Algemene Voorwaarden SIDEKICKED (versie september 2020)
Artikel 1 Algemeen
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Diensten: de door Sidekicked verrichtte of te verrichten werkzaamheden, waaronder maar niet uitsluitend
met betrekking tot van boekhouding, administratie en consultancy en/of het geven van advies op
verschillende gebied;
b. Opdracht: de overeenkomst tussen Sidekicked en Opdrachtgever waarin de door Sidekicked ten behoeve
van Opdrachtgever te verrichten Diensten zijn vastgelegd;
c. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve van wie door Sidekicked Diensten worden
verricht;
d. Sidekicked: SIDEKICKED Finance Solutions, gevestigd te Hoogvliet en ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 72697792.
Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Sidekicked en
Opdrachtgever, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen.
2.2. Deze Algemene Voorwaarden gelden ook tegenover Opdrachtgever voor eventuele derden die
Sidekicked inschakelt voor de uitvoering van Opdrachten.
2.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt
uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 3 Offertes, totstandkoming van de overeenkomst, duur en opzegging
3.1. Alle door of namens Sidekicked uitgebrachte offertes of aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen, tenzij
schriftelijk anders overeengekomen, door Sidekicked worden ingetrokken zolang deze niet zijn
aanvaard door Opdrachtgever. Offertes van Sidekicked of prijsafspraken in Opdrachten gelden niet
automatisch voor de toekomst.
3.2. Offertes worden gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever aan Sidekicked is verstrekt.
3.3. De Opdracht komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende overeenkomst
van Opdracht door Sidekicked is ontvangen of zoveel eerder als partijen feitelijk beginnen met de
uitvoering van de Opdracht. Het feitelijk beginnen met het uitvoeren van de Opdracht geldt voor
Opdrachtgever als aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.
3.4. De Opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij in de Opdracht anders is overeengekomen.
3.5. Een Opdracht die is aangegaan voor onbepaalde tijd kan door beide partijen worden opgezegd met
inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 2 (twee) maanden tegen het einde van een
kalendermaand. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
3.6. Een Opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege op de datum zoals aangegeven in de Opdracht,
zonder dat opzegging is vereist. Een Opdracht die aangegaan is voor bepaalde tijd, kan, behoudens
het bepaalde in artikel 3.8 hieronder, niet tussentijds worden opgezegd.
3.7. Een Opdracht kan (tussentijds) met onmiddellijke ingang schriftelijk worden beëindigd;
a. door beide partijen indien de andere partij, na deugdelijke schriftelijke ingebrekestelling waarin een
redelijke termijn tot nakoming wordt gegeven, alsnog nalaat zijn verplichtingen uit de Opdracht na te
komen;
b. door Sidekicked als Sidekicked van mening is dat de uitvoering van de Opdracht niet meer kan
plaatshebben volgens de gemaakte afspraken of het door partijen beoogde resultaat niet meer
haalbaar is;
c. door Sidekicked als Opdrachtgever meedeelt of als Sidekicked uit de omstandigheden moet afleiden,
dat Opdrachtgever niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen dan wel op het moment
dat Opdrachtgever zijn activiteiten staakt;
d. door Sidekicked als (de onderneming van) Opdrachtgever geliquideerd wordt, surseance van
betaling wordt verleend of failliet wordt verklaard.
3.8. Beëindiging van de Opdracht heeft tot gevolg dat alle vorderingen van Sidekicked op Opdrachtgever
direct opeisbaar worden. Sidekicked is in geen geval gehouden tot betaling van enige schadevergoeding
als gevolg van beëindiging zoals beschreven in de voorgaande leden van dit artikel. Als de Opdracht
door Opdrachtgever is beëindigd vanwege een oorzaak die Sidekicked in redelijkheid niet kan worden
aangerekend, heeft Sidekicked vanwege het ontstane en aannemelijk te maken omzetverlies, recht op
financiële compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als
uitgangspunt wordt genomen.
Artikel 4 Verplichtingen van de Opdrachtgever
4.1. Opdrachtgever zal Sidekicked alle informatie en documentatie die Sidekicked naar zijn oordeel nodig
heeft voor een correcte uitvoering van de Opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste
wijze ter beschikking stellen. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid
van de aan Sidekicked ter beschikking gestelde informatie en documentatie, ook als die van derden
afkomstig is.
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4.2.

4.3.

