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Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:
1. Thomas: T. van Eden Holding B.V., gevestigd te Gatsedijk 33, 3299LA Maasdam,
KvK-nummer 68283628, vertegenwoordigd door T. van Eden;
2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Thomas een contract sluit;
3. Contract: Een gesloten overeenkomst tussen Klant en Thomas.

Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden
De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, producten,
handelingen en diensten van Thomas. Door Klant gehanteerde algemene voorwaarden zijn
niet van toepassing. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts
geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

Artikel 3. Website design
Thomas is vrij in de keuze van het design van de website voor Klant, wanneer deze dienst in
het contract is aangeboden. Klant krijgt de mogelijkheid om hierbij eigen voorkeur aan te
geven. Bij het uiteindelijk design moeten zaken als functionaliteit, website snelheid, website
responsiviteit, betaalde uitbreidingen, gebruiksgemak en dergelijke in acht genomen worden.
Thomas kiest hiervoor de juiste afweging. Klant heeft de mogelijkheid feedback te leveren
en wijzigingen aan te vragen voor het design. Na goedkeuring is het niet meer mogelijk om
grote verandering aan te laten brengen, tenzij anders afgesproken. Het is aan Thomas om te
oordelen of het verzoek van Klant een grote verandering betreft. De website en alle
bijbehorende data in de ruimste zin van het woord blijven te allen tijde eigendom van
Thomas, tenzij anders aangegeven. Ook na ontbinding van een contract.

Artikel 4. Website inhoud
Inhoud zijn alle teksten en afbeeldingen welke zichtbaar zijn of zullen zijn voor bezoekers
van de website van Klant. Indien in het contract de dienst, vergelijkbaar met het maken,
beheren of onderhouden van een website is aangeboden, is klant is zelf te allen tijde
verantwoordelijk voor de inhoud, alsook voor het aanleveren van alle inhoud. Thomas is
verantwoordelijk voor het voorzien van de mogelijkheid tot het aanleveren van deze inhoud.
Thomas is vrij om zelf inhoud toe te voegen, wijzigen en verwijderen om de uitstraling of
leesbaarheid van de website te verbeteren.
Klant garandeert dat alle door Klant geleverde teksten, afbeeldingen en overige bestanden
zijn eigendom zijn of dat hij het recht heeft deze te gebruiken. Bij het aanleveren van
teksten, afbeeldingen en overige bestanden gaat u ermee akkoord om ons te beschermen
van eventuele claims van derde voor het gebruik hiervan.
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Artikel 5. Gebruiksrechten
Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens een contract
ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur, documentatie,
aanbiedingen, ontwerpen, rapporten of anderszins berusten uitsluitend bij Thomas of zijn
licentiegevers.
Klant verkrijgt uitsluitend gebruiksrechten op programmatuur, apparatuur, documentatie,
aanbiedingen, ontwerpen, rapporten of anderszins, door Thomas ontwikkeld, opgesteld of
ter beschikking gesteld aan Klant in het kader van zijn dienstverlening, indien en voor zover
uitdrukkelijk bepaald in onderhavige voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk schriftelijk
toegekend.
Het is Klant niet toegestaan het geleverde of ter beschikking gestelde te wijzigen, noch te
gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het is geleverd.
Het is Klant niet toegestaan:
● De geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur, geheel of in gedeelten,
dan wel enige kopie daarvan te verhuren of uit te lenen, dan wel enige derde inzage
te geven in de programmatuur wanneer aannemelijk is dat deze derde de door hem
door de inzage opgedane kennis zal aanwenden voor andere programmatuur;
● Anders dan de bedoelde handelingen uitvoering, transmissie of opslag van de
programmatuur te plegen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Thomas;
● De geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur te verveelvoudigen voor
eigen oefening, studie of gebruik;
● De geleverde of ter beschikking gestelde programmatuur anderszins openbaar te
maken en/of te verveelvoudigen, voor zover dit niet uitdrukkelijk aan Klant is
toegestaan.
Indien Klant zonder schriftelijke toestemming van Thomas de geleverde werken gebruikt in
strijd met de verleende gebruiksrechten, komt aan Thomas een vergoeding toe van driemaal
de gebruikelijke vergoeding voor een dergelijk gebruik met een minimum van EUR 500
(zegge: vijfhonderd Euro), onverminderd het recht van Thomas de volledige door hem
geleden schade te vorderen.

