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Artikel 1. Definities en begrippen 
1. In deze algemene voorwaarden – hierna te noemen voorwaarden - worden de hiernavolgende 

termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:  
The Matchmaking Society: het persoonlijk relatiebemiddelingsbureau The Matchmaking Society, 
gevestigd en kantoorhoudende aan de Stationsweg 29, 4205 AA te Gorinchem. De onderneming is 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30265361 en is de gebruiker van deze 
algemene voorwaarden. 
Cliënt(e): de wederpartij van The Matchmaking Society die een natuurlijke persoon is en die niet 
handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. 

 Overeenkomst: de overeenkomst op het gebied van dienstverlening bij relatievorming gericht op 
het duurzaam samenbrengen van alleenstaanden in de doelgroep hoger opgeleid 40+, waarbij The 
Matchmaking Society contactmogelijkheden aanreikt, zoals vastgelegd in een door beide partijen 
overeengekomen document en de documenten die daarin eventueel van toepassing worden 
verklaard. 

 Werkzaamheden: het zonder enige ondergeschiktheid en buiten dienstbetrekking of aanneming van 
werk verrichten van diensten c.q. het geven van adviezen zoals hiervoor genoemd, een en ander in 
de meest ruime zin van het woord en zoals vermeld in de overeenkomst. 
Contactmogelijkheid: De situatie dat het voor partijen die te kennen hebben gegeven elkaar te 
willen ontmoeten, mogelijk is om contact met elkaar op te nemen.  

 
Artikel 2. Algemeen 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen The 

Matchmaking Society en een cliënt(e) waarop The Matchmaking Society deze voorwaarden van 
toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en 
schriftelijk is afgeweken. Het sluiten van een overeenkomst met The Matchmaking Society houdt in 
dat de cliënt(e) de toepasselijkheid van deze voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert. 

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met The 
Matchmaking Society, voor de uitvoering waarvan door The Matchmaking Society derden dienen te 
worden betrokken. 

3. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk 
nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze voorwaarden bepaalde 
volledig van toepassing. The Matchmaking Society en de cliënt(e) zullen dan in overleg treden om 
nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, 
waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt 
genomen. 

4. Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk 
zijn overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke overeenkomst waarop de 
afwijkingen betrekking hebben. 

5. In het geval deze voorwaarden en de overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden 
de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden. 

6. Als The Matchmaking Society niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent 
dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn. Het betekent ook niet dat The 
Matchmaking Society in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte 
naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 

7. The Matchmaking Society behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te 
vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van al gesloten overeenkomsten met inachtneming van 
een termijn van dertig (30) dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van The 
Matchmaking Society of per (elektronische) berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang 
kunnen per direct worden doorgevoerd. Van wijzigingen die van invloed zijn op de gesloten 
overeenkomsten zullen de cliënten terstond schriftelijk of elektronisch door The Matchmaking 
Society op de hoogte worden gebracht. 

8. Indien de cliënt(e) een voor hem of haar negatieve wijziging in deze voorwaarden conform het 
voorgaande genoemd in art. 2.7 niet wil accepteren, dient hij of zij voor de datum waarop de nieuwe 
voorwaarden van kracht worden The Matchmaking Society hierover te informeren. The 
Matchmaking Society kan de wijziging in kwestie dan intrekken waarna deze voor de cliënt(e) niet 
meer zal gelden. Indien The Matchmaking Society de wijziging niet wenst in te trekken, is de 
cliënt(e) gerechtigd de overeenkomst te beëindigen tegen deze datum of op de ontvangstdatum van 
de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is. 

 
Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst 
1 The Matchmaking Society verschaft de cliënt(e) vóór het sluiten van de overeenkomstpersoonlijk, 

schriftelijk of elektronisch informatie over: 

• de door The Matchmaking Society aangeboden vorm(en) van de relatiebemiddeling; 

• de duur van de overeenkomst; 

• de werkwijze; 

• het tarief. 
2 De informatie bedoeld in lid 1 moet zodanig zijn dat de cliënt(e) zich een goed beeld kan vormen 

over hetgeen hij of zij redelijkerwijs aan diensten van The Matchmaking Society mag verwachten. 
3 De overeenkomst komt schriftelijk dan wel elektronisch tot stand en is voorzien van een datum 

waarop de dienstverlening een aanvang neemt. Een schriftelijke overeenkomst komt tot stand door 
aanvaarding van het aanbod door de cliënt(e). In een elektronische omgeving is de overeenkomst 
pas gesloten wanneer de cliënt(e) de bevestiging van zijn of haar aanvaarding van het aanbod heeft 
ontvangen. 