Sidekicked heeft het recht de werkzaamheden uit de Opdracht op te schorten als Opdrachtgever de op
grond van artikel 4.1 gevraagde informatie en documentatie niet, niet tijdig of onvolledig ter beschikking
stelt aan Sidekicked. Daarnaast heeft Sidekicked het recht extra kosten en vergoedingen die
voortvloeien uit het niet, niet tijdig of onvolledig ter beschikking stellen van informatie en documentatie,
in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
Opdrachtgever is verplicht Sidekicked direct te informeren over (gewijzigde) feiten en omstandigheden
die voor de uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn.

Artikel 5 Uitvoering van de opdracht
5.1. Alle door Sidekicked te verrichten c.q. verrichtte werkzaamheden zijn gebaseerd op een overeenkomst
van Opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW. Sidekicked is bij het uitvoeren van de overeengekomen
werkzaamheden geheel zelfstandig, hij bepaalt de wijze waarop en door welke persoon/personen de
Opdracht wordt uitgevoerd. Sidekicked heeft het recht om – na overleg met Opdrachtgever – derden in
te schakelen voor de uitvoering van de Opdracht.
5.2. De Opdracht wordt geacht de overeenkomst tussen Sidekicked en Opdrachtgever juist en volledig weer
te geven. Als tijdens de uitvoering van een Opdracht blijkt dat andere of aanvullende werkzaamheden
noodzakelijk of gewenst zijn, zullen partijen in onderling overleg nadere afspraken maken en deze
schriftelijk vastleggen. Door een wijziging van de Opdracht kan de oorspronkelijk opgegeven termijn
van uitvoering alsmede de afgesproken vergoeding gewijzigd worden.
5.3. Sidekicked voert de werkzaamheden uit naar beste inzicht en vermogen. Sidekicked zal de belangen
van Opdrachtgever naar beste weten en kunnen behartigen, voor zover dit, gelet op de
rechtsverhouding en de daaruit voorvloeiende opdrachten, mogelijk en wenselijk is. Als de Opdracht er
toe strekt om een bepaald (financieel) eindresultaat te bewerkstellingen, wordt niet gegarandeerd dat
dit beoogde eindresultaat werkelijk wordt bereikt.
Artikel 6 Geheimhouding
6.1. Sidekicked zal alle informatie van of over Opdrachtgever waarvan wordt aangegeven dat dit geheim
moet blijven of waarvan redelijkerwijs kan worden verondersteld dat dit geheim moet blijven,
vertrouwelijk behandelen en slechts met toestemming van Opdrachtgever ter kennis van derden
brengen. Sidekicked spant zich in om te voorkomen dat derden zonder toestemming van Opdrachtgever
van deze informatie kennis kunnen nemen.
6.2. Opdrachtgever zal alle informatie betreffende de bedrijfsvoering van Sidekicked geheim houden.
6.3. Als Opdrachtgever en/of Sidekicked een derde betrekt/betrekken bij de Opdracht dan leggen zij deze
derde de verplichtingen van dit artikel op.
Artikel 7 Privacy/persoonsgegevens
A.
Persoonsgegevens van Opdrachtgever
7.1. In verband met de uitvoering van de Opdracht heeft Sidekicked het recht om persoonsgegevens van
Opdrachtgever te gebruiken. Het gaat hierbij onder andere maar niet uitsluitend om namen,
telefoonnummers en e-mailadressen. Sidekicked heeft het recht persoonsgegevens van Opdrachtgever
te delen met voor de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden. Het is deze derden verboden
deze persoonsgegevens voor een ander doeleinde te gebruiken. Sidekicked heeft verder het recht om
persoonsgegevens aan derden openbaar te maken in verband met de verkoop, overdracht of levering
van (een deel van) de onderneming van Sidekicked of in het kader van een audit. Sidekicked zorgt er
voor dat de derde partij vertrouwelijkheid zal bewaren met betrekking tot de persoonsgegevens en dat
deze partij voldoet aan de noodzakelijke beveiligingsmaatregelen en aanwijzingen van Sidekicked.
Voor meer informatie over hoe Sidekicked omgaat met persoonsgegevens, wordt verwezen naar het
Privacybeleid van Sidekicked, te vinden via www.sidekicked.nl/privacybeleid/.
7.2 In het kader van elektronisch verkeer per e-mail is Opdrachtgever er zelf verantwoordelijk voor de
nodige beveiligingsmaatregelen te treffen, zoals haar mailbox voldoende te beveiligen. Indien
Opdrachtgever geen persoonsgegevens per e-mail wenst te ontvangen, dan zal Opdrachtgever dit
schriftelijk kenbaar maken aan Sidekicked.
