenen. 
8.6 De koper is verantwoordelijk voor het maken van volledige en actuele kopieën van zijn 
computerprogramma’s en gegevens en het veiligstellen van vertrouwelijke gegevens en/of informatie, 
voordat Smart Mobile de diensten uitvoert. 
8.7 Smart Mobile zal zich inspannen de door haar te leveren diensten als goed opdrachtnemer uit te 
voeren. 



8.8 Indien de koper al dan niet op basis van garantie Smart Mobile opdracht heeft gegeven tot 
reparatie van een product en het product wordt niet binnen drie maanden nadat het product gereed is, 
tegen betaling van het wegens onderzoek of reparatie verschuldigde bedrag afgehaald door de koper, 
dan wordt de koper geacht afstand te hebben gedaan van het ter reparatie ingeleverde product ten 
behoeve van Smart Mobile. De koper zal alsdan Smart Mobile vrijwaren voor alle aanspraken van 
derden met betrekking tot deze zaak. De koper blijft ook na afstand te hebben gedaan van het product 
de onderzoek- en/of reparatiekosten verschuldigd. 
8.9 Indien er sprake is van meerwerk is Smart Mobile gerechtigd om dit bij de koper in rekening te 
brengen. Meerwerk zal – voor zover mogelijk – zo vroeg mogelijk door Smart Mobile aan koper 
schriftelijk worden medegedeeld. De koper wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van het 
meerwerk, de daaraan verbonden kosten en de zonodig aangepaste levertijd, tenzij de koper 
schriftelijk bezwaar maakt voor de aanvang van de uitvoering van het meerwerk en in ieder geval 
binnen vijf dagen na de voornoemde kennisgeving door Smart Mobile. 
 
9. AANSPRAKELIJKHEID 
 
9.1 Smart Mobile is niet aansprakelijk voor schade anders dan met inachtneming van het in dit artikel 
bepaalde. De wettelijke aansprakelijkheid, contractuele aansprakelijkheid en aansprakelijkheid uit 
hoofde van onrechtmatige daad is beperkt tot het bedrag van de door koper aan Smart Mobile voor 
het product of de dienst betaalde prijs.  
9.2 Smart Mobile aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens koper voor: schade door een gebrek of 
tekortkoming aan producten die door Smart Mobile binnen een redelijke periode zijn vervangen of 
hersteld; indirecte schade of zuivere vermogensschade zoals gederfde omzet en winst; schade die 
voorkomen had kunnen worden door adviezen en instructies van Smart Mobile op te volgen; schade 
die is veroorzaakt doordat Smart Mobile gebruik heeft gemaakt van door de koper gespecificeerde of 
aangeleverde materialen en/of gehandeld heeft in overeenstemming met de aanwijzingen van de 
koper; schade die wordt veroorzaakt doordat de koper heeft nagelaten volledige en actuele kopieën te 
bewaren van zijn computerprogramma’s en gegevens; en schade die wordt veroorzaakt doordat de 
koper heeft nagelaten vertrouwelijke gegevens en/of informatie veilig te stellen. 
 
10. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER 
 
10.1 Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is 
uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
10.2 Ten aanzien van geschillen is de rechter in Den Haag bevoegd. Ten aanzien van geschillen 
tussen een consument en Smart Mobile is de rechter in de woonplaats of het werkelijke verblijf van de 
consument bevoegd. 
 
11. DIVERSEN 
11.1 Deze algemene voorwaarden zijn terug te vinden op onze website, www.smart-mobile.nl. 
11.2 De contracts- of overeenkomstdatum is bepalend voor de op het contract of overeenkomst van 
toepassing zijnde algemene voorwaarden. 

