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Geachte relatie, 

 

Een nieuw logo, een nieuwe uitstraling en nu ook nieuwe algemene voorwaarden! 

 

Op 25 mei 2018 wordt de  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  van kracht. Daarom hebben wij onze 

algemene voorwaarden op een aantal punten aangepast. 

 

Een belangrijke aanpassing gaat over het vertrouwelijk omgaan met uw gegevens. Wij vinden het belangrijk dat deze bij 

ons in vertrouwde handen zijn. In de nieuwe voorwaarden (versie 1 mei 2018) hebben wij daarom expliciet opgenomen 

dat wij ons bij de verwerking van (vertrouwelijke) gegevens van u, uw onderneming en uw eventuele personeel zullen 

houden aan de AVG.  

De bedoelde aanpassing is terug te vinden onder kopje ‘H. Bescherming Persoonsgegevens’ in de algemene 

voorwaarden.  

Een andere wijziging vindt u in artikel G.2 . U geeft ons hier expliciet toestemming voor collegiaal overleg zodat wij u 

vanuit verschillende expertises kunnen adviseren. Artikel N.6 is niet langer van toegevoegde waarde en is om die reden 

verwijderd. 

 

Een exemplaar van de nieuwe voorwaarden sturen wij u hierbij toe. U kunt ze ook raadplegen op 

https://www.mth.nl/algemene-voorwaarden/. Nu u de nieuwe algemene voorwaarden van ons ontvangen hebt, is het 

niet meer nodig om een aparte bewerkersovereenkomst met u af te sluiten. 

 

De nieuwe algemene voorwaarden vervangen de vorige versie en zijn vanaf 1 mei 2018 van toepassing op alle lopende 

opdrachten en uitstaande offertes, zonder dat daarvoor is vereist dat de toepasselijkheid van deze algemene 

voorwaarden schriftelijk steeds opnieuw wordt vastgelegd. 

https://www.mth.nl/algemene-voorwaarden/
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Indien u zich niet kunt vinden in onze algemene voorwaarden dan kunt u dit binnen één maand na dagtekening van deze 

brief schriftelijk of per e-mail aan ons laten weten. Bij geen bericht gaan wij er van uit dat u kennis hebt genomen van 

deze voorwaarden en akkoord bent met de inhoud. 

 

Heeft u vragen  over deze brief?  Mail deze dan naar avg@mth.nl. We beantwoorden ze graag. 

Op onze website https://www.mth.nl/avg/ beantwoorden we in een Q&A enkele veelgestelde vragen.  

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Olaf ten Hoopen 

Voorzitter Dagelijks Bestuur  

 

 

 

 

Bijlagen: 

Algemene voorwaarden versie 1 mei 2018 
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