B.
Persoonsgegevens verwerkt namens Opdrachtgever
7.3 Indien en voor zover Sidekicked in het kader van de uitvoering van een Opdracht persoonsgegevens
(van Opdrachtgever en/of derden) voor Opdrachtgever verwerkt, is Opdrachtgever
(verwerkings)verantwoordelijke, wordt Sidekicked als verwerker in de zin van de toepasselijke
privacywetgeving (waaronder Algemene Verordening Gegevensbescherming, “AVG”)) aangemerkt en
geldt de Opdracht als een Opdracht in de zin van artikel 28 lid 3 van de AVG (verwerkersovereenkomst).
Sidekicked zal persoonsgegevens alleen verwerken in opdracht van en in overeenstemming met de
instructies van Opdrachtgever. Opdrachtgever bepaalt welke persoonsgegevens van welke categorieën
van personen door Sidekicked namens Opdrachtgever worden verwerkt.
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7.4

Behalve wanneer dit uitdrukkelijk anders is bepaald in een Opdracht of deze Algemene Voorwaarden
en/of redelijkerwijs noodzakelijk kan zijn om Sidekicked in staat te stellen haar verplichtingen te voldoen
uit hoofde van een Opdracht, zal Sidekicked geen (persoons)gegevens inzien die Opdrachtgever levert
en stelt Sidekicked geen (persoons)gegevens ter beschikking van derden, tenzij Sidekicked hiertoe op
grond van de wet, een verordening, een gerechtelijk bevel of bij besluit van een overheidsinstantie
verplicht is en/of dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de Opdracht.
7.5 Met betrekking tot persoonsgegevens die Opdrachtgever levert zal Opdrachtgever:
a. garanderen dat hij de persoonsgegevens zal verwerken, opslaan en gebruiken in overeenstemming
met alle toepasselijke (privacy)wet- en regelgeving en gedragscodes;
b. garanderen dat hij alle noodzakelijke toestemmingen en autorisaties heeft verkregen die vereist zijn
om persoonsgegevens te mogen verwerken en op te slaan. Sidekicked is niet verantwoordelijk of
aansprakelijk jegens Opdrachtgever voor het verkrijgen van eventueel benodigde toestemmingen of
autorisaties namens hem; en
c. alle verzoeken van betrokkenen (waaronder verzoeken met betrekking tot recht op inzage,
rectificatie, wissen, beperking van verwerking, bezwaar maken en gegevensoverdraagbaarheid)
en/of regelgevende instanties met betrekking tot persoonsgegevens behandelen. Indien dergelijke
verzoeken van betrokkenen door Sidekicked worden ontvangen, zal Sidekicked de betrokkene(n)
doorverwijzen naar Opdrachtgever.
7.6 Het is Opdrachtgever’s verantwoordelijkheid te zorgen voor een adequate naleving van toepasselijke
wettelijke (bewaar)termijnen ten aanzien van de persoonsgegevens die aan Sidekicked worden
geleverd.
7.7 Opdrachtgever vrijwaart Sidekicked volledig voor alle vorderingen, kosten, (financiële) schade,
inkomsten, rechtsgedingen en boetes die Sidekicked moet maken of lijden of die aan haar (kunnen)
worden opgelegd in verband met vorderingen door Opdrachtgevers, zijn werknemers, (potentiële)
cliënten of een andere derde, alsmede door een toezichthouder, met betrekking tot gegevens die
worden verwerkt door Opdrachtgever en/of Sidekicked in het kader van een Opdracht (waaronder ook
het gevolg van een vordering of beschuldiging dat deze verwerking inbreuk maakt op lokale en/of
internationale wetgeving op het gebied van gegevensbescherming en/of andere wetgeving betreffende
verwerking van persoonsgegevens). Deze vrijwaring is niet van toepassing voor zover een zaak
waarover geklaagd wordt redelijkerwijs en rechtstreeks is toe te rekenen aan een niet-nakoming door
Sidekicked van haar verplichtingen uit hoofde van een Opdracht.
7.8 Sidekicked neemt passende technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, schade,
vernietiging en/of onbevoegde of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens die Opdrachtgever
levert. Op verzoek van Afnemer wordt een overzicht van alsdan geldende beveiligingsmaatregelen aan
Opdrachtgever overhandigd. Daarbij heeft ook Opdrachtgever verantwoordelijkheid ten aanzien van het
nemen van de benodigde beveiligingsmaatregelen binnen haar eigen organisatie om verlies, schade,
vernietiging en/of onbevoegde of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.