4 De cliënt(e) verklaart zich door het sluiten van de overeenkomst er mee akkoord dat hij of zij met 
anderen in contact kan worden gebracht. 

5 De informatie zoals omschreven in artikel 3 lid 1 is een onderdeel van de overeenkomst. 
6 The Matchmaking Society en de cliënt(e) komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken 

van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de 
voorwaarden in dit artikel is voldaan. In het bijzonder ook het ontbreken van een gewone 
handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. 
De elektronische bestanden van The Matchmaking Society zullen voor zover de wet dat toelaat, 
hierbij gelden als een vermoeden van bewijs. 

Artikel 4. De afkoelingsperiode 
1. De wettelijke bedenktijd kan door The Matchmaking Society niet worden uitgesloten tenzij de 

cliënt(e) daar afstand van heeft gedaan middels een schriftelijke officiële verklaring, door The 
Matchmaking Society verstrekt en door de cliënt(e) ondertekend.  

2. In het geval dat er reeds een contactmogelijkheid geweest is, vervalt de mogelijkheid genoemd in lid 
1. Er is dan dus geen sprake van een afkoelingsperiode. 
 

Artikel 5. Uitvoering en kwaliteit van de overeenkomst 
1. The Matchmaking Society is verplicht om de haar opgedragen werkzaamheden als een goed en 

zorgvuldig opdrachtnemer uit te (doen) voeren naar beste inzicht en in overeenstemming met de 
eisen van goed vakmanschap. Hiervoor bedient The Matchmaking Society zich van vakbekwame 
medewerkers, hanteert een passende selectie en biedt het een redelijk aantal 
contactmogelijkheden, afhankelijk van de gerechtvaardigde verwachtingen van de cliënt(e) en de bij 
het kennismakingsgesprek verstrekte informatie en de opgestelde profielschets (waarin de 
eisen/wensen van cliënt(e) zijn opgenomen). 

2. The Matchmaking Society biedt indien dit overeengekomen is de cliënt(e) de mogelijkheid tot 
evaluatie- dan wel oriëntatiegesprekken en informatie over de voortgang van het bemiddelingstraject 
middels voortgangsrapportages. 

3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft The Matchmaking 
Society het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door hulppersonen en derden. De 
toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Bij het 
inschakelen van derden zal The Matchmaking Society de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. 

4. Alle diensten van The Matchmaking Society worden uitgevoerd op basis van een inspannings-
verbintenis. 

 
Artikel 6. Verplichtingen cliënt(e) 
1. De cliënt(e) verplicht zich tot correct gedrag tegenover The Matchmaking Society, tegenover andere 

cliënten van The Matchmaking Society en tegenover andere door The Matchmaking Society in het 
kader van de uitvoering van de overeenkomst aan de cliënt(e) voorgestelde kandidaten. 

2. De cliënt(e) is verplicht tot geheimhouding met betrekking tot persoonlijke gegevens van anderen en 
vrijwaart The Matchmaking Society voor aanspraken van derden indien aansprakelijkheid ontstaat 
wegens schending van de geheimhoudingsplicht door de cliënt(e). 

3. De cliënt(e) verplicht zich bij relatiebemiddeling tot medewerking aan de dienstverlening. Dit 
betekent onder meer dat de cliënt(e), nadat een contactmogelijkheid is gerealiseerd, daadwerkelijk 
binnen een redelijke termijn tot kennismaking zal overgaan. Daarna laat de cliënt(e) aan The 
Matchmaking Society binnen een redelijke termijn weten of al dan niet een volgende introductie 
wordt verwacht. 

4. De cliënt(e) draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan The Matchmaking Society aangeeft dat 
deze noodzakelijk zijn of waarvan het cliënt(e) redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze 
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en naar waarheid aan The 
Matchmaking Society worden verstrekt. 

