
MIJN SCHOENENDOOS ALGEMENE VOORWAARDEN 
 
Artikel 1. Definities 
1.1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen 

steeds de hierna volgende betekenis: 
Abonnee:  de natuurlijke of rechtspersoon die een Abonnement afneemt 

op de Dienst; 
Abonnement:  een abonnement op de Dienst van Mijn Schoenendoos, op 

basis waarvan tegen betaling de Abonnee toegang verkrijgt 
tot de Omgeving; 

Algemene Voorwaarden:  deze algemene voorwaarden van Mijn Schoenendoos; 
Mijn Schoenendoos:  de besloten vennootschap Mijn Schoenendoos B.V.; 

handelend onder de naam Mijn Schoenendoos; gevestigd en 
kantoorhoudende aan Bovenste Puth 19, 6155NE Puth, 
ingeschreven in het Handelsregister onder dossiernummer 
77262344; 

Dienst:  de dienst van Mijn Schoenendoos aangeboden via de 
Website en online toegankelijk voor Abonnee; 

Gegevens:  alle informatie en/of data die door Abonnee is ingevoerd in de 
Omgeving; 

IE-rechten:  alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante 
rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, 
modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige 
rechten; 

Login:  de gebruikersnaam en het bijbehorende wachtwoord van 
Abonnee om toegang te verkrijgen tot de Omgeving en 
gebruik te kunnen maken van de Dienst; 

Omgeving:  een omgeving waarvan Abonnee op basis van het 
Abonnement het exclusieve gebruiksrecht heeft om gebruik te 
maken van de Dienst; 

Partijen:    Abonnee en Mijn Schoenendoos; 
Prijslijst:  de actuele prijslijst van Mijn Schoenendoos voor het gebruik 

van de Dienst, zoals te vinden op de Website; 
Storing:  de niet beschikbaarheid van de Dienst; 
Website:    www.mijnschoenendoos.nl. 

 
 
Artikel 2. Toepasselijkheid 
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de Dienst en de 

Website, Abonnementen en alle overige aan Abonnee verleende diensten door Mijn 
Schoenendoos. Eventuele voorwaarden van Abonnee worden hierbij nadrukkelijk afgewezen. 

2.2 Mijn Schoenendoos is gerechtigd jaarlijks deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan 
te vullen. De meest actuele Algemene Voorwaarden zullen op de Website te vinden zijn of 
worden tijdens het gebruik van de Dienst onder de aandacht van de Abonnee gebracht. Indien 
de Abonnee van de Dienst gebruik blijft maken na wijziging en/of aanvulling van deze 
Algemene Voorwaarden, accepteert de Abonnee daarmee de gewijzigde en/of aangevulde 
Algemene Voorwaarden onherroepelijk. 

2.3 Indien enige bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn dan 
wel om enige andere reden geheel of gedeeltelijk ongeldig wordt of is, blijven de overige 
bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht. 

 
Artikel 3. Dienst 
3.1 De Dienst van Mijn Schoenendoos bestaat uit het online aanbieden van Mijn Schoenendoos 

middels een Abonnement, beschikbaar voor Abonnee in de Omgeving, zoals aangegeven op 
de Website. De Dienst wordt geleverd op basis van een inspanningsverplichting. 

3.2 De Dienst betreft een middel om Gegevens van Abonnee vindbaar te maken. De Dienst is 
uitdrukkelijk géén middel om Gegevens van Abonnee op te slaan. Abonnee zal er te allen tijde 
voor zorgen dat de Gegevens die Abonnee binnen Mijn Schoenendoos verwerkt, ook op een 
andere wijze bewaart of opslaat, zodat in het geval de Gegevens die Abonnee in Mijn 



Schoenendoos heeft verwerkt verloren gaan, op een andere locatie voor Abonnee 
beschikbaar zijn. 

3.3 Mijn Schoenendoos spant zich in de Dienst zoveel mogelijk en zonder onderbrekingen 
toegankelijk te maken. Mijn Schoenendoos kan echter niet garanderen dat de Dienst te allen 
tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Mijn Schoenendoos is op geen 
enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens de Abonnee voor enige schade die 
voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen 
van de Dienst, Omgeving, de Gegevens of Website. 