Artikel 6. Back-end toegang
Thomas zal back-end toegang opzetten voor de Klant, indien deze dienst in het contract is
overeengekomen. Met deze toegang kan Klant zelf tekst en/of meer van de website
aanpassen. Thomas beheert de rechten van deze account(s). Ten behoeve van
functionaliteit, toegankelijkheid en beveiliging van de website mag Thomas naar eigen
inzicht deze rechten voor Klant wijzigen. Zodra Klant gebruik maakt van deze back-end
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toegang, is deze zich ervan bewust dat iedere actie mogelijk tot onherstelbare
veranderingen aan de website kan leiden. Hiervoor is Klant vanaf het moment van inloggen
volledig zelf verantwoordelijk.
Klant dient geheimhouding te betrachten met betrekking tot aan Klant verzonden
toegangscodes, en dient deze doelmatig te beveiligen. Klant dient het feit dat hij de
toegangscodes niet meer bezit of dat derden deze mede bezitten, onmiddellijk aan Thomas
te melden. Klant is aansprakelijk voor schade ontstaan doordat aan Klant verzonden
toegangscodes niet in het bezit van Klant zijn of in het bezit van derden komen.

Artikel 7. Domeinnaam en hosting
Indien aangeboden diensten in een contract zaken als, of verwant aan, website ontwerp,
beheer, onderhoud en/of mailaccount bevat, kan hier een domeinnaam mee gemoeid gaan.
Klant heeft de keuze over wat de domeinnaam voor de website website wordt. Deze keuze
kan één keer gemaakt worden per contract, tenzij anders vermeldt. De domeinnaam moet
gekoppeld worden aan het hostingpakket om de website te kunnen laten functioneren.
Hierbij zijn vier verschillende scenario’s mogelijk:
1. Indien Klant de domeinnaam al beheert, kan hij deze blijven beheren en koppelen
aan het hostingpakket van Thomas.
2. Indien Klant de domeinnaam al beheert, kan deze verhuisd worden naar het beheer
van Thomas.
3. Indien Klant de domeinnaam nog niet beheert, kan Klant deze zelf kopen, beheren
en koppelen aan het hostingpakket van Thomas.
4. Indien Klant de domeinnaam nog niet beheert, kan Thomas deze kopen, beheren en
koppelen aan het hostingpakket van Thomas.
In alle vier genoemde scenario’s zal Thomas verantwoordelijk zijn voor het onderbrengen
van de hosting, tenzij anders afgesproken.
In alle gevallen zal de partij, Thomas of Klant, welke het beheer van de domeinnaam op zich
neemt, tevens de bijbehorende kosten hiervan op zich nemen, tenzij anders afgesproken. In
alle gevallen is de partij die het beheer van de domeinnaam op zich heeft genomen, de
eigenaar van de domeinnaam zijn en blijven, ook wanneer het contract ontbonden wordt.