12. PRIVACY POLICY 

Smart Mobile (onderdeel van L8P nv) hecht veel waarde aan de bescherming van uw 
persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over 
hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Naast www.smart-mobile.nl zijn de volgende websites zijn onderdeel van L8P nv: 
www.goedkopetelefoon.eu, www.switchyourmobile.nl en www.geefjemobiel.nl. Deze privacy policy is 
op al onze websites van toepassing en kunt u op alle websites terugvinden. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met 
persoonsgegevens. Smart Mobile houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, 
waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder 
geval: 

http://www.smart-mobile.nl/
http://www.smart-mobile.nl/
http://www.goedkopetelefoon.eu/
http://www.switchyourmobile.nl/
http://www.geefjemobiel.nl/


 Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn 
verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy; 

 Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal 
nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 

 Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van 
uw persoonsgegevens; 

 Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging 
van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 

 Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van 
de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 

 Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en 
deze respecteren. 

Als Smart Mobile zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na 
het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons 
wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. 

Verwerking van persoonsgegevens van Klanten of leverancier 
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Smart Mobile verwerkt ten behoeve van 
de volgende doelstelling(en): 

o Administratieve doeleinde; 
o Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen; 
o Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht. 
o Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 
o De overeengekomen opdracht; 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Smart Mobile de volgende persoonsgegevens van u 
vragen: 

o Voornaam; 
o Tussenvoegsel; 
o Achternaam; 
o Adres 
o Postcode 
o Woonplaats 
o (Zakelijk) Telefoonnummer; 
o (Zakelijk) E-mailadres; 
o Geslacht. 
o Geboortedatum 
o Bankgegevens 

Uw persoonsgegevens worden door Smart Mobile opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde 
verwerking(en) voor de periode: 

 Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie 
voor maximaal 7 jaar. 

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees 
Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Smart Mobile verwerkt ten behoeve van 
de volgende doelstelling(en): 

 Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

 Het inschrijving formulier Nieuwsbrief; 



Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Smart Mobile de volgende persoonsgegevens van u 
vragen: 

o Voornaam; 
o Tussenvoegsel; 
o Achternaam; 
o E-mailadres. 

Uw persoonsgegevens worden door Smart Mobile opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde 
verwerking(en) voor de periode: 

 Gedurende de periode dat men aangemeld is. 

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of 
geïnteresseerde 
Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door 
Smart Mobile verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

 Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

 Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn; 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Smart Mobile de volgende persoonsgegevens van u 
vragen: 

o Voornaam; 
o Tussenvoegsel; 
o Achternaam; 
o Telefoonnummer; 
o E-mailadres. 

Uw persoonsgegevens worden door Smart Mobile opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde 
verwerking(en) voor de periode: 

 Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten 
en/of geïnteresseerde. 

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers 
Persoonsgegevens van medewerkers worden door Smart Mobile verwerkt ten behoeve van de 
volgende doelstelling(en): 

 Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

 De arbeidsovereenkomst. 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Smart Mobile de volgende persoonsgegevens van u 
vragen: 

o Voornaam; 
o Tussenvoegsel; 
o Achternaam; 
o Telefoonnummer; 



o E-mailadres; 
o Geboortedatum; 
o Salarisgegevens; 
o Kopie ID; 
o BSN-nummer; 
o Bankgegevens. 

Uw persoonsgegevens worden door Smart Mobile opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde 
verwerking(en) voor de periode: 

 Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële 
administratie voor maximaal 7 jaar. 

Verstrekking aan derden 
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is 
voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor: 

 Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma; 

 Het verzorgen van de (financiële) administratie; 

 Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen. 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen 
verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin 
uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder 
zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk 
verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek 
(persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en 
zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met 
derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. 

Binnen de EU 
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

Minderjarigen 
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) 
indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke 
vertegenwoordiger. 

Bewaartermijn 
Smart Mobile bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze 
zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Beveiliging 
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens 
van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende 
maatregelen genomen; 

 Alle personen die namens Smart Mobile van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn 
gehouden aan geheimhouding daarvan. 

 We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 

 We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding 
toe is; 

 Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of 
technische incidenten; 

 We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 



 Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van 
persoonsgegevens. 

Rechten omtrent uw gegevens 
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u 
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens 
(of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u 
verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een 
andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan 
voornoemde verzoeken. 

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, 
dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

Klachten 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover 
direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg 
vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de 
toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 

Vragen 
Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact 
met ons op! 

 