3.4 Mijn Schoenendoos is gerechtigd om zonder voorafgaande bekendmaking en zonder op 
enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens de Abonnee,  
(i) wijzigingen en/of verbeteringen op de Website en/of in de Dienst aan te brengen en  
(ii) de Website, de Dienst of de Omgeving tijdelijk buiten gebruik te stellen, te beperken of te 

verwijderen indien dit noodzakelijk is voor de deugdelijkheid en/of continuïteit van de 
Dienst. 

3.5 De Abonnee is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en/of goede werking van de 
infrastructuur en deugdelijke telecommunicatiefaciliteiten (waaronder internetverbinding) die 
nodig zijn om gebruik te kunnen maken van de Dienst. Mijn Schoenendoos is niet 
verantwoordelijk of aansprakelijk voor kosten voortkomend uit het gebruik van 
telecommunicatie die via de telecommunicatieprovider in rekening worden gebracht. 

3.6 De Abonnee is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die hij met 
behulp van de Dienst verricht. 

 
Artikel 4. Abonnement 
4.1 Om gebruik te kunnen maken van de Dienst moet een Abonnement op de Dienst worden 

afgenomen. De Abonnee heeft keuze uit verschillende Abonnementstypen zoals weergegeven 
op de Website. 

4.2 Mijn Schoenendoos heeft het recht de Dienst en/of een Abonnement te weigeren aan partijen 
om welke reden dan ook, alsmede voorwaarden te stellen aan een partij alvorens deze een 
Abonnement op de Dienst te verlenen. 

4.3 Het Abonnement treedt in werking op het moment van bevestiging van de aanvraag van het 
Abonnement door Mijn Schoenendoos. Mijn Schoenendoos zal Abonnee de Login verstrekken 
binnen een redelijke termijn na inwerkingtreding van het Abonnement. 

4.4 Mijn Schoenendoos heeft te allen tijde het recht een Abonnement te wijzigen. Mijn 
Schoenendoos zal een wijziging tenminste dertig (30) dagen van tevoren aan Abonnee 
mededelen. Een wijziging wordt geacht door Abonnee te zijn geaccepteerd en treedt op de 
door Mijn Schoenendoos aangegeven datum in werking, tenzij Abonnee binnen dertig (30) 
dagen na voornoemde mededeling schriftelijk aan Mijn Schoenendoos mededeelt dat hij de 
wijziging niet accepteert en het Abonnement opzegt. 

 
Artikel 5. Gebruik 
5.1 Een Abonnement op de Dienst omvat het gebruiksrecht op Mijn Schoenendoos beschikbaar in 

de Omgeving.  
5.2 Abonnee zal er zorg voor dragen dat hij voorschriften en instructies van Mijn Schoenendoos 

nauwgezet nakomt en de Dienst op een voor een dergelijke Dienst normale manier gebruikt. 
Als handelingen van Abonnee het functioneren van de Dienst in gevaar brengt, is Mijn 
Schoenendoos gerechtigd zonder voorafgaande waarschuwing de toegang van de 
desbetreffende Gebruiker of alle Gebruikers tot de Dienst te blokkeren zonder hierdoor 
schadeplichtig te worden jegens Abonnee en/of Gebruiker. 

 
Artikel 6. Login 
6.1 Om gebruik te maken van de Dienst en toegang te krijgen tot de Omgeving dient de Abonnee 

te beschikken over een Login. Deze Login wordt door de Abonnee zelf aangemaakt. Abonnee 
is zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van de Login. 

6.2 De Abonnee kan het wachtwoord van de Login wijzigen. Het wijzigen van een Login is voor 
eigen risico van Abonnee. Mijn Schoenendoos raadt Abonnee aan er zorg voor te dragen dat 
hij het Login dat verbonden is aan het Abonnement ten minste eens per twee maanden wijzigt. 

6.3 Abonnee is uitsluitend zelf verantwoordelijk voor de Login en alle handelingen die via de 
betreffende Login met de Dienst worden verricht. Mijn Schoenendoos mag ervan uitgaan dat 
de Abonnee daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met de Login. Mijn Schoenendoos is 
niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de Login. 



