
1.   Definities

1.1.   In onderstaande algemene voorwaarden voor de proef 

met biometrische grenspassage (“Algemene 

Voorwaarden”) wordt verstaan onder:

 (a)   Het Ministerie: het Ministerie van Defensie, waarvan  

de zetel gevestigd is in Den Haag. 

 (b)   Schiphol: Schiphol Nederland B.V., een besloten 

vennootschap opgericht naar Nederlands recht,  

gevestigd te (1118 CP) Evert van de Beekstraat 202 te 

Luchthaven Schiphol, Nederland en ingeschreven bij de 

Kamer van Koophandel te Amsterdam, Nederland, met 

inschrijfnummer 34166584;

 (c)   Proef Biometrische Grenspassage: de proef die op basis 

van een Deelnameovereenkomst aan de Deelnemer ter 

beschikking wordt gesteld door Schiphol ten behoeve 

van het passeren van de grens aan de hand van 

biometrie;

 (d)   Deelnameovereenkomst: de overeenkomst tussen 

Schiphol enerzijds, en de Deelnemer anderzijds, met 

betrekking tot het uitvoeren van de Biometrische Proef. 

Hiertoe behoren ook eventuele ter plekke gegeven 

instructies van het personeel van Schiphol;

 (e)   Registratieproces: het registratieproces zoals getoond  

via de registratiekiosk bij de grenspassage waarmee 

geïnteresseerde personen deel kunnen nemen aan  

de Proef Biometrische Grenspassage;

 (f)   Deelnemer: een natuurlijk persoon die het 

Registratieproces succesvol heeft afgerond en daardoor 

is aangemeld voor deelname aan de Proef Biometrische 

Grenspassage.

2.   Algemene Voorwaarden & Deelnameovereenkomst

2.1.   Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op 

iedere overeenkomst of andere rechtsbetrekking,  

waaronder de Deelnameovereenkomst, die gesloten 

wordt tussen het Ministerie en Schiphol enerzijds,  

en Deelnemer anderzijds, in het kader van de Proef 

Biometrische Grenspassage. Door het succesvol  

door lopen van het Registratieproces, gaat Deelnemer 

akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

2.2.   De Deelnameovereenkomst komt tot stand door  

het succesvol doorlopen van het Registratieproces.

2.3.   Als het Registratieproces tussentijds wordt afgebroken, 

zullen alle tot dan toe door deze geïnteresseerde 

persoon verstrekte persoonsgegevens onmiddellijk 

worden vernietigd. Er komt dan geen 

Deelnameovereenkomst tot stand.

3.   Proef Biometrische Grenspassage

3.1.  De gelegenheid tot en invulling van de Proef 

Biometrische Grenspassage wordt uitsluitend bepaald 

door het Ministerie en Schiphol gezamenlijk.

3.2.   Schiphol en het Ministerie zijn gerechtigd bij het  

uitvoeren van de Proef Biometrische Grenspassage 

derden in te schakelen of anderszins haar rechten en 

verplichtingen uit hoofde van de Deelnameovereenkomst 

aan derden over te dragen.

3.3.   Deelnemer zal geen vergoeding of compensatie  

ontvangen voor zijn of haar deelname aan de Proef 

Biometrische Grenspassage.

4.   Privacy

4.1.   Deelnemer erkent dat om de Proef Biometrische 

Grenspassage uit te voeren, Schiphol en het Ministerie 

zijn of haar persoonsgegevens zal verwerken. De 

verwerkte persoonsgegevens betreffen onder meer 

informatie van het paspoort en biometrische gegevens 

(foto’s van het gezicht) van de Deelnemer.

4.2.   Welke persoonsgegevens precies worden verwerkt en op 

welke wijze deze worden beschermd, wordt uitgelegd in 

de privacy policy ten behoeve van de Proef Biometrische 

Grenspassage (www.schiphol.nl/

biometrischegrenspassage).

4.3.   Schiphol zal persoonsgegevens van Deelnemer in het 

kader van de Proef Biometrische Grenspassage verwer-

ken in overeenstemming met de Wet bescherming 

persoonsgegevens. Het Ministerie vervult in het kader 

van de voornoemde wet de rol van “verantwoordelijke”. 