Artikel 8. Emailaccounts
Klant heeft recht op emailaccounts behorende bij de domein indien dit is afgesproken in een
contract. Thomas is vrij om de techniek te kiezen of aan te passen voor het opzetten van
deze emailaccount (IMAP, POP3, Exchange, etc.). Thomas is verantwoordelijk voor het
aanmaken van het mailaccount. Thomas is dus niet verantwoordelijk voor het installeren
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en/of instellen van deze accounts op de mailprogramma(’s) van Klant. Daarnaast is Klant
ook volledig zelf verantwoordelijk voor het onderhouden, beveiligen en back-ups maken van
emailaccounts.
Het is Klant verboden de systemen, waaronder emailaccounts in te zetten op manieren die
voor de ontvanger van berichten als misleidend of onaangenaam kunnen worden ervaren.
Misbruik van één of meer emailaccounts in de ruimste zin van het woord is niet toegestaan.
Het is Klant niet toegestaan de systemen, waaronder emailaccounts van Thomas te
gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de alsdan geldende wet- en regelgeving, de
nettiquette (de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet), de voorschriften van de
Reclamecode Commissie, het contract en deze voorwaarden.
Thomas wijst schijfruimte op de server toe aan Klant voor het opslaan van bestanden van de
website(s) en emailaccount(s). Afhankelijk van het gebruik van Klant bepaald Thomas of de
hoeveelheid schijfruimte aangepast wordt. Klant is het verboden schijfruimte te misbruiken
voor andere doeleinden dan waar de schijfruimte voor bedoeld is en zal zorgvuldig met de
toegewezen schijfruimte om te gaan. Thomas heeft het recht maatregelen te treffen om
ervoor te zorgen dat de gebruikte serverruimte en bandbreedte binnen de door Thomas
bepaalde wenselijke grenzen blijven om zo de capaciteit van de server te beschermen.

Artikel 9. Updates en onderhoud
Techniek gaat snel. Websites hebben te maken met vele verschillende programma’s,
plugins, thema’s en andere software. Daarom is het van belang dat uw website
onderhouden wordt en versies van software worden bijgewerkt. Dit zorgt ervoor dat alle
functionaliteit behouden blijft, de website bezocht kan blijven worden, gebruiksgemak
optimaal blijft en hackers en kwaadwillende geen toegang krijgen. Thomas zal naar eigen
inzicht updates en onderhoud uitvoeren om de doelen uit voorgaande zin te behalen, indien
deze dienst is vastgelegd in een contract.

Artikel 10.Support en ondersteuning
Indien de dienst van het leveren van support en ondersteuning tijdens de duur van een
contract is overeengekomen in een contract, zal Thomas proberen beschikbaar te zijn voor
vragen van Klant. Thomas heeft het recht het gekozen communicatiekanaal te bepalen en te
wijzigen. Thomas zal vragen zo veel mogelijk, en binnen een redelijk tijdsbestek, proberen te
beantwoorden. Klant kan alles vragen, denk aan wijzigen of upgrades aan websites, maar
het is aan Thomas om te bepalen hoe om te gaan met deze verzoeken. Hierbij maakt hij de
afweging of het verzoek past binnen de afgesproken diensten en of het de beveiliging,
snelheid, algemene gebruik, functionaliteit, koppelingen en soortgelijke zaken van de
website, overige websites en hosting mogelijk in gevaar kunnen brengen.
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Artikel 11.Aansprakelijkheid
Klant dient zorg te dragen voor afdoende beveiliging van zijn data en programmatuur,
onder meer door middel van het maken van afdoende back-ups. Thomas is op geen enkele
wijze aansprakelijk voor dataverlies of beschadigingen van programmatuur bij (uitvoering
van) de opdracht door welke oorzaak ook ontstaan.
Thomas zal de diensten uitvoeren naar zijn vermogen en kennis. Ondanks dat, kan Thomas
niet garanderen dat het werk foutloos zal zijn. Daarom kan Thomas in geen enkel geval
aansprakelijk worden gesteld door Klant of een derde partij voor schade, inclusief gederfde
winst, gemiste besparingen en andere incidentele gevolgen, zelfs niet als hierover
gesproken is. Als een bepaling van een contract onwettig, nietig of om welke reden dan ook
niet-afdwingbaar is, dan wordt die bepaling als scheidbaar van een contract beschouwd en
heeft het geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Artikel 12.Uitvoering
Thomas is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de afgesproken diensten
uit een contract. Thomas is altijd gerechtigd de door zijn gebruikte apparatuur,
programmatuur en werkwijze te wijzigen. Thomas wordt daardoor jegens Klant niet
aansprakelijk voor de door deze aanpassingen mogelijk door Klant geleden schade. Thomas
is op dezelfde voet als in het voorgaande bepaald, gerechtigd de toegangscodes en
usernames van Klant te veranderen. Thomas is gerechtigd in het kader van (vervangend)
onderhoud de systemen gedurende beperkte tijd geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te
stellen, zonder in dit verband enige schadevergoeding of kosten aan Klant verschuldigd te
zijn.