6.4 Zodra Abonnee weet of reden heeft te vermoeden dat een Login in handen is gekomen van 
onbevoegden, dient deze Mijn Schoenendoos daarvan onverwijld op de hoogte stellen, 
onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals 
het veranderen van de Login. Abonnee vrijwaart Mijn Schoenendoos voor claims van derden 
die het gevolg zijn of verband houden met het gebruik van een aan Abonnee verbonden 
Login. 

 
Artikel 7. Gegevens 
7.1 De Abonnee bepaalt welke Gegevens met behulp van de Dienst worden opgeslagen en 

uitgewisseld. Mijn Schoenendoos neemt geen kennis van deze Gegevens. Abonnee is ervoor 
verantwoordelijk dat de Gegevens die hij opslaat en uitwisselt via de Dienst rechtmatig zijn en 
geen inbreuk maken op rechten van derden. Het gebruik van de Dienst en/of de Gegevens is 
voor eigen rekening en risico. Mijn Schoenendoos aanvaardt derhalve geen enkele 
aansprakelijkheid voor het opslaan of uitwisselen van Gegevens via de Dienst. 

7.2 Het is Abonnee niet toegestaan Gegevens op te slaan en uit te wisselen die in strijd zijn met 
de wet, onrechtmatig zijn en/of inbreuk maken op rechten van derden. 

7.3 Mijn Schoenendoos is niet verantwoordelijk voor de juistheid van door Abonnee ingevoerde 
Gegevens. 

7.4 Als Mijn Schoenendoos bemerkt dat Gegevens die met behulp van de Dienst zijn opgeslagen 
of uitgewisseld die in strijd zijn met het bepaalde in artikel 7.2, zal zij deze Gegevens wissen 
of de toegang tot deze Gegevens blokkeren. Mijn Schoenendoos is in geen geval 
aansprakelijk voor eventuele schade die daarvan het gevolg mocht zijn. 

7.5 Abonnee is zelf verantwoordelijk voor de (toegang tot) Gegevens en het behoud daarvan. 
Behoudens voor zover dit een verzoek op basis van artikel 15 tot en met 18 en artikel 20 tot 
en met 22 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming betreft, is Mijn 
Schoenendoos niet gehouden te voldoen aan enig verzoek van Abonnee tot het inzien, 
terughalen en/of afgeven van (verwijderde) Gegevens. Indien Mijn Schoenendoos voldoet aan 
een verzoek tot inzage, terughalen en/of afgifte van Gegevens aan Abonnee geschiedt dit op 
basis van een inspanningsverplichting en is Mijn Schoenendoos gerechtigd aanvullende 
kosten in rekening te brengen. 

 
Artikel 8. Ondersteuning 
8.1 Mijn Schoenendoos verleent ondersteuning aan Abonnee. Ondersteuning omvat eerstelijns 

ondersteuning, waaronder het verlenen van algemene assistentie bij het gebruik van de Dienst 
en hulp bij het correct laten functioneren van de Dienst.  

8.2 Onder ondersteuning is niet begrepen het (volledig) uitleggen van de toepassingsmogelijkheden 
van de Dienst aan de Abonnee, het invoeren van Gegevens, het inrichten van de Omgeving of 
voor andere advisering. Ook wordt geen ondersteuning verleend met betrekking tot andere 
software of diensten dan de Dienst van Mijn Schoenendoos of voor gebruik van de Dienst op 
mobiele apparaten. 

8.3 De ondersteuning wordt verleend per email of telefonisch. Telefonische ondersteuning wordt 
verleend aan de Abonnee en uitsluitend tijdens Servicetijden. Mijn Schoenendoos zal zich 
ervoor inspannen vragen adequaat te beantwoorden.  

8.4 Mijn Schoenendoos is gerechtigd, nadat zij Abonnee daarover heeft geïnformeerd, kosten in 
rekening te brengen voor de behandeling van een Melding en/of andere ondersteuning die Mijn 
Schoenendoos heeft verleend aan Abonnee. 

8.5 Mijn Schoenendoos is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige schade die Abonnee 
lijdt of zal lijden bij het bieden van ondersteuning ingevolge dit artikel. 

 
Artikel 9. Vergoeding 
9.1 De vergoedingen voor een Abonnement zijn ofwel per maand vooraf ofwel per jaar vooraf 

verschuldigd, zoals vermeld in het bevestigingsformulier. 
9.2 De vergoedingen worden berekend aan Abonnee, ongeacht of er gebruik is gemaakt van de 

Dienst.  
 