7.9 Sidekicked zal Opdrachtgever zonder onredelijke vertraging informeren wanneer er sprake is van een
inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens die leidt of kan leiden tot een aanzienlijke kans op
ernstig nadelige gevolgen voor de bescherming van persoonsgegevens. Het melden van datalekken
aan de Autoriteit Persoonsgegevens en, indien nodig, aan betrokkenen, geschiedt door Opdrachtgever.
Sidekicked is hiervoor op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk.
7.10 Sidekicked mag (delen van) de verwerking van persoonsgegevens in het kader van uitvoering van een
Opdracht uitbesteden aan een derde partij met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving,
waarbij Sidekicked verantwoordelijk blijft voor de naleving van Opdracht en deze Algemene
Voorwaarden. Sidekicked ziet er op toe dat de derde partij geheimhouding in acht neemt met betrekking
tot de persoonsgegevens als ook de noodzakelijke instructies en passende technische en
organisatorische beveiligingsmaatregelen in acht neemt zoals bepaald in de Opdracht en deze
Algemene Voorwaarden. Opdrachtgever heeft het recht een onafhankelijke derde te laten controleren
of Sidekicked en de door haar ingeschakelde derden zich houden aan gemaakte afspraken. De kosten
hiervoor komen voor rekening van Opdrachtgever.
Artikel 8 Tarief/Vergoeding, facturering
8.1. De door Opdrachtgever aan Sidekicked te betalen vergoeding is niet afhankelijk van de uitkomst of het
resultaat van de werkzaamheden.
8.2. Als na de totstandkoming van de Opdracht, maar voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of
prijzen wijzigen, heeft Sidekicked het recht om het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te
passen, tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Verder heeft Sidekicked het
recht zijn tarieven jaarlijks aan te passen. Opdrachtgever verklaart zich akkoord met een prijsverhoging
tot en met 5%. Bij een prijsstijging boven dit percentage kan Opdrachtgever de Opdracht opzeggen
tegen de datum waarop de prijsstijging van kracht wordt.
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8.3.

8.4.

Alle overeengekomen vergoedingen zijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen,
exclusief BTW en exclusief reis- en andere kosten die Sidekicked maakt in het kader van uitvoering van
de Opdracht.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, factureert Sidekicked naar eigen keuze, Opdrachtgever per
maand dan wel na afloop van de Opdracht.

Artikel 9 Betaling
9.1. Betaling door Opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of verrekening, te geschieden binnen 14
(veertien) dagen na factuurdatum.
9.2. Sidekicked heeft het recht om een voorschot te vragen op de uiteindelijk te berekenen vergoeding van
de Opdracht en pas te starten met de werkzaamheden nadat het voorschot is betaald.
9.3. Als betaling niet binnen de overeengekomen termijn plaatsvindt, is Opdrachtgever onmiddellijk in
verzuim en heeft Sidekicked het recht om, vanaf de vervaldag van de factuur tot de datum waarop het
verschuldigde bedrag is voldaan, 1% rente per maand in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van
een maand voor een volle maand wordt gerekend. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten die Sidekicked als gevolg van niet-nakoming door Opdrachtgever, komen ten
laste van Opdrachtgever.
9.4. Sidekicked heeft het recht om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, waaronder mede
maar niet uitsluiten begrepen haar werkzaamheden en de afgifte van stukken en administratie van
Opdrachtgever, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen door of namens Opdrachtgever zijn
voldaan.
Artikel 10 Klachten
10.1. Klachten met betrekking tot de verrichtte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen binnen 14
(veertien) dagen nadat deze werkzaamheden zijn uitgevoerd c.q. de factuur is ontvangen, schriftelijk
aan Sidekicked kenbaar worden gemaakt.
10.2. In geval van een naar oordeel van Sidekicked terecht uitgebrachte klacht heeft zal Sidekicked, geheel
naar eigen keuze, de afgekeurde werkzaamheden kosteloos verbeteren of geheel of deels opnieuw
uitvoeren dan wel de afgekeurde werkzaamheden geheel of deels crediteren.
Artikel 11 (Leverings)termijnen
11.1. Termijnen waarbinnen Sidekicked werkzaamheden zal afronden zijn alleen als fatale termijnen te
beschouwen als dit uitdrukkelijk schriftelijk in de Opdracht is vastgelegd.