5. Indien de cliënt(e) in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij of 
zij jegens The Matchmaking Society gehouden is, dan is de cliënt(e) aansprakelijk voor alle schade 
aan de zijde van The Matchmaking Society daardoor direct of indirect ontstaan.  

 
Artikel 7. Vergoeding  
1. De cliënt(e) is verplicht om aan The Matchmaking Society de overeengekomen vergoeding te 

betalen. 
 
Artikel 8. Duur van de overeenkomst 
1. De overeenkomst wordt gesloten voor de periode van 1 jaar (met uitloop van een half jaar mits daar 

gerede aanleiding toe is. Na het verstrijken van de contractduur kan de overeenkomst verlengd 
worden met een periode die gezamenlijk overeen is gekomen (zie ook lid 3).   

2. Bij een ‘non-actief’ status (tijdelijk niet beschikbaar voor bemiddeling) wordt de overeenkomst niet 
‘on hold’ gezet. De cliënt(e) kan ondanks deze status geen aanspraak maken op restitutie van het 
reeds betaalde bedrag.  

3. Na het verstrijken van de contractperiode (vanaf het moment van ondertekening) wordt het contract 
(uitsluitend in overleg) verlengd voor een periode die gezamenlijk is overeengekomen.  

4. Indien de cliënt(e) de overeenkomst voortijdig opzegt, ongeacht de reden, kan hij/zij geen aanspraak 
maken op restitutie van het reeds betaalde geld.  

5. Indien de cliënt(e) zelf een partner vindt dient hij/zij dat direct te melden aan The Matchmaking 
Society. In dat geval krijgt cliënt(e) de ‘non-actief’ status of hij/zij wordt op verzoek uitgeschreven. De 
cliënt(e) kan geen aanspraak maken op restitutie van het reeds betaalde bedrag c.q. het 
overeengekomen bedrag.  

6. Indien de cliënt(e)  gedurende de termijn waarvoor de opdracht is verleend aan een ander 
relatiebemiddelingsbureau een zoekopdracht verstrekt, krijgt de cliënt(e) met ingang van die tweede 
overeenkomst onmiddellijk een ‘non-actief’ status of wordt hij/zij op verzoek uitgeschreven. De 
cliënt(e) kan geen aanspraak maken op restitutie van het reeds betaalde bedrag c.q. het 
overeengekomen bedrag.   

7. De opdracht is volbracht als de termijn waarvoor de opdracht is verleend is verstreken dan wel als 
de cliënt(e) via de bemiddeling een relatie is aangegaan. 

8. Ingeval een van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt 
of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de overeenkomst zonder inachtneming 
van een opzegtermijn te beëindiging, een en ander onder voorbehoud van rechten  

9. Als een van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst 
te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis de ontbinding 
niet rechtvaardigt. Ontbinding kan onder meer gerechtvaardigd zijn bij schending door The 
Matchmaking Society van haar zorgplicht genoemd in artikel 5 lid 1 respectievelijk bij schending 
door de cliënt(e) van zijn of haar plicht om correct te handelen genoemd in artikel 6 en daardoor 
voortzetting van de overeenkomst van The Matchmaking Society niet mag worden gevergd.  

10. Indien de o vereenkomst wordt ontbonden, zijn de eventuele vorderingen van The Matchmaking 
Society op de cliënt(e) onmiddellijk opeisbaar. 
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Artikel 9. Betaling  
1. De cliënt(e) is verplicht de factu(u)r(en) van The Matchmaking Society tijdig te betalen conform de 

overeenkomst. 
2. Wanneer betaling in vaste termijnen is overeengekomen, dient betaling door The Matchmaking 

Society ontvangen te zijn op de dag waarop deze termijnen vervallen. 
3. Betaling dient in ieder geval steeds plaats te vinden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, op 

een door The Matchmaking Society aan te geven wijze. 
4. Indien de cliënt(e) niet tijdig betaalt, wordt hij of zij wettelijk geacht zonder nadere ingebrekestelling 

in verzuim te zijn. Niettemin zendt The Matchmaking Society na het verstrijken van de 
betalingstermijn als bedoeld in de leden 2 en 3 één betalingsherinnering, waarin zij de cliënt(e) op 
zijn of haar verzuim wijst en deze alsnog de gelegenheid geeft binnen veertien (14) dagen na 
ontvangst van deze betalingsherinnering te betalen. Hierbij zal tevens de hoogte van de 
buitengerechtelijke incassokosten worden aangegeven, welke de cliënt(e) onherroepelijk 
verschuldigd wordt als betaling binnen deze termijn uitblijft. De buitengerechtelijke kosten worden 
berekend conform het Besluit Vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, zoals genoemd in 
lid 4 van artikel 6:96 Burgerlijk Wetboek. 