Artikel 13.Termijnen
Door Thomas opgegeven leveringstermijnen binden Thomas niet. Thomas zal zich ervoor
inspannen de overeengekomen leveringstermijnen te behalen, maar kan daar niet voor
instaan. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn komt Thomas niet in
verzuim en heeft Klant mitsdien geen recht op schadevergoeding dan wel het recht op
ontbinding van een contract. Klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige
levering door Thomas mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en
duidelijke gegevens aan te leveren. Voor eventuele extra werkzaamheden veroorzaakt
doordat Klant niet aan haar verplichtingen voldoet, betaalt Klant een vergoeding aan
Thomas op basis van de door haar gehanteerde tarieven.
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Artikel 14.Gegevensbescherming (AVG)
Thomas verwerkt persoonsgegevens uitsluitend voor zover nodig bij of in verband met de
uitvoering van de tussen partijen gesloten contracten. De verwerking van persoonsgegevens
door Thomas gebeurt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, conform privacywetgeving en
conform het verzoek tot dienstverlening van Klant. Thomas treft passende technische en
organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen
enige vorm van onrechtmatige verwerking voor zover mogelijk. In het geval van een verzoek
om inzage, rectificatie, verwijdering of beperking van de verwerking verleent Thomas
hieraan medewerking indien mogelijk. In geval van datalek zal Thomas nadat hij hiervan
kennis heeft genomen, de klant hiervan op de hoogte stellen. Daarbij vermeldt hij de aard,
datum en tijdstip, aantal slachtoffers, type gegevens en getroffen maatregelen voor zover
bekend en mogelijk. Klant is verplicht om Thomas actief bij te staan in het geval dat er
sprake is van een datalek en de daaruit volgende de meldplicht voor Thomas aan de
Autoriteit Persoonsgegevens.
Thomas verplicht zich, onvoorwaardelijk en onherroepelijk, tot geheimhouding tijdens en na
beëindiging van een contract van alle persoonsgegevens waarvan hij het vertrouwelijke
karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden. Thomas garandeert dat al zijn werknemers
die toegang hebben tot persoonsgegevens, gebonden zijn aan de in dit artikel omschreven
verplichting tot geheimhouding en zich onthouden van het kopiëren, doorgeven, overdragen
of anderszins verspreiden van persoonsgegevens aan derden. Deze verplichting geldt
slechts niet indien en voor zover openbaarmaking is geboden op grond van de wet en/of
rechterlijke uitspraak, in welk geval de te openbaren informatie zo beperkt mogelijk zal
worden gehouden.

Artikel 15.Portfolio
Thomas heeft het recht om de website en alle bijbehorende front-en back-end inhoud, in alle
fases, te tonen ter promotie van zijn diensten, bijvoorbeeld in een (online) portfolio.

