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Preambule 

Wie en wat is GS1 Nederland 
GS1 Nederland ondersteunt bedrijven om beter samen te werken in de keten teneinde de eindgebruiker 

sneller, beter en tegen lagere kosten te kunnen bedienen. GS1 Nederland kiest voor een rol als neutrale 
maker van spelregels voor samenwerking tussen handelspartners en doet dat vanuit de specifieke context 

van hun keten. 

 
Dit betreft samenwerkingsconcepten voor ketenefficiëntie en standaards voor unieke 

identificatienummers, barcodes, elektronische berichten, artikelgegevens in databases en voor Radio 

Frequency Identification (RFID). GS1 Nederland levert ook daarbij ondersteunende diensten zoals 
cursussen, implementatieondersteuning, customer support, certificering, kwaliteitsdiensten, handboeken, 

nieuwsbrieven, voorlichtingsbijeenkomsten en evenementen. 

 
Standaards en samenwerkingsconcepten hebben pas echt nut als zij worden toegepast. Daarom speelt 

GS1 Nederland een actieve rol in het bevorderen van de toepassing daarvan en levert zij, in overleg met de 

Deelnemers, een actieve bijdrage aan de internationale ontwikkeling van standaards.  
 

Alle operationele activiteiten van GS1 Nederland worden uitgevoerd door GS1 Nederland BV, de 

uitvoeringsorganisatie van Stichting GS1 Nederland. Samen met meer dan 100 andere nationale GS1-
organisaties is GS1 Nederland lid van GS1, de wereldwijde standaardisatieorganisatie voor ketenefficiëntie. 

Wereldwijd hebben meer dan 1 miljoen bedrijven uit allerlei branches zich aangesloten bij GS1. 

Deelnemers bepalen het beleid 
Alle aandelen van GS1 Nederland BV (‘GS1 Nederland’) zijn in handen van Stichting GS1 Nederland (‘de 
Stichting’). Het bestuur van de Stichting behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle Deelnemers 

van GS1 Nederland en bestaat uit directieleden van toonaangevende Deelnemers. Het bestuur van de 

Stichting stelt het beleid van GS1 Nederland vast en houdt toezicht op de uitvoering van de activiteiten 
van GS1 Nederland.  

 

Een Deelnemer is een bedrijf of instelling, die heeft verklaard de doelstellingen van GS1 Nederland te 
onderschrijven en standaards, samenwerkingsconcepten en diensten van GS1 Nederland te willen 

toepassen of te beïnvloeden en die daarvoor een Deelnameovereenkomst met GS1 Nederland heeft 

afgesloten. 
 

Deelnemers die invloed wensen uit te oefenen op het beleid van GS1 Nederland kunnen bij gebleken 

geschiktheid en beschikbare zetels onder voorwaarden plaatsnemen in een stuur- of werkgroep van GS1 
Nederland. Deze stuur- en werkgroepen fungeren als adviesorganen voor het bestuur van de Stichting. 

Verder zijn er bijeenkomsten waarin de Deelnemers ervaring en kennis over de toepassing van standaards 

en samenwerkingsconcepten kunnen uitwisselen. Hiermede wordt bewerkstelligd dat GS1 Nederland een 
organisatie is ‘van, voor en door’ de Deelnemers zelf. 
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Geen winstoogmerk, wel reserve 
GS1 Nederland kent geen andere winstdoelstelling dan het in stand houden van een reserve om de 
continuïteit van een goede dienstverlening aan de Deelnemers zeker te stellen en verder te ontwikkelen. 

Verdere overschotten worden aan de Deelnemers teruggegeven in de vorm van kortingen op de 

contributies en de prijzen voor de dienstverlening. 
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Inleiding 

Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit Algemene en Specifieke Bepalingen. Er bestaan Specifieke 

Bepalingen voor: 

- GS1 BarCodes: dit betreft unieke identificatienummers en bijbehorende barcodes voor het snel en 
foutloos identificeren van producten, locaties, relaties, en verzendeenheden volgens het GS1-

codesysteem.  

- GS1 eCom: dit betreft gestandaardiseerde elektronische berichten voor het snel, efficiënt en accuraat 
uitwisselen van gegevens volgens EDI/GS1 EANCOM en GS1 XML. 

- GS1 EDI Service Center: dit betreft implementatieondersteuning voor EDI/GS1 EANCOM volgens een 

vast training- en testprogramma. 
- GS1 DAS: dit betreft artikelgegevens in de datapool van GS1 Nederland en een vast training- en 

testprogramma voor de kwaliteit van artikelgegevens. De artikelgegevens in de GS1 DAS datapool zijn 

gestructureerd volgens de internationale GS1 GDSN standaards en kunnen daardoor wereldwijd 
worden benaderd door geautoriseerde handelspartners. 

- GS1 EPCglobal: dit betreft unieke identificatienummers (de Electronic Product Code, EPC) in radio 

frequency tags (RFID tags) en een netwerk om informatie uit te wisselen over de fysieke verplaatsing 
van goederen met een RFID/EPC-tag.  