11.2. Als Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd is of voor de uitvoering van werkzaamheden
informatie en documentatie aan Sidekicked moet verstrekken, gaat de termijn waarbinnen de Opdracht
moet zijn uitgevoerd pas in op het moment dat Opdrachtgever deze verplichtingen geheel is
nagekomen.
Artikel 12 Aansprakelijkheid
12.1. Indien een fout wordt gemaakt doordat de Opdrachtgever geen, onjuiste of onvolledige informatie heeft
verstrekt, is Sidekicked voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Opdrachtgever vrijwaart
Sidekicked voor vorderingen van derden veroorzaakt doordat Opdrachtgever aan Sidekicked geen,
onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
12.2. Indien de Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Sidekicked die bij
zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Sidekicked voor die schade slechts aansprakelijk voor zover
de schade een rechtstreeks gevolg is van het onzorgvuldig handelen door Sidekicked en de
aansprakelijkheid door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt gedekt, tot het bedrag van de
door de verzekering uitgekeerde som. Indien de verzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering
overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de voor de uitvoering van de Opdracht in
rekening gebrachte vergoeding. Als de Opdracht een duurovereenkomst betreft met een looptijd van
meer dan 1 (een) jaar, dan wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op eenmaal het bedrag dat
Sidekicked in de voorafgaande 12 (twaalf) maanden aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht. In
geen geval zal de totale vergoeding van de schade op grond van dit artikellid meer bedragen dan €
25.000 per toerekenbare tekortkoming Een samenhangende serie van toerekenbare tekortkomingen
geldt als 1 (een) tekortkoming.
12.3. De in dit artikel opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet als en voor zover sprake is
van opzet of bewuste roekeloosheid van Sidekicked.
12.4. De uitvoering van de Opdracht door Sidekicked geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever.
Derden kunnen aan de inhoud van de verrichtte werkzaamheden of aan de Opdracht geen rechten
ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart Sidekicked voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit of
verband houdend met de uitvoering van de Opdracht.
12.5. De in dit artikel beschreven aansprakelijkheidsbeperking van Sidekicked wordt mede bedongen ten
behoeve van derden die voor uitvoering van de Opdracht worden ingeschakeld.
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12.6. Claims in verband met beweerdelijke aansprakelijkheid van Sidekicked dienen zo spoedig mogelijk
maar uiterlijk binnen 12 (twaalf) maanden na het moment waarop de toerekenbare tekortkoming zich
heeft voorgedaan worden ingediend.
Artikel 13 Intellectuele eigendom
13.1. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens of voortvloeien uit de uitvoering van een
Opdracht behoren toe aan Sidekicked. Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Sidekicked strekt,
tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, nooit tot overdracht van intellectuele
eigendomsrechten.
13.2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de producten waarop de intellectuele
eigendomsrechten van Sidekicked rusten, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten
rusten met betrekking tot het gebruik waarvan Sidekicked gebruiksrechten heeft verworven, te
verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) om:
computerprogramma`s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, rapportages,
templates, macro’s en/of andere geestesproducten. Opdrachtgever zal deze producten slechts
gebruiken voor het doel waarvoor deze worden verstrekt.
Artikel 14 Toepasselijk recht en forumkeuze
14.1. Op alle Opdrachten, overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en Sidekicked is
Nederlands recht van toepassing.
14.2. Opdrachtgever en Sidekicked zullen hun geschillen bij voorkeur minnelijk oplossen.
14.3. Als Opdrachtgever en Sidekicked een geschil niet binnen redelijke termijn minnelijk kunnen oplossen,
dan zal het geschil op verzoek van de meest gerede partij beslecht worden door de rechter in het
arrondissement waar Sidekicked is gevestigd.
Artikel 15 Overige bepalingen
15.1. Als sprake is van strijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en de Opdracht dan geldt op dat
punt het bepaalde in de Opdracht.
15.2. Als om enigerlei reden op een bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden
gedaan, geldt tussen partijen dat aan de desbetreffende bepaling een zoveel mogelijk overeenkomstige
betekenis moet worden toegekend waarop wel een beroep kan worden gedaan.
15.3. Als Sidekicked niet steeds een stipte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit
niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Sidekicked in enigerlei mate het recht
zou verliezen om in andere gevallen stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene
Voorwaarden te verlangen.
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