Artikel 16.Wet-en regelgeving
Beide partijen mogen een contract niet delen met derden, tenzij met wederzijdse
goedkeuring. Beide partijen houden zich aan de relevante wet-en regelgeving met
betrekking tot onze activiteiten en zullen er voor zorgen dat de ander deze relevante wet-en
regelgeving niet overtreedt. Als om enige reden een contract of delen van een contract
ongeldig of niet-afdwingbaar worden, blijven de overige delen van een contract geldig.
Indien Thomas reden heeft aan te nemen dat sprake is van een mogelijke onrechtmatige
daad of van mogelijk strafbaar- of onethisch gedrag van Klant, dan wel indien hij hiervan
kennis neemt, is hij gerechtigd zijn dienstverlening geheel of ten dele op te schorten of te
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ontbinden totdat Klant tot tevredenheid van Thomas aantoont dat hiervan geen sprake was
dan wel totdat in rechte komt vast te staan dat daarvan geen sprake was. Thomas is door
deze opschorting nimmer aansprakelijk voor door Klant terzake de opschorting geleden
schade, ook indien achteraf blijkt dat de opschorting door Thomas ten onrechte geschiedde.
Indien er sprake is van een onrechtmatige daad of strafbaar-, onethisch- of niet sociaal
gedrag van Klant jegens Thomas of een van zijn klanten en/of (website)bezoekers, is
Thomas gerechtigd een contract te ontbinden of op te schorten zonder ingebrekestelling of
rechterlijke tussenkomst. Het begrip “niet sociaal gedrag” is geheel de discretie van Thomas.
De verbintenissen van Klant, bijvoorbeeld die tot betaling van de overeengekomen
vergoeding, blijven in stand gedurende de periode dat Thomas zijn dienstverlening opschort.
Indien en zolang Klant in strijd handelt met het bepaalde in de artikelen uit een contract en/of
geldende wetgeving, is Thomas gerechtigd zonder nadere aankondiging en met
onmiddellijke ingang de aan Klant verstrekte toegang tot de website, emailaccount(s) en/of
informatie buiten gebruik te stellen of te verwijderen, dan wel anderszins onmogelijk te
maken, haar dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindigen en/of de
storing veroorzakende gedragingen van Klant te beëindigen, een en ander zonder daarvoor
schadeplichtig te worden. Bovendien is Thomas in dat geval gerechtigd, indien de ernst van
de overtreding zulks rechtvaardigt, een contract met onmiddellijke ingang geheel of
gedeeltelijk op te zeggen onverminderd het recht van Thomas om schadevergoeding te
vorderen, en zonder dat een recht op schadevergoeding van Klant jegens Thomas ontstaat.

Artikel 17.Betalingen
Klant zal tijdig betalen en automatische incasso mogelijk maken.
Tenzij anders overeengekomen, geldt het volgende:
● Een periode start op de datum van de eerste betaling;
● Betalingen geschieden bij doorlopende contracten altijd voorafgaand aan de
aanvang van een periode van dienstverlening;
● Betalingsperiodes zullen altijd geschieden per periode van een maand voor een
bedrag zoals afgesproken in een contract;
● Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW;
● Alle facturen worden elektronisch verzonden;
● Alle genoemde bedragen zijn in euro’s.
Betalingen zullen zoveel mogelijk, indien mogelijk, volgens een automatische incasso
geschieden. Betalingen op factuur met een betalingstermijn kunnen ook voorkomen. In geval
van betalingstermijn, geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum, tenzij anders
aangegeven. De bankgegevens worden weergegeven op de facturen.
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Thomas is altijd gerechtigd Klant tussentijds en/of op basis van voorschotten te factureren
dan wel zekerheid voor nakoming door Klant te verlangen.
Bij niet (tijdige) betaling zal Klant zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is, in
verzuim zijn. Indien Klant in gebreke is, is Klant over het verschuldigde een rente
verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 2% per jaar. Tevens is Klant dan
incassokosten verschuldigd. Deze bedragen 15% over het door Klant verschuldigde met een
minimum van EUR 250 (Zegge: tweehonderdvijftig Euro), tenzij regels van dwingend recht
prevaleren.
Indien Thomas kosten heeft moeten maken, welke kosten Thomas in redelijkheid kon
maken, die uitgaan boven de in het voorgaande lid weergegeven incassokosten, dient Klant
ook deze kosten aan Thomas te betalen.
Klant begrijpt dat er kosten verbonden kunnen zijn aan bepaalde functies of uitbreidingen
voor een website. Thomas geeft aan wanneer dit van toepassing is. Deze kosten zien we als
extra kosten en vallen dus buiten het totaal van een contract.

Artikel 18.Tariefwijziging
Thomas is gerechtigd om tariefwijzigingen door te voeren. Klant heeft in geval van
tariefwijziging zeven dagen na ingangsdatum van de tariefwijziging het recht een contract
middels schriftelijke opzegging met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen.

