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Voorwaarden MyContracts.
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Voorwaarden MyContracts. 
Algemeen. 

Artikel 1 Definities
1. In deze voorwaarden worden de hiernavolgende 

termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij 
uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context 
anders blijkt: 

2. Algemene Voorwaarden: de algemene 
voorwaarden van MyParcel; 

3. Customer Service: het afhandelen van vragen van 
Klanten met betrekking tot de Verzenddiensten 

4. Diensten: de Verzenddiensten en de Online 
Ondernemen Diensten; 

5. Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon die 
met MyParcel een Overeenkomst aangaat, aan 
MyParcel Opdrachten verstrekt, bij MyParcel 
Bestellingen plaatst en/of anderszins kwalificeert 
als de wederpartij van MyParcel; 

6. (Klant-) Koppeling: een koppeling die aan de hand 
van de instructie zoals gepubliceerd op het Platform 
door de Klant kan worden gerealiseerd, zodat 
(een deel van) de functionaliteiten van het Platform 
gebruikt kunnen worden vanuit de webshop van de 
Klant. 

7. MyContracts: de productnaam van het abonnement 

8. MyParcel: een handelsnaam van DM Productions 
B.V., die statutair is gevestigd te Hoofddorp, 
kantoor houdt aan de Antareslaan 31 te (2132 JE) 
Hoofddorp, ingeschreven is in het handelsregister 
van de kamer van Koophandel onder nummer 
34099758 en gebruiker is van de Algemene 
Voorwaarden. 

9. Opdracht: iedere opdracht van een Klant aan 
MyParcel tot levering van een Dienst; 

10. Overeenkomst: de overeenkomst die tussen 
MyParcel en de Klant tot stand komt nadat de Klant 
zich heeft geregistreerd via het Platform en zodra 
de Klant is goedgekeurd door MyParcel, inclusief 
de onderhavige Algemene Voorwaarden. Op grond 
van deze Overeenkomst kan de Klant Opdrachten 
verstrekken; 

11. Partijen: MyParcel en de Klant gezamenlijk; 

12. Platform: het online platform, raadpleegbaar voor 
de Klant via de Website, waar een Klant (onder 
andere) de Diensten kan afnemen; 

13. Plug-in: software die ervoor zorgt dat (een deel van) 
de functionaliteiten van het Platform beschikbaar is 
vanuit verschillende webshopplatforms. 

14. Vervoerder: degene die het vervoer van een 
Zending verzorgt; 

15. Verzenddiensten: de verzenddiensten, zoals (nader) 
beschreven in de Algemene Voorwaarden 

16. Verzendlabel: een etiket met de specificaties 
voor het vervoer (zoals de adresgegevens van 
de Geadresseerde, de adresgegevens van de 
afzender en een barcode); 

17. Voorwaarden: deze voorwaarden van MyContracts; 

18. Website: de website www.myparcel.nl, dan wel 
enige andere domeinnaam die door MyParcel 
wordt gebruikt; 
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19. Zending: een vervoerseenheid (zoals een pakket, 
een brievenbuspakje of een pallet) die bestemd is 
voor een Geadresseerde en is voorzien van een 
Verzendlabel. 

Artikel 2 Toepasselijkheid Voorwaarden
1. Deze Voorwaarden zijn een aanvulling op de 

Algemene Voorwaarden van MyParcel.
2. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op het 

gebruik van MyContracts
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of 

andere (algemene) voorwaarden van de Klant 
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

Artikel 3 Afwijkingen, nietigheid en 
vernietigbaarheid
1. Behoudens het bepaalde in artikel 4, zijn 

afwijkingen van deze Voorwaarden slechts geldig 
indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch 
zijn overeengekomen tussen Partijen.

2. Indien een of meerdere der bepalingen in deze 
Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten 
worden, blijven de overige bepalingen van deze 
Voorwaarden volledig van toepassing. MyParcel 
en de Klant zullen dan in overleg treden teneinde 
nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige 
c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, 
waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht 
bij het doel en de strekking van de nietige c.q. 
vernietigde bepalingen. 

Artikel 4 Wijzigen Voorwaarden
1. MyParcel heeft het recht deze Voorwaarden te 

wijzigen en/of aan te vullen. Indien MyParcel hiertoe 
overgaat, zal zij daarvan tenminste 30 dagen 
voor de inwerkingtreding van de wijziging en/of 
aanvulling schriftelijk, via e-mail of via het Platform 
mededeling doen. 