5. Over de betaling die niet tijdig is verricht dient de cliënt(e) aan The Matchmaking Society de 
wettelijke rente te vergoeden vanaf het verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in de leden 2 
en 3 tot de dag dat The Matchmaking Society het door de cliënt(e) verschuldigde heeft ontvangen. 

6. The Matchmaking Society is na verloop van de in lid 5 bedoelde termijn van twee weken bevoegd 
zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het haar verschuldigde bedrag. 

7. De leden 5, 6 en 7 van dit artikel blijven buiten toepassing voor zover de cliënt(e) aantoont dat hij of 
zij bevoegd is zijn of haar betaling op te schorten. 
 

Artikel 10. Klachten  
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk, bij voorkeur 

schriftelijk en aangetekend dan wel elektronisch, tijdig bij The Matchmaking Society worden 
ingediend. Klagen gedurende de looptijd van de overeenkomst dan wel binnen twee maanden na 
afloop daarvan is in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de 
cliënt(e) in zijn of haar klacht niet ontvankelijk kan worden verklaard. 

2. The Matchmaking Society zal ontvangst van de klacht binnen twee weken bevestigen en zal hierop 
binnen een maand inhoudelijk reageren, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval maakt 
The Matchmaking Society met vermelding van de redenen binnen die termijn aan de cliënt(e) 
kenbaar wanneer de inhoudelijke reactie uiterlijk aan hem of haar zal worden meegedeeld. 

3. Indien de klacht niet minnelijk wordt opgelost, ontstaat een geschil vatbaar voor de 
geschillenregeling van artikel 14. 

4. Indien de cliënt(e) een klacht meldt, schort dit zijn of haar betalingsverplichting niet op. 
 
Artikel 11. Aansprakelijkheid 
1. The Matchmaking Society zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de 

zorgvuldigheid in acht nemen die van The Matchmaking Society mag worden verwacht. Indien een 
fout gemaakt wordt doordat de cliënt(e) The Matchmaking Society onjuiste of onvolledige informatie 
heeft verstrekt, is The Matchmaking Society voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. 

2. De resultaten van toepassing en gebruik van de door The Matchmaking Society verrichte studies en 
verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren, die buiten de invloed van The Matchmaking 
Society vallen. Hoewel de overeenkomst door The Matchmaking Society naar beste inzicht en 
vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan The 
Matchmaking Society daarom geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door 
haar verrichte studies en verstrekte adviezen. 

3. The Matchmaking Society is tegenover de cliënt(e) slechts aansprakelijk voor schade welke het 
rechtstreekse gevolg is van een aan The Matchmaking Society toe te rekenen tekortkoming in de 
nakoming van de overeenkomst, indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring 
en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen 
worden vermeden.  

4. De aansprakelijkheid van The Matchmaking Society is in de overige gevallen beperkt tot de 
vergoeding welke The Matchmaking Society in het kader van de desbetreffende overeenkomst de 
laatste zes (6) maanden heeft ontvangen. Bovendien is de aansprakelijkheid van The Matchmaking 
Society in totaliteit beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de afgesloten 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen 
risico. 

5. Voorgaande beperking is niet van toepassing indien er sprake is van schade die het gevolg is van 
opzet of grove schuld aan de zijde van de leidinggevende(n) van The Matchmaking Society. 

6. De cliënt(e) vrijwaart The Matchmaking Society voor alle aanspraken die derden ten opzichte van 
The Matchmaking Society pretenderen en uitoefenen ter vergoeding van geleden schade, gemaakte 
kosten, gederfde winst en andere uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met en/of 
voortvloeien uit de uitvoering door The Matchmaking Society van de overeenkomst. Indien The 
Matchmaking Society uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is het de 
cliënt(e) gehouden om The Matchmaking Society zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld 
al hetgeen te doen dat van hem of haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht de cliënt(e) in 
gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is The Matchmaking Society, zonder 
ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van The 
Matchmaking Society en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de 
cliënt(e). 

7. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen 
en verweren tegenover The Matchmaking Society en de door The Matchmaking Society bij de 
uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één (1) jaar na het moment waarop de cliënt(e) 
bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met deze vorderingen en verweren. 

8. Elke aansprakelijkheid van The Matchmaking Society verjaart in ieder geval door verloop van vijf (5) 
jaren na beëindiging van de overeenkomst. 

 
Artikel 12. Overmacht 
1. The Matchmaking Society is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting tegenover de 

cliënt(e) indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten 
aan schuld, en noch op grond van de wet, een rechtshandeling of in het economische verkeer 
geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en 
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop 
The Matchmaking Society geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor The Matchmaking Society 
niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van The Matchmaking 
Society en ziekte of blijvende arbeidsongeschiktheid van de door de uitvoering van de overeenkomst 
aangewezen persoon worden daaronder begrepen evenals noodweer, storingen in netwerken, 
storingen in telecommunicatie, infrastructuur en computerinbraak. Indien sprake is van overmacht 
als voornoemd, zal The Matchmaking Society alles in het werk stellen de uitvoering van de 
overeenkomst, zo spoedig als mogelijk is, te hervatten. 

3. The Matchmaking Society kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen 
uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee (2) maanden, dan is 
ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, waarbij de redelijkheid en billijkheid die 
in het economisch verkeer gelden bij de uitvoering van overeenkomsten, bepalend zullen zijn voor 
de verdere afhandeling. 

 
Artikel 13. Geheimhouding en persoonsgegevens 
1. Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel haar daartoe verplicht, is The Matchmaking 

Society verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die 
is verkregen van de cliënt(e). De cliënt(e) kan ter zake een ontheffing verlenen. Informatie geldt als 
vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de 
informatie. Behoudens schriftelijke toestemming van de cliënt(e) is The Matchmaking Society niet 
gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door de cliënt(e) ter beschikking wordt gesteld 
aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een 
uitzondering gemaakt in het geval The Matchmaking Society voor zichzelf optreedt in een tucht-, 
civiele- of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn. 

2. Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel die de cliënt(e) verplicht tot 
openbaarmaking of wanneer daartoe door The Matchmaking Society voorafgaande toestemming is 
verleend, zal de cliënt(e) de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke 
uitingen van The Matchmaking Society, niet aan derden verstrekken. De cliënt(e) zal er tevens voor 
zorgdragen dat derden niet van de hiervoor bedoelde inhoud kennis kunnen nemen. 

3. The Matchmaking Society zal de persoonsgegevens van de cliënt(e) op een behoorlijke en 
zorgvuldige wijze verwerken conform hun privacy policy.  
Zie website:https://thematchmakingsociety.nl/menu/vertrouwelijkheid-en-discretie/privacy-policy/  

4. The Matchmaking Society zal de persoonsgegevens van een cliënt(e) uiterlijk twee jaar na het 
verstrijken van de overeenkomst verwijderen. 

5. The Matchmaking Society voldoet met haar werkzaamheden aan de eisen zoals gesteld in de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming. De inrichting, het gebruik, en de beveiliging van de 
database zijn toegesneden op de vertrouwelijkheid van de dienstverlening en de gegevens van 
cliënten. The Matchmaking Society draagt te allen tijde zorg voor een optimale beveiliging van de 
gegevensbestanden. 

 
Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillenregeling 
1. Op alle overeenkomsten tussen cliënt(e) en The Matchmaking Society is uitsluitend het Nederlandse 

recht van toepassing. 
2. Geschillen worden beslecht door het CBP (College Bescherming Persoonsgegevens) en/of de 

bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement Zuid-Holland. 
 
Artikel 15. Vindplaats en wijziging Voorwaarden 
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 30265361 en zijn via 

onze website beschikbaar.  
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van 

het tot stand komen van de rechtsbetrekking met The Matchmaking Society. 
3. De Nederlandse tekst van de Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan. 
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