Artikel 19.Duur
Een contract heeft geen einddatum, tenzij anders vermeldt. Een contract hoeft niet te
worden verlengd. Een contract is en blijft van kracht tot op het moment van ontbinding.

Artikel 20.Wijziging algemene voorwaarden
Thomas is in alle gevallen gerechtigd de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Indien Klant niet akkoord wenst te gaan met een door Thomas kenbaar gemaakte wijziging
van de algemene voorwaarden, is Klant tot 30 dagen na de datum van bekendmaking van
de wijzigingen, gerechtigd een contract te beëindigen.

Artikel 21.Opschorting
Iedere tekortkoming van Klant geeft Thomas het recht zijn verbintenissen op te schorten of
hetgeen Klant door middel van haar diensten openbaar maakt te blokkeren. Tevens zullen in
die situatie voor die periode de gebruiksrechten van Klant zijn opgeschort. Klant dient ook
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gedurende de periode dat Thomas zijn rechten in de vorige volzin opgenomen uitoefent, zijn
verbintenissen na te komen.

Artikel 22.Ontbinden
Voor Klant geldt een opzegtermijn van één kalendermaand voor ontbinding van een
contract, tenzij anders vermeldt. Ontbinding van een contract dient schriftelijk te gebeuren.
Thomas kan een contract ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst
wanneer:
1. Het faillissement van de Klant wordt uitgesproken;
2. Klant surséance van betaling aanvraagt, dan wel dat hem dit wordt verleend;
3. Klant door beslaglegging of anderszins de bevoegdheid over zijn vermogen of een
substantieel deel daarvan verliest;
4. Thomas gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van Klant (tijdig) aan
zijn verplichtingen te voldoen;
5. Klant de betalingstermijn heeft overschreden;
6. Klant handelt of wordt vermoed te handelen in strijd met artikelen uit deze algemene
voorwaarden;
Door de ontbinding worden de vorderingen van Thomas terstond opeisbaar en vervallen de
verleende gebruiksrechten.

Artikel 23.Overdraagbaarheid
De rechten en verplichtingen uit een contract kunnen door Klant niet aan een derde worden
geleverd of overgedragen. Thomas is gerechtigd de rechten en plichten uit een contract over
te dragen aan een derde partij onder de voorwaarde dat hetzij Thomas naast die derde zelf
aansprakelijk blijft voor nakoming van de verbintenissen uit een contract, hetzij de
overdracht geschiedt in het kader van de overgang van de door Thomas gedreven
onderneming.

Artikel 24.Overmacht
Thomas is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe
verhinderd is als gevolg van een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht). Onder
overmacht wordt in ieder geval verstaan ziekte en/of afwezigheid van cruciale medewerkers,
gebreken in of uitval van apparatuur of faciliteiten, waaronder telecommunicatiefaciliteiten en
energievoorzieningen, tekortkomingen van toeleveranciers van Thomas, stakingen, oproer,
overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen en molest. In geval van
dergelijke toestand is Thomas gerechtigd een contract te ontbinden, zonder dat Klant
gerechtigd is tot vergoeding van enige schade ter zake deze ontbinding.
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Artikel 25.Bewijs
De logfiles en de overige al dan niet elektronische administratie van Thomas leveren volledig
bewijs op van de stellingen van Thomas, behoudens tegenbewijs. Onder “schriftelijk” kan in
deze voorwaarden ook “in de vorm van elektronische tekst” worden verstaan, zulks de
discretie van Thomas.

Artikel 26.Rechts-en forumkeuze
Op de (rechts)verhouding tussen Thomas en Klant is Nederlands recht van toepassing.
Partijen zullen alle geschillen voortvloeiend uit de in het voorgaande lid bedoelde
rechtsverhouding uitsluitend voorleggen aan een bevoegde rechter in regio Dordrecht, tenzij
Thomas ervoor kiest om het geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.
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