2. Wijzigingen en/of aanvullingen gelden ten aanzien 
van Overeenkomsten en Opdrachten, die op en na 
de datum van inwerkingtreding tot stand komen en/
of worden geplaatst, alsook ten aanzien van alle 
andere rechtsbetrekkingen tussen MyParcel en de 
Klant van op en na de datum van inwerkingtreding. 

3. Wijzingen en/of aanvullingen gelden ook ten 
aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten, 
gegeven Opdrachten en/of geplaatste Bestellingen, 
alsook ten aanzien van alle andere bestaande 
rechtsbetrekkingen tussen MyParcel en de Klant, 
tenzij anders is bepaald. 

4. Indien de Klant een wijziging en/of aanvulling van 
deze Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de 
reeds gesloten Overeenkomsten opzeggen en 
gegeven Opdrachten annuleren, een en ander 
tot en tegen de datum waarop de gewijzigde en/
of aangevulde Voorwaarden in werking treden, 
tenzij MyParcel heeft aangegeven dat de oude 
Voorwaarden voor de Klant van kracht blijven.

 
Artikel 5 MyContracts
1. Bovenop het verzenden op basis van een 

verzendcontract tussen MyParcel en een 
Vervoerder, kan de Klant op basis van een 
abonnement ook gebruik maken van de Website, 
het Platform, Plug-ins en Koppelingen, terwijl de 
Klant verzendt via een eigen verzendcontract 
met een vervoerder. Laatstgenoemde 
vervoerder kwalificeert niet als Vervoerder in 
de zin van deze voorwaarden en de Algemene 
Voorwaarden. Customer Service als onderdeel 
van de Verzenddiensten met betrekking tot 
laatstgenoemde verzendingen is niet van 
toepassing. 
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2. Het abonnement loopt, in beginsel, van de eerste 
dag van de kalendermaand tot en met de laatste 
dag van de kalendermaand. 

3. Het abonnement loopt automatisch door, zolang dit 
niet wordt beëindigd. De Klant kan het abonnement 
maandelijks opzeggen tegen het einde van de 
kalendermaand. Het abonnement kan op ieder 
gewenst moment opgezegd worden door in te 
loggen op de Website en het abonnement te 
deactiveren. 

4. De Klant kan het abonnement starten met een 
gratis proefperiode. De Klant kan het abonnement 
dan – eenmalig-, gedurende veertien (14) dagen 
gratis proberen, dat wil zeggen dat de Klant geen 
abonnementskosten betaald. Tenzij de Klant het 
abonnement vóór het einde van de proefperiode 
heeft opgezegd, is de Klant verplicht tot betaling 
van de abonnementskosten. 

5. In het kader van het abonnement betaalt de 
Klant maandelijks abonnementskosten en een 
Tarief per zending op basis van een staffel. De 
abonnementskosten evenals de kosten voor de 
zendingen die de Klant verschuldigd is vanwege 
het gebruik van MyParcel worden maandelijks 
in rekening gebracht. De abonnementskosten 
worden voor de eerste keer in rekening gebracht 
op de dag van de start van het abonnement (naar 
rato). Vervolgens worden de abonnementskosten 
maandelijks vooraf in rekening gebracht op de 
eerste dag van de nieuwe maand. Het abonnement 
start op de eerstvolgende dag na afloop van een 
eventuele proefperiode.  

6. Het abonnement is enkel beschikbaar voor 
Klanten die achteraf betalen (op factuur en/of via 
automatisch incasso. Indien en zodra een klant 
naar “vooraf betalen” gaat is het abonnement niet 
meer beschikbaar en heeft de Klant geen toegang 
meer tot het abonnement. Als het abonnement 
wordt opgezegd, stopt het abonnement 
automatisch aan het einde van de maand.  

7. Tussentijdse eenzijdige wijzigingen door MyParcel 
van de abonnementskosten en/of bijbehorende 
Diensten zijn te allen tijde toegestaan, zonder dat 
MyParcel enige vorm van schadevergoeding is 
verschuldigd aan de Klant. Een wijziging als hier 
bedoeld zal niet eerder ingaan dan dertig (30) 
dagen nadat de Klant hiervan schriftelijk op de 
hoogte is gesteld.