5.    Voorwaarden voor deelname aan de  

Proef Biometrische Grenspassage

5.1.   Deelnemer zal enkel deelnemen aan de Proef 

Biometrische Grenspassage als hij of zij voldoet aan  

de volgende voorwaarden:

 (a)  Deelnemer is 16 jaar of ouder;

 (b)   Deelnemer is in het bezit van een Europees paspoort 

met een chip-teken op de voorkant; en

 (c)   Deelnemer reist niet onder speciale begeleiding vanwege 

een mobiliteit beperking.

5.2.   Deelnemer is verplicht alle instructies op te volgen die 

worden gegeven door of namens Schiphol personeel.

5.3.   Schiphol is te allen tijde gerechtigd Deelnemer toegang 

tot de Proef Biometrische Grenspassage te ontzeggen 

voor zover Deelnemer niet voldoet aan de onder 5.1 en 

5.2 genoemde voorwaarden.

6.   Aansprakelijkheid

6.1.   Voor zover Schiphol en/of het Ministerie aansprakelijk 

zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in  

dit artikel 6 is bepaald.

6.2.   Schiphol en/of het Ministerie zijn niet aansprakelijk 

jegens Deelnemer voor schade ontstaan doordat 

Deelnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft 

verstrekt. Deelnemer is volledig verantwoordelijk voor 

het verstrekken van de juiste gegevens die noodzakelijk 

zijn voor de Proef Biometrische Grenspassage.

6.3.   Schiphol en/of het Ministerie zijn niet aansprakelijk 

jegens Deelnemer voor indirecte schade, zoals gevolg-

schade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade 

door bedrijfsstagnatie.

7.   Geldigheidsduur en beëindiging

7.1.   De Deelnameovereenkomst is van kracht vanaf het 

onder 2.2 bepaalde moment tot het moment dat:

 (a)   De Proef Biometrische Grenspassage is beëindigd  

(uiterlijk 1 september 2018); 

 (b)   Deelnemer in overeenstemming met het in dit artikel 7 

bepaalde de Deelnameovereenkomst heeft opgezegd;

7.2.   Elk van de partijen is op elk moment gerechtigd de 

Deelnameovereenkomst op te zeggen. Opzegging door 

Deelnemer is mogelijk door verwijdering van de 

persoonlijke gegevens op een registratiekiosk, of indien 

de Deelnemer de grens reeds is gepasseerd, op de in  

de privacy policy aangegeven wijze. 

8.  Overige bepalingen

8.1.   Mocht enige bepaling uit de Deelnameovereenkomst of 

deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk 

vernietigd worden, nietig zijn of anderszins in strijd met 

de wet zijn, dan zal die bepaling worden geïnterpreteerd 

op een wijze die zoveel mogelijk aansluit bij de bedoe-

ling van partijen. De overige bepalingen van de 

Deelnameovereenkomst en deze Algemene 

Voorwaarden blijven ongewijzigd van kracht.

8.2.   De Deelnemer is niet gerechtigd zijn of haar rechten  

en/of verplichtingen uit hoofde van de 

Deelnameovereenkomst of deze Algemene  

Voorwaarden aan een derde over te dragen.

9.    Toepasselijk recht, geschillenbeslechting  

en vertaling

9.1.   Op de Deelnameovereenkomst, deze Algemene 

Voorwaarden en de uitvoering van de Biometrische Proef 

door Schiphol is uitsluitend Nederlands recht van 

toepassing.

9.2.   Geschillen die ontstaan naar aanleiding van tussen 

partijen gevoerde onderhandelingen, de 

Deelnameovereenkomst of deze Algemene Voorwaarden 

zullen uitsluitend door de bevoegde rechter in 

Amsterdam worden beslecht, behoudens voor zover 

bevoegdheid van een ander gerecht dwingendrechtelijk 

is voorgeschreven.

9.3.   Er zijn vertalingen beschikbaar van de Algemene 

Voorwaarden. Voor zover er interpretatieve verschillen 

zijn tussen enige vertaling en de Nederlandstalige tekst 

van de Algemene Voorwaarden, zal de Nederlandse 

tekst voorrang hebben.
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