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ALGEMENE BEPALINGEN 
Op dit document GNG.RD.003.NL Algemene bepalingen voor alle documenten zijn de 

volgende documenten van toepassing: 

1. Document GNG.RD.001.INT List of terms and definitions 

2. Document GNG.RD.002.NL Algemene voorwaarden 

De hiervoor genoemde documenten staan gepubliceerd op onze websites en zijn 

hierbij als herhaald en ingelast aangemerkt. 
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A.  

DEFINITIES 

De gebruikte begrippen hebben de betekenis zoals bepaald in document GNG.RD.001 

(List of terms & definitions) en zijn van toepassing op alle reglementen en documenten 

van Global Network Group. 

B. 

ALGEMENE VOORWAARDEN 

De algemene voorwaarden zoals bepaald in document GNG.RD.002 (Algemene 

voorwaarden) zijn van toepassing op alle reglementen, documenten, diensten, 

producten en services van Global Network Group. 

C. 

TOEPASBAARHEID 

Het document GNG.RD.003 (Algemene bepalingen voor alle documenten) is van 

toepassing op alle reglementen en documenten van Global Network Group.  

D. 

MISSIE & KWALITEITSBELEID 

Het document GNG.RD.004 (Missie & kwaliteistbeleid) is van toepassing op alle 

reglementen en documenten van Global Network Group.  

E. 

PRIVACY VERKLARING 

Het document GNG.RD.005 (Privacy verklaring) is van toepassing op alle reglementen 

en documenten van Global Network Group.  

F. 

VERSIE 

De laatst goedgekeurde versie, zoals opgenomen in het document-versie-beheer van 

Global Network Group, is geldig.   
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G. 

AANSPRAKELIJKHEID M.B.T. CERTIFICAATHOUDERS 

Global Network Group aanvaardt geen aansprakelijkheid, in welke vorm dan ook, voor 

het handelen, het optreden, de dienstverlening, de producten, of anderszins, van de 

door Global Network Group geregistreerde/gecertificeerde certificaathouders en wijst 

iedere aansprakelijkheid nadrukkelijk van de hand.  

H. 

DISCLAIMER 

Global Network Group sluit iedere aansprakelijkheid uit met betrekking tot de 

informatie op haar websites en in haar brochures welke afkomstig is van of verstrekt 

door andere personen en organisaties dan Global Network Group zelf. 

De uitsluiting omvat, doch is daartoe niet beperkt, het schenden van auteurs- en 

andere rechten, waaronder mede begrepen intellectuele eigendom, van andere 

personen en organisaties dan Global Network Group zelf. 

Global Network Group accepteert geen verantwoordelijk en aansprakelijkheid voor 

zowel directe als indirecte schade en nadeel veroorzaakt door informatie op haar 

websites en in haar brochures ongeacht de bron van de informatie, ongeacht of de 

informatie door Global Network Group of enige andere partij is opgesteld.  

Global Network Group behoudt zich terzake alle rechten voor waaronder mede 

begrepen het verwijderen, veranderen of aanpassen van alle informatie ongeacht de 

bron of eigenaar, waaronder mede begrepen het verwijderen, veranderen of 

aanpassen van iedere informatie die strijdig is met enige wet- & regelgeving, de 

algemene voorwaarden en reglementen van Global Network Group, de directe en 

indirecte belangen van Global Network Group waaronder mede begrepen haar 

certificaathouders alsmede (internet) gebruikers in het algemeen. 
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I. 

AUTEURSRECHT/COPYRIGHT 

Alle rechten voorbehouden. Niets uit onze uitgaves (onze documenten) ) mag worden 

verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar 

gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, 

door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van Global Network Group en haar geregistreerde 

handelsnamen en activiteiten. Tegen misbruik zal worden opgetreden. In voorkomend 

geval worden alle in- en buitenrechtelijke kosten, waaronder nadrukkelijke mede 

begrepen alle geleden en nog te lijden schade en nadeel, door Global Network Group 

in rekening gebracht aan alsmede verhaald op de overtreder(s). 

J. 

BEVOEGDHEID 

Global Network Group is bevoegd tot het vaststellen en wijzigen van reglementen en 

documenten. 

K. 

GEHEIMHOUDING 

Global Network Group, de directie, de werknemers, de commissies alsmede de 

individuele commissieleden zijn gehouden aan de geheimhoudingsplicht jegens de 

certificaathouders en/of derden met betrekking tot de kennis en/of de informatie 

omtrent bedrijven, certificaathouders, instanties, organisaties en/of personen welke 

kennis en/of informatie tot hen is gekomen op grond van hun functie binnen Global 

Network Group. Het schenden van de geheimhoudingsplicht is grond voor ontzetting 

uit de functie en ingeval van het zijn van certificaathouder grond voor toetsing aan de 

gedragsregels en proces/procedurevereisten. 
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L. 

GESCHILLEN 

Voor zover en indien een reglement of document iets niet, onvolledig of onjuist regelt, 

of leidt tot een geschil, is Global Network Group bevoegd. Indien Global Network 

Group geen besluit neemt ten aanzien van de kwestie of het geschil, wordt de kwestie 

of het geschil onderworpen aan mediation. Indien de mediation niet slaagt, wordt 

arbitrage of bindend advies overwogen. Indien de voornoemde methoden niet slagen, 

wordt de kwestie of het geschil aan de bevoegde Nederlandse rechter voorgelegd. 

M. 

MEERTALIGHEID 

Bij meertaligheid prefereert de Nederlandse taal boven elke andere taal. 

N. 

WET 

Uitsluitend de Nederlandse wetgeving is van toepassing. 