 

Voor ECR powered by GS1 Nederland bestaan geen Specifieke Bepalingen. ECR betekent Efficient 
Consumer Response, een geheel van Samenwerkingsconcepten voor verbeteringen tussen 

handelspartners op het gebied van ketenefficiëntie. Basisinformatie over ECR is beschikbaar voor alle 

Deelnemers. 
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1. Algemene Bepalingen 

1.1. Algemeen 
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen met GS1 Nederland, 

ongeacht of er een Deelnameovereenkomst of een Specifieke Overeenkomst is afgesloten. De Specifieke 
Bepalingen zijn alleen van toepassing op de daarin genoemde rechtsbetrekkingen en overeenkomsten. 

 

Indien en voor zover er geen Deelnameovereenkomst met GS1 Nederland is afgesloten, dient voor zover 
mogelijk in deze Algemene Voorwaarden voor ‘Deelnemer’ te worden gelezen: “een ander dan een 

Deelnemer, die een rechtsbetrekking met GS1 Nederland heeft”. 

 
Afwijkingen en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze 

uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Door anderen gehanteerde inkoop- of andere 

voorwaarden worden door GS1 Nederland uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 

GS1 Nederland heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De Deelnemer wordt van de 

wijziging in kennis gesteld en wordt geacht hiermee te hebben ingestemd, tenzij hij binnen een termijn 
van 30 dagen na de kennisgeving schriftelijk heeft meegedeeld niet met de wijziging in te stemmen.  

 

In geval zo’n afwijzing de Algemene Bepalingen betreft, eindigen zowel de Deelnameovereenkomst als 
alle eventueel bestaande Specifieke Overeenkomsten voor standaards en diensten per het einde van het 

dan lopende kalenderjaar, behoudens het hieronder gestelde bij de paragraaf ‘B eëindiging en ontbinding’. 

 
In geval zo’n afwijzing de Specifieke Bepalingen betreft, eindigen alleen de betreffende Specifieke 

Overeenkomsten waarop de afwijzing betrekking heeft en wel per het einde van het dan lopende 

kalenderjaar, behoudens het hieronder gestelde bij de paragraaf ‘Beëindiging en ontbinding’. 
 

In het geval gedeelten van deze Algemene Voorwaarden ongeldig dan wel niet compleet zijn, wordt de 

geldigheid van overige gedeelten hierdoor niet beïnvloed. 

1.2. Definities 
Woorden en begrippen die in de Algemene Voorwaarden met een hoofdletter worden geschreven, 

hebben de betekenis die in de onderstaande definitielijst daaraan wordt toegekend. 

 

1ste lijn ondersteuning Basisondersteuning, waarbij veel voorkomende algemene vragen direct 

telefonisch of via het contactformulier op www.gs1.nl kunnen worden 

afgehandeld door de afdeling Customer Support van GS1 Nederland. 

2de lijn ondersteuning Basisondersteuning, waarbij minder vaak voorkomende of specifieke 

vragen door een specialist van GS1 Nederland worden afgehandeld. 

Algemene Bepalingen Algemene Bepalingen zijn een onderdeel van de Algemene Voorwaarden 

en zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen en overeenkomsten met 
GS1 Nederland. 
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Algemene Voorwaarden 

 

Algemene Voorwaarden bestaan uit twee delen:  

de Algemene Bepalingen en de Specifieke Bepalingen. 

Barcodes Zie GS1 BarCodes. 

Bedrijfsnummer 
 

Een nummercombinatie van meestal 9 cijfers, door GS1 Nederland in 
bruikleen gegeven aan de Deelnemer. Hiermee kan de Deelnemer eigen 

codes samenstellen voor de codering van artikelen, adressen en vele 

andere toepassingen. Zie ook Nummers. 

DAS Zie GS1 DAS. 

Deelname 

 

Deelname betekent dat de Deelnemer een Deelnameovereenkomst met 

GS1 Nederland is aangegaan. Daarin verklaart de Deelnemer de 

doelstellingen van GS1 Nederland te onderschrijven en producten en 
diensten van GS1 Nederland te willen toepassen of te willen beïnvloeden. 

GS1 Nederland ondersteunt de Deelnemers daarbij. Desgewenst en onder 

voorwaarden kunnen Deelnemers met andere Deelnemers overleg voeren 
over ervaringen en gebruikerswensen ten aanzien van de producten en 

diensten van GS1 Nederland. Voor afzonderlijke producten en diensten 

dient de Deelnemer afzonderlijke Specifieke Overeenkomsten aan te gaan. 

Deelnameovereenkomst De overeenkomst tussen GS1 Nederland en de Deelnemer, waarin de 

Deelname wordt geregeld. Zie ook Deelname. 

Deelnemer Een Deelnemer is een bedrijf of instelling die heeft verklaard de 

doelstellingen van GS1 Nederland te onderschrijven en producten en 
diensten van GS1 Nederland te willen toepassen of te beïnvloeden en die 

daarvoor een Deelnameovereenkomst met GS1 Nederland heeft 

afgesloten. Voor afzonderlijke producten en diensten dient de Deelnemer 
afzonderlijke Specifieke Overeenkomsten aan te gaan. 

GS1 EANCOM De naam voor de internationale EDI-standaard van GS1. GS1 EANCOM is 
gebaseerd op de door de UN ontwikkelde EDIFACT-standaard. EDIFACT is 

een door een UN-commissie ontwikkelde basisstandaard voor EDI. 

ebXML ebXML betekent electronic business XML. Dit is een door een UN-

commissie ontwikkelde en beheerde basisstandaard voor EDI op basis van 

XML.  
Zie ook EDI, XML en GS1 XML. 

ECR Efficient Consumer Response, een geheel van samenwerkingsconcepten 
voor verbeteringen tussen handelspartners op het gebied van 

ketenefficiëntie. 

ECR powered by GS1 ECR powered by GS1 is het merk, de handelsnaam en verzamelaanduiding 

voor alle producten en diensten van GS1 Nederland betreffende ECR 

(Efficient Consumer Response). Dit omvat de activiteiten, waaronder 
handboeken en cursussen, om de Deelnemers te ondersteunen om op 

basis van Samenwerkingsconcepten verbeteringen na te streven op het 

gebied van ketenefficiëntie. 
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EDI Electronic Data Interchange. De geautomatiseerde elektronische 

uitwisseling van gestructureerde en genormeerde berichten tussen 

computersystemen van verschillende bedrijven. EDI-berichten van GS1 zijn 
gebaseerd op hetzij EDIFACT, hetzij op ebXML.  

Zie ook EDIFACT, ebXML, GS1 XML, XML, GS1 EANCOM en EDI Service 

Center. 

EDIFACT Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Trade. 

EDIFACT is een door een UN-commissie ontwikkelde basisstandaard voor 
EDI. 

EDI Service Center Zie GS1 EDI Service Center 

EPC Electronic Product Code. Het nummersysteem dat elk object uniek kan 

identificeren, gebruik makend van Radio Frequency Identification (RFID) 
tags. 

Zie ook GS1 EPCglobal. 

EPCglobal Manager 

Number 

Nummer op basis waarvan de EPC’s worden geformeerd. Hieraan ligt het 

Bedrijfsnummer, uitgegeven door één van de GS1 organisaties ten 

grondslag. 

EPCglobal-network Combinatie van technologieën, die het mogelijk maakt individuele 

producten in de keten automatisch te identificeren en informatie over die 
producten over het internet te delen met overige participanten in de keten. 

GDSN Zie GS1 GDSN. 

GLN Global Location Number. Dit is een elektronische locatiecode, ook wel 

adrescode genoemd. 

GS1 GS1 is een acronym en staat voor ‘Global Standards One’. GS1 is de naam 

van de wereldwijde organisatie voor ketenefficiëntie gevestigd in Brussel 
met kantoren in Brussel en Princeton (VS). Meer dan 100 nationale GS1-

organisaties zijn lid van GS1 met in totaal meer dan 1 miljoen deelnemende 

bedrijven uit meer dan 30 verschillende branches. 

GS1 BarCodes GS1 BarCodes is het merk, de handelsnaam en verzamelaanduiding voor 

alle producten en diensten van GS1 Nederland betreffende het GS1-
codesysteem. Dit omvat de Standaards voor het GS1-codesysteem 

(voorheen genoemd het EAN-codesysteem) en bijbehorende 

dienstverlening, waaronder de uitgifte van unieke Nummers 
(Bedrijfsnummers, nummerreeksen en losse Nummers). Deze Nummers en 

bijbehorende barcodes zorgen voor het snel en foutloos identificeren van 

producten, locaties, relaties, en verzendeenheden. 

GS1-codesysteem Het GS1-codesysteem (voorheen genoemd het EAN-codesysteem) omvat 

de Standaards voor het snel en foutloos identificeren van producten, 
locaties, relaties, en verzendeenheden met unieke nummers. Zie ook GS1 

BarCodes. 
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GS1 DAS GS1 DAS is het merk, de handelsnaam en verzamelaanduiding voor alle 

producten en diensten van de Data Alignment Service (DAS) van GS1 

Nederland. Dit betreft artikelgegevens van Deelnemers in de datapool van 
GS1 Nederland en een vast training- en testprogramma voor de kwaliteit 

van artikelgegevens. De artikelgegevens in de GS1 DAS datapool zijn 

gestructureerd volgens de internationale GS1 GDSN standaards en kunnen 
daardoor wereldwijd worden benaderd door geautoriseerde 

handelspartners. 

GS1 eCom GS1 eCom is het merk, de handelsnaam en verzamelaanduiding voor alle 

producten en diensten van GS1 Nederland voor gestandaardiseerde 

elektronische berichten voor het snel, efficiënt en accuraat uitwisselen van 
gegevens volgens EDI/GS1 EANCOM en GS1 XML.  

GS1 EDI Service Center GS1 EDI Service Center is het merk, de handelsnaam en 
verzamelaanduiding voor de implementatieondersteuning door GS1 

Nederland volgens een vast training- en testprogramma voor EDI/GS1 

EANCOM. De dienstverlening van het GS1 EDI Service Center valt niet 
onder de basisdienstverlening van GS1 eCom. 

GS1 EPCglobal GS1 EPCglobal is het merk, de handelsnaam en verzamelaanduiding voor 
alle producten en diensten van GS1 Nederland betreffende RFID (Radio 

Frequency Identification). Dit omvat onder meer de Standaards voor radio 

frequency tags (RFID-tags), het toekomstig gebruik van een netwerk om 
informatie uit te wisselen over de fysieke verplaatsing van goederen met 

een RFID/EPC-tag, alsmede de internationale registratie van unieke 

identificatienummers (de Electronic Product Code, EPC). 

GS1 GDSN Global Data Synchronisation Network. De handelsnaam en 

verzamelaanduiding van de standaards voor global data synchronisation 
tussen bedrijven waarbij gebruik wordt gemaakt van de GS1 Global 

Registry, een wereldwijde verwijsfunctie voor elektronische 

datauitwisseling tussen gecertificeerde datapools. 

GS1 Nederland GS1 Nederland is de handelsnaam van GS1 Nederland BV.  

(Zie GS1 Nederland BV) 

GS1 Nederland BV GS1 Nederland BV is de uitvoeringsorganisatie van Stichting GS1 Nederland 

en het Nederlandse lid van GS1. De aandelen van GS1 Nederland BV zijn 
voor 100% in handen van Stichting GS1 Nederland. De Stichting bepaalt 

het beleid van GS1 Nederland. Zie ook Stichting. 

GS1 XML De door GS1 opgestelde EDI-berichtspecificaties op basis van ebXML. Zie 

ook EDI, ebXML en XML. 

GSMP Global Standards Management Process. Dit is het wereldwijde 

besluitvormingsproces van GS1 ten aanzien van de Standaards. 

Deelnemers kunnen zelf rechtstreeks participeren in GSMP. 
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Implementatieondersteuning Implementatieondersteuning die verder gaat dan de 2de lijn 

ondersteuning. 

Informatieadres Een Informatieadres is een elektronisch afleveradres of een verzendadres 

dat de Deelnemer hanteert voor het ontvangen of verzenden van 
artikelgegevens van of naar de datapool van GS1 DAS. Elk elektronisch 

afleveradres of verzendadres dient te worden geïdentificeerd met een 

Global Location Number (GLN). 

Invoeringsconventie Een beschrijving van de afspraken over het gebruik van een EDI-bericht 

binnen een branche, bedrijfsproces of land. Een Invoeringsconventie is 
dus een praktische uitwerking van de EDI-standaard. 

Nummers Dit zijn Bedrijfsnummers, nummerreeksen en/of losse nummers waarmee 
de Deelnemers in hun coderingsbehoefte kunnen voorzien. 

Partijen GS1 Nederland en de Deelnemer(s) gezamenlijk. 

RFID Radio Frequency Identification. Zie ook GS1 EPCglobal. 

RFID/EPC Zie GS1 EPCglobal. 

RFID/EPC-tag Een tag is het fysieke geheel van de RFID-chip, de zender en de ontvanger 
in een label. Een RFID/EPC-tag is een tag waarin de EPC als codestructuur 

is opgenomen. 

Samenwerkingsconcept Beschrijving van commerciële en/of logistieke ketenprocessen voor het 

verbeteren van de samenwerking tussen handelspartners. 

Solution Provider Hard- of softwareleverancier, consultant, ‘system integrator’ of 

trainingsorganisatie. 

Specifieke Bepalingen 

 

De Specifieke Bepalingen zijn een onderdeel van de Algemene 

Voorwaarden en hebben alleen betrekking op daarin genoemde 

rechtsbetrekkingen en overeenkomsten. Zie ook Specifieke 
Overeenkomsten. 

Specifieke Overeenkomst De overeenkomst voor de in de Specifieke Bepalingen genoemde 
groepen van producten en diensten. Zie ook Specifieke Bepalingen. 

Standaards De GS1-standaards. De verzamelaanduiding van alle standaards van GS1.  

Stichting Zie Stichting GS1 Nederland. 

Stichting GS1 Nederland 

 

Stichting GS1 Nederland is de 100% aandeelhouder van GS1 Nederland BV 

en bepaalt het beleid van GS1 Nederland. De Stichting wordt bestuurd 

door directieleden van toonaangevende bedrijven die Deelnemer zijn van 
GS1 Nederland.  

Deelnemers die invloed wensen uit te oefenen op het beleid van GS1 

Nederland kunnen bij gebleken geschiktheid en beschikbare zetels onder 
voorwaarden plaatsnemen in een stuur- of werkgroep van GS1 Nederland. 

Deze stuur- en werkgroepen fungeren als adviesorganen voor het bestuur 

van de Stichting. 

Transactiesysteem De combinatie van softwarepakketten en procedures die een deelnemer 

gebruikt om transactieberichten te versturen en/of te ontvangen. 
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XML Extended Mark up Language. Een door de World Wide Web Committee 

(een internationale organisatie die afsprakenstelsels maakt voor 
internetcommunicatie) ontwikkelde en beheerde opmaaktaal voor 

elektronische gegevensuitwisseling via internetprotocollen. Zie ook 

ebXML en GS1 XML. 

1.3.  Deelname 
Deelname betekent dat de Deelnemer een Deelnameovereenkomst met GS1 Nederland is aangegaan. 
Daarin verklaart de Deelnemer de doelstellingen van GS1 Nederland te onderschrijven en producten en 

diensten van GS1 Nederland te willen toepassen of te willen beïnvloeden. GS1 Nederland ondersteunt de 

Deelnemers daarbij. Desgewenst en onder voorwaarden kunnen Deelnemers met andere Deelnemers 
overleg voeren over ervaringen en gebruikerswensen ten aanzien van de producten en diensten van GS1 

Nederland. Voor afzonderlijke producten en diensten dient de Deelnemer afzonderlijke Specifieke 

Overeenkomsten aan te gaan. 
 

De Deelname blijft beperkt tot de precompetitieve terreinen van ketensamenwerking. 

 
De Deelnameovereenkomst komt tot stand door schriftelijke acceptatie door GS1 Nederland van het door 

de Deelnemer getekende aanmeldingsformulier en nadat de hierop betrekking hebbende vergoedingen 

door GS1 Nederland zijn ontvangen. Bij het tekenen van het aanmeldingsformulier verklaart Deelnemer 
zich akkoord met de Algemene Voorwaarden die de Deelnemer bij het aanmeldingformulier worden 

overhandigd of reeds in het bezit van de Deelnemer zijn, op eerste verzoek aan de Deelnemer worden 

toegestuurd, raadpleegbaar zijn op de website www.gs1.nl en welke voorwaarden gedeponeerd zijn bij de 
griffie van de rechtbank te Amsterdam. 

 

Het staat GS1 Nederland vrij om, met opgaaf van redenen, een aanmelding tot Deelname af te wijzen. Een 
aanmelding tot Deelname wordt niet op onredelijke gronden afgewezen. 

 

GS1 Nederland mag er te allen tijde van uitgaan dat, voor zover van toepassing, de Deelnemer bekend is 
met de inhoud van de Deelnameovereenkomst, de Algemene Voorwaarden, de Standaards, de 

toepassingsrichtlijnen en andere door haar gecommuniceerde richtlijnen. 

 
De Deelnemer is bij zijn aanmelding verplicht zijn statutaire naam (indien van toepassing), meest relevante 

handelsnaam, adres, woonplaats, telefoonnummer, Kamer van Koophandelnummer, BTW-nummer en 

bankrekeninggegevens op te geven. Wijzigingen in deze gegevens dienen door de Deelnemer zo spoedig 
mogelijk schriftelijk aan GS1 Nederland te worden medegedeeld.  

 

De Deelnemer staat ervoor in dat hij zal voldoen aan zijn verplichtingen uit de Deelnameovereenkomst en 
deze Algemene Voorwaarden.  

 

De Deelnemer kan zitting te nemen in de overlegorganen van GS1 Nederland, indien en voor zover GS1 
Nederland daarvoor een beroep op hem doet. Daarbij treedt de Deelnemer primair op als 

vertegenwoordiger van de gemeenschappelijke belangen van alle Deelnemers en van die uit zijn eigen 

branche in het bijzonder.  
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1.4. Producten en diensten 
GS1 Nederland levert aan de Deelnemer de volgende producten en diensten: 
- informatie over knelpunten in de processen van bedrijven en de daarop betrekking hebbende 

proposities van GS1 Nederland; 

- basisinformatie over Samenwerkingsconcepten, zijnde beschrijvingen van commerciële en logistieke 
ketenprocessen voor het verbeteren van de samenwerking tussen handelspartners; 

- basisinformatie over Standaards; 

- brochures, corporate magazines en nieuwsbrieven; 
- website en extranet; 

- voorlichtingsbijeenkomsten; 

- cursussen en 
- 1ste lijn ondersteuning via telefoon en contactformulier op www.gs1.nl. 

 

Voor overige producten en diensten, waaronder de Standaards, dienen Specifieke Overeenkomsten te 
worden afgesloten, waarvoor de Specifieke Bepalingen gelden. 

1.5. Verplichtingen van GS1 Nederland 
GS1 Nederland verricht al haar werkzaamheden met de nodige zorgvuldigheid en vakbekwaamheid. Het is 

GS1 Nederland toegestaan derden werkzaamheden te doen verrichten onder verantwoordelijkheid van 
GS1 Nederland in het kader van het uitvoeren van haar verplichtingen. 

 

GS1 Nederland heeft slechts een inspanningsverbintenis om eventueel overeengekomen termijnen te 
halen. GS1 Nederland is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet meer gehaald kunnen worden 

vanwege onvoorziene omstandigheden of wegens niet nakoming van verplichtingen door de Deelnemer, 

deelnemersgroepen of toeleveranciers van GS1 Nederland. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, 
zullen GS1 Nederland en de Deelnemer steeds overleg plegen. Indien op verzoek van de Deelnemer de te 

leveren werkzaamheden/diensten worden gewijzigd, kan het overeengekomen tijdstip van oplevering 

verschuiven. Partijen zullen alsdan een nieuw tijdstip overeenkomen. 
 

Indien het aantal aanvragen daartoe naar het oordeel van GS1 Nederland aanleiding geeft, is GS1 

Nederland gerechtigd een opleiding, cursus of training te combineren met één of meer andere 
opleidingen, cursussen of trainingen, of deze op een latere datum of een later tijdstip te laten 

plaatsvinden. 

 
GS1 Nederland zal de Deelnemer steeds op eerste verzoek tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens of 

inlichtingen verschaffen, voor zover door GS1 Nederland nodig geacht voor het uitvoeren van een 

overeenkomst. 

1.6. Verplichting correct gebruik van de Standaards en de Nummers 
De Deelnemer mag geen (eigenhandige) wijzigingen in de Standaards aanbrengen of toepassen, 

afwijkende en niet-geautoriseerde interpretaties daarvan verkondigen of handelspartners vragen om zulke 

afwijkingen toe te passen.  
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De Deelnemer is verplicht kennis te nemen van de Standaards en richtlijnen voor de toepassing daarvan, 

teneinde zich daar naar te kunnen gedragen.  

 
Nummers worden door GS1 Nederland uitsluitend in bruikleen aan de Deelnemer gegeven en blijven in 

eigendom van GS1 Nederland. Het is de Deelnemer niet toegestaan Nummers te verhandelen, te verhuren 

of anderszins om niet of tegen betaling ter beschikking te stellen aan derden, behoudens expliciete 
schriftelijke goedkeuring daarvoor van GS1 Nederland. Dezelfde regels zijn overeenkomstig van toepassing 

in geval het Nummers betreft die zijn toegewezen door een andere GS1-organisatie buiten Nederland.  

 
Nummers mogen uitsluitend worden gebruikt voor eigen coderingstoepassingen van de Deelnemer en 

overeenkomstig de specificaties van de Standaards. Het is de Deelnemer evenzeer niet toegestaan om 

gebruik te maken van aan derden toegewezen Nummers of van Nummers die nog niet door een GS1-
organisaties zijn toegewezen. De Deelnemer mag de toegewezen Nummers niet wijzigen of gebruiken 

voor toepassingen die niet conform de Standaards zijn.  

 
De Deelnemer erkent dat de Standaards alleen dan goed kunnen functioneren als de bedoelde 

verplichting tot correct gebruik van de Standaards en de Nummers door de Deelnemers wordt 

gerespecteerd. 
 

De Deelnemer erkent in dit verband dat ten behoeve van alle Deelnemers gezamenlijk een regelgevende 

instantie, i.c. GS1 Nederland, in stand moet worden gehouden voor de ontwikkeling, de 
kwaliteitsbewaking en de implementatieondersteuning en dat GS1 Nederland regelmatig onderzoekt of 

de bedoelde verplichting tot correct gebruik van de Standaards en de Nummers door de Deelnemers 

wordt gerespecteerd. 
 

De Deelnemer is verplicht om GS1 Nederland onverwijld te informeren zodra hij kennis neemt van enige 

onregelmatige toepassing van de Standaards, respectievelijk van enig onregelmatig gebruik van de 
Standaards of van de overige producten en diensten van GS1 Nederland.  

1.7. Relevante wet- en regelgeving 
De toepassing van de Standaards en het gebruik van de bijbehorende dienstverlening geschiedt conform 

de bij de Deelnemer bekend geachte brancheafspraken (bijvoorbeeld Invoeringsconventies) en GS1 
standaards. De Deelnemer dient zich te conformeren aan de thans en in de toekomst van kracht zijnde 

relevante wet- en regelgeving, waaronder die met betrekking tot de privacy van persoonsgebonden 

gegevens en mededinging. 

1.8. Vergoedingen en betaling 
De Deelnemer is verplicht tot het tijdig betalen van de volgende bijdragen. Voor de producten en 

diensten zijn vergoedingen vastgesteld die, tenzij anders bepaald, bestaan uit een eenmalig entreegeld en 

een jaarlijkse contributie. Deze vergoedingen zijn afhankelijk van de jaarlijkse omzet van de Deelnemer, die 
desgevraagd de op de Deelnemer van toepassing zijnde omzetcategorie aan GS1 Nederland moet 

opgeven. 
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De betalingstermijn is 15 dagen na de factuurdatum. De Deelnemer is niet gerechtigd tot verrekening of 

tot opschorting van een betaling. 

 
Een geldend overzicht van de vergoedingen is beschikbaar op de website www.gs1.nl en wordt op eerste 

verzoek toegezonden. De vergoedingen zijn exclusief BTW. GS1 Nederland heeft het recht de 

vergoedingen te wijzigen met inachtname van het volgende. De vergoedingen worden door het bestuur 
van de Stichting vastgesteld en van tijd tot tijd herzien, rekening houdende met het uitgangspunt dat GS1 

Nederland zo veel mogelijk zonder winstoogmerk opereert. Wijzigingen worden door GS1 Nederland aan 

de desbetreffende Deelnemers vooraf kenbaar gemaakt. 
 

Indien GS1 Nederland op verzoek of met voorafgaande instemming van de Deelnemer werkzaamheden 

heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, worden 
deze werkzaamheden in rekening gebracht.  

1.9. Intellectuele eigendom 
GS1 Nederland en/of haar toeleveranciers, waaronder GS1, zijn rechthebbende op alle intellectuele 

eigendomsrechten met betrekking tot de programmatuur, documentatie, uitgebrachte rapporten, alles in 
meest ruime zin. De Deelnemer zal er op toezien dat, voor zover van toepassing, aanduidingen, 

bronvermeldingen, copyright-tekens, symbolen en merken op documentatie, rapporten en 

programmatuur daarop ook vermeld blijven, ook op kopieën daarvan. 

1.10. Eigendomsvoorbehoud  
De eigendom van alle aan de Deelnemer in bruikleen gegeven zaken, waaronder Nummers 

(Bedrijfsnummers, losse nummers en nummerreeksen), blijft te allen tijde bij GS1 Nederland of voor zover 

van toepassing bij haar toeleveranciers. 
 

Alle overige aan Deelnemer geleverde zaken blijven eigendom van GS1 Nederland totdat de terzake 

verschuldigde vergoeding volledig aan GS1 Nederland is voldaan, inclusief eventuele vorderingen wegens 
tekortschieten in de nakoming door de Deelnemer uit hoofde van de betreffende overeenkomst. 

1.11. Opschorting van rechten en dienstverlening 
Rechten worden aan Deelnemer steeds verleend of, in voorkomend geval, overgedragen onder de 

opschortende voorwaarde dat Deelnemer de ter zake overeengekomen vergoedingen volledig betaalt, 
inclusief eventuele vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming door Deelnemer uit hoofde van de 

betreffende overeenkomst. Dit betekent ondermeer dat GS1 Nederland zich het recht voorbehoudt de 

dienstverlening op te schorten totdat de betaling is ontvangen. 

1.12. Programmatuur 
Voor zover GS1 Nederland aan de Deelnemer programmatuur levert, geldt dat GS1 aan deze Deelnemer 

een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de programmatuur geeft. Een gebruiks- c.q. 

licentieovereenkomst voor programmatuur wordt aangegaan voor de duur van de Deelname, dan wel van 
de duur van de desbetreffende Specifieke Overeenkomst. 
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Onder gebruik wordt verstaan het geheel of gedeeltelijk invoeren, in beeld brengen en/of aanwenden van 

de programmatuur op het overeengekomen systeem ten behoeve van het beoogde gebruik. Onder 

beoogd gebruik wordt verstaan het doel waarvoor de programmatuur is aangeschaft, nl. het functioneren 
conform de overeengekomen specificaties als bedoeld in de bijbehorende documentatie op het 

overeengekomen systeem. 

1.13. Publicatie lijsten van Deelnemers per product- en dienstengroep 
De Deelnemer gaat er ondubbelzinnig mee akkoord, dat de algemene gegevens, die in verband met de 
Deelname zijn geregistreerd, ter beschikking kunnen worden gesteld aan derden, zoals de bedrijfsnaam, 

het adres, fax- en telefoonnummer, e-mailadres, internetadres, de soort Deelname en afgenomen 

producten en diensten, waaronder Nummers. Deze gegevens worden alleen verstrekt aan derden, indien 
en voor zover dit naar het inzicht van GS1 Nederland relevant is voor het functioneren van het 

bedrijvennetwerk of voor het toepassen van de Standaards of het gebruik van de producten en diensten 

van GS1 Nederland en dit naar mening van GS1 Nederland niet wezenlijk tegen de belangen van de 
Deelnemers indruist. De identiteit van de houders van Nummers is openbaar en voor derden altijd 

opvraagbaar. 

1.14. Geschillen tussen Deelnemers 
Ten aanzien van eventuele geschillen tussen Deelnemers onderling, welke verband houden met de 
rechtsverhoudingen tussen de Deelnemers en GS1 Nederland, geldt dat partijen, alvorens zich tot de 

rechter te wenden (en behoudens spoedeisende of conservatoire maatregelen), gehouden zijn GS1 

Nederland van het geschil op de hoogte te stellen en een termijn van tenminste 14 dagen te gunnen om 
te beslissen of zij wil bemiddelen. Bericht GS1 Nederland aan partijen binnen deze termijn dat zij wil 

bemiddelen, dan zijn partijen gehouden om GS1 Nederland alle met het geschil verband houdende 

inlichtingen te verstrekken die zij mocht verlangen, alsmede om desverlangd voor GS1 Nederland te 
verschijnen.  

 

In het hierboven genoemde geval mogen partijen het geschil niet aan de rechter voorleggen, tenzij GS1 
Nederland heeft verklaard dat de bemiddelingspoging is geëindigd, of heeft nagelaten op daartoe door 

enige partij gestelde redelijke termijn stappen te ondernemen, passend om de bemiddelingspoging 

voortgang te doen vinden en te beëindigen. Voor de behandeling van bemiddelingspogingen als 
hiervoor beschreven, kan GS1 Nederland zijn taak door één of meer deskundigen doen waarnemen. 

 

In geval van een geschil tussen Deelnemers onderling is het een Deelnemer wel toegestaan een 
voorziening in kort geding aan de bevoegde rechter te vragen, of de rechtbank te verzoeken beslag te 

mogen leggen ter zekerstelling van rechten. 

1.15. Vertrouwelijke informatie 
Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij 
ontvangen of ter inzage gekregen informatie geheim te houden, waarvan zij kan vermoeden dat die 

informatie vertrouwelijk is. 
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1.16. Aansprakelijkheid 
Indien één der partijen tekortschiet in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, zal de andere 
partij hem deswege in gebreke stellen, tenzij nakoming van de betreffende verplichting(en) reeds blijvend 

onmogelijk is, in welk geval de nalatige partij onmiddellijk in gebreke is. De ingebrekestelling zal schriftelijk 

geschieden, waarbij aan de nalatige partij een redelijke termijn zal worden gegund om alsnog zijn 
verplichtingen na te komen. Deze termijn heeft het karakter van een fatale termijn. 

 

Aansprakelijkheid van GS1 Nederland voor schade van welke aard dan ook, behoudens opzet en grove 
schuld is volledig uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoedingen in welke vorm dan 

ook en vergoeding van indirecte schade, waaronder mede valt gevolgschade of schade wegens gederfde 

winst. 
 

Voor zover GS1 Nederland al aansprakelijk zou kunnen worden gehouden voor enige schade, dan zal de 

schade, indien verzekerd, altijd beperkt zijn tot de bedragen die de betreffende verzekeraar onder een 
betreffende polis uitbetaalt. 

 

De te betalen schadevergoeding wegens toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van een 
overeenkomst zal in geen geval meer bedragen dan het bedrag van de op grond van die overeenkomst 

door GS1 Nederland aan de Deelnemer gefactureerde en factureerbare bedragen (excl. omzetbelasting) 

met betrekking tot een twaalfmaandsperiode voorafgaande aan het moment waarop de schade door de 
Deelnemer aan GS1 Nederland werd gemeld. 

 

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Deelnemer na het 
ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij GS1 Nederland heeft 

gemeld. 

 
De Deelnemer vrijwaart GS1 Nederland voor alle schade die GS1 Nederland mocht lijden als gevolg van 

aanspraken van derden, die verband houden met eventueel oneigenlijk of ongeoorloofd gebruik door de 

Deelnemer van de Standaards of overige producten en diensten van GS1 Nederland. In dit verband geldt 
ondermeer dat GS1 Nederland het recht heeft om een eerder aan de Deelnemer in bruikleen gegeven 

Bedrijfsnummer, nummerreeksen of losse nummers opnieuw aan een derde in bruikleen te geven twee 

jaren na de verklaring van Deelnemer dat hij geen artikelen meer in voorraad heeft die zijn voorzien van 
door hem toegekende barcodes en dat die artikelen niet meer door hem of zijn afnemers op de markt 

worden verhandeld. In geval de bedoelde verklaring van de Deelnemer onjuist is, kan hierdoor grote 

schade bij derden ontstaan, waarvoor de Deelnemer aansprakelijk is. 

1.17. Overdracht van rechten 
GS1 Nederland is gerechtigd alle vorderingen, bevoegdheden, rechten, voorrechten, en verplichtingen 

voortvloeiende uit overeenkomsten met de Deelnemer, aan derden over te dragen, indien de Stichting 

hiervoor toestemming heeft verleend. Deelnemer mag haar rechten uit de overeenkomsten met GS1 
slechts overdragen met toestemming van GS1 Nederland, die deze toestemming niet zal weigeren op 

onredelijke gronden. 
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1.18. Beëindiging en ontbinding 
GS1 Nederland heeft het recht de Deelnameovereenkomst met onmiddellijke ingang en zonder 
rechterlijke tussenkomst te ontbinden dan wel te beëindigen, indien: 

- de Deelnemer in strijd handelt met de Deelnameovereenkomst of deze Algemene Voorwaarden, of 

anderszins in ernstige mate tekort schiet in het nakomen van de overeengekomen prestaties, en ook 
na ingebrekestelling binnen een gestelde redelijke termijn de tekortkoming niet heeft hersteld en van 

GS1 Nederland in redelijkheid niet kan worden verwacht de Deelname voort te zetten; 

- de Deelnemer in staat van faillissement verkeert, haar bedrijfsvoering heeft gestaakt of wordt 
ontbonden, dan wel in surséance van betaling verkeert. 

 

De Deelnameovereenkomst kan door beide partijen worden beëindigd door een schriftelijke opzegging, 
met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Opzegging van de zijde van de Deelnemer 

kan slechts plaatsvinden per het einde van een kalenderjaar.  

 
Verder geldt dat opzegging door de Deelnemer alleen mogelijk is, indien de Deelnemer schriftelijk heeft 

verklaard dat hij geen artikelen meer in voorraad heeft die zijn voorzien van door hem toegekende 

barcodes en dat die artikel en niet meer door hem of zijn afnemers op de markt worden verhandeld en dat 
hij naar het oordeel van GS1 Nederland dit aannemelijk heeft gemaakt. In geval dat op een later tijdstip 

naar het oordeel van GS1 Nederland blijkt dat de verklaring van de Deelnemer onjuist was, dan worden de 

vigerende vergoedingen met terugwerkende kracht direct opeisbaar en is de Deelnemer aansprakelijk 
voor de eventuele schade die hieruit voortvloeit.  

 

Indien de Deelname wordt beëindigd, vervalt het recht van de Deelnemer op het gebruik van de 
producten en diensten van GS1 Nederland. De daarvoor eventueel bestaande Specifieke Overeenkomsten 

zijn alsdan automatisch beëindigd. 

 
Een opzegging laat eventuele verplichtingen van de Deelnemer jegens GS1 Nederland onverlet. 

1.19. Jurisdictie en forumkeuze 
 

Ieder geschil tussen partijen ter zake van een overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van 
toepassing zijn, zal bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het 

arrondissement Amsterdam, tenzij partijen arbitrage en/of, daaraan voorafgaande, mediation 

overeenkomen. 
 

Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing. 
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2. Specifieke Bepalingen voor GS1 BarCodes  

2.1. Algemeen 
Deze Specifieke Bepalingen zijn van toepassing op GS1 BarCodes.  

 
GS1 BarCodes is het merk, de handelsnaam en verzamelaanduiding voor alle producten en diensten van 

GS1 Nederland betreffende het GS1-codesysteem. Dit omvat de Standaards voor het GS1-codesysteem 

(voorheen genoemd het EAN-codesysteem) en bijbehorende dienstverlening, waaronder de uitgifte van 
unieke Nummers (bedrijfsnummers, nummerreeksen en losse nummers). Deze Nummers en bijbehorende 

barcodes zorgen voor het snel en foutloos identificeren van producten, locaties, relaties, en 

verzendeenheden. 
 

De Algemene Bepalingen zijn, voor zover hieronder daarvan niet wordt afgeweken, volledig en integraal 

van toepassing. In geval van strijdigheid tussen de Algemene Bepalingen en deze Specifieke Bepalingen 
prevaleren de laatste. 

2.2. Specifieke