Artikel 10. Betaling 
10.1 De vergoedingen zoals door Abonnee verschuldigd voor het gebruik van de Dienst zijn 

genoemd in de Prijslijst. Deze prijzen zijn in euro’s en inclusief BTW.  
10.2 Mijn Schoenendoos is gerechtigd om haar prijzen voor de Dienst jaarlijks te verhogen. 



10.3 Mijn Schoenendoos maakt voor de uitvoering van het betalingsverkeer gebruik van de diensten 
van de Stichting Mollie Payments. Abonnee verklaart zich akkoord met deze betalingsmethode. 
De betalingen zullen middels automatische incasso geschieden. Het te betalen bedrag wordt 
omstreeks de 26e dag van de maand afgeschreven van de bankrekening van Abonnee. Indien 
de incasso wordt gestorneerd, is Mijn Schoenendoos gerechtigd een administratievergoeding 
aan Abonnee in rekening te brengen van maximaal € 5,00 per incasso. 

10.4 Betalingen door Abonnee strekken in de eerste plaats ter voldoening van de oudste nog 
openstaande vordering van Mijn Schoenendoos, ook als Abonnee de betaling voor een ander 
doel wil aanwenden. Abonnee is niet gerechtigd enig door haar verschuldigd bedrag in te 
houden of te verrekenen of de betaling daarvan op te schorten. 

10.5 Indien de automatische incasso de eerste maal storneert, zal Mijn Schoenendoos na maximaal 
veertien dagen een tweede maal proberen te incasseren. Indien de tweede incasso wederom 
storneert gaat Mijn Schoenendoos over tot aanmaning van Abonnee, waarbij Mijn 
Schoenendoos buitengerechtelijke incassokosten kan vorderen conform het Besluit 
Incassokosten. Indien naar aanleiding van deze aanmaning geen (volledige) betaling binnen 
veertien dagen plaatsvindt, is Mijn Schoenendoos gerechtigd de toegang van Abonnee tot de 
Dienst op te schorten tot Abonnee haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. 

10.6 Mijn Schoenendoos is gerechtigd activeringskosten ad € 25,00 in rekening te brengen indien 
Abonnee, na voldoening van haar betalingsverplichting, opnieuw gebruik wenst te maken van 
de Dienst nadat de Dienst overeenkomstig dit artikel 10.5 is opgeschort. 

10.7 Alle door Abonnee aan Mijn Schoenendoos verschuldigde bedragen worden onmiddellijk 
opeisbaar bij opzegging van het Abonnement. 

 
Artikel 11. Aansprakelijkheid 
11.1 Mijn Schoenendoos heeft een beroeps-en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De 

op dat moment geldende verzekerde bedragen zijn door Abonnee bij Mijn Schoenendoos op te 
vragen. 

11.2 De aansprakelijkheid van Mijn Schoenendoos, op welke grondslag ook, voor een tekortkoming 
aan Abonnee is beperkt tot de uitkering die daadwerkelijk door de verzekeraar van de in het 
eerste lid genoemde verzekering wordt uitgekeerd. 

11.3 Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in het eerste lid genoemde 
verzekering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van Mijn Schoenendoos genoemd in 
het vorige lid beperkt tot het bedrag van het laatst door Mijn Schoenendoos van Abonnee 
geïncasseerde bedrag.  

11.4 Mijn Schoenendoos heeft geen inzicht in de door de Abonnee in het kader van de Dienst 
verwerkte Gegevens. De hoogte van de verzekerde bedragen is gebaseerd op door haar 
adviseurs geschatte gemiddelden.  

11.5 Als overmacht als bedoeld in artikel 6:75 BW zullen tussen partijen in ieder geval gelden 
algemene, regionale of landelijke internetstoringen en digitale aanvallen tenzij van het slagen 
van die aanval Mijn Schoenendoos een ernstig verwijt kan worden gemaakt 

 
Artikel 12. Vrijwaring 
12.1 Abonnee zal Mijn Schoenendoos schadeloosstellen voor alle schade die Mijn Schoenendoos 

lijdt of zal lijden en alle kosten die Mijn Schoenendoos maakt of zal maken ten gevolge van:  
a.  een vordering van een derde wegens niet geoorloofd gebruik van de Dienst of wijzigingen 

aan de Dienst door Abonnee;  
b.  tekortkomingen van Abonnee in het gebruik van de Dienst;  
c.  vorderingen van derden wegens onrechtmatige opslag of uitwisseling van Gegevens via de 

Dienst door Abonnee; 
 
Artikel 13. Intellectuele Eigendomsrechten 
13.1 Alle IE-rechten op de Website en de Dienst, waaronder begrepen het functionele en technische 

ontwerp, de vormgeving, de programmering, de databaseopbouw, de gebruiksmogelijkheden 
en de broncode van de Dienst, en alle daarmee verband houdende documenten berusten 
uitsluitend bij Mijn Schoenendoos of haar licentiegever(s). Het gebruik van de Dienst van Mijn 
Schoenendoos heeft geen overdracht van enige IE-rechten aan Abonnee tot gevolg. 

13.2 Alle rechten van welke aard dan ook, waaronder de IE-rechten, met betrekking tot de Gegevens 
berusten bij Abonnee. Door het invoeren van Gegevens in de Omgeving verstrekt Abonnee aan 
Mijn Schoenendoos een kosteloze en wereldwijde licentie voor het gebruik van die Gegevens 
ter uitvoering van de Dienst. 



 
Artikel 14. Privacy 
14.1 Het gebruik van de Dienst kan de verwerking van persoonsgegevens met zich meebrengen. 

Mijn Schoenendoos fungeert daarbij als verwerker zoals bedoeld in artikel 4 onder 8 van de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming. Abonnee wordt met betrekking tot de Omgeving 
aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke zoals bedoeld in artikel 4 onder 7 van de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming en zal alle daaruit voortvloeiende verplichtingen 
naleven. Indien vereist, zullen Partijen een aparte verwerkersovereenkomst opstellen. 

14.2 Abonnee zal gebruik maken van beveiligingssoftware die gewoonlijk op een computer is 
geïnstalleerd, zoals antivirus, anti-spam, anti-spyware, anti-malware, anti-phishing en firewall 
software. 

14.3 Abonnee vrijwaart Mijn Schoenendoos tegen claims van derden die voortkomen uit of verband 
houden met de verwerking van Gegevens en/of (andere) persoonsgegevens. 

 
Artikel 15. Duur en beëindiging 
15.1 Een Abonnement kan worden aangegaan voor: 

a. De duur van één maand, waarbij het Abonnement telkens voor de duur van één maand 
stilzwijgend wordt verlengd; 

b. De duur van één jaar, waarbij het Abonnement telkens voor de duur van één jaar 
stilzwijgend wordt verlengd; 

15.2 In beide gevallen als bedoeld in artikel 15.1 bedraagt de opzegtermijn één maand en dient de 
opzegging door de Abonnee te geschieden tegen het einde van een kalendermaand. Indien de 
opzegging door Mijn Schoenendoos wordt ontvangen binnen de periode van de opzegtermijn 
wordt het Abonnement voor een nieuwe periode als bedoeld in artikel 15.1 voortgezet. 

15.3 Tussentijdse beëindiging door Mijn Schoenendoos is mogelijk in de volgende gevallen: 
- Overlijden van de Abonnee; 
- Faillissement, surseance van betaling of beschikkingsonbevoegdheid van de Abonnee; 
- Indien Abonnee na toepassing van artikel 10.6 sub a en/of b niet aan de 

betalingsverplichtingen voldoet 
- Indien Abonnee anderszins in gebreke blijft met het voldoen aan de verplichtingen uit hoofde 

van het Abonnement of de onderhavige algemene voorwaarden. 
15.4 Bij beëindiging van de Overeenkomst: 

− zal het Abonnement en de Dienst worden afgesloten; 

− zal Abonnee tijdig worden geïnformeerd over de consequenties van de beëindiging en in de 
gelegenheid worden gesteld de Gegevens door middel het downloaden ervan veilig te stellen; 

− heeft Mijn Schoenendoos het recht de Gegevens van haar servers te verwijderen. 
 
Artikel 16. Slotbepaling 
16.1 Op de overeenkomst van Partijen, op het Abonnement, op de onderhavige Algemene 

Voorwaarden, alsmede op alle geschillen die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht 
van toepassing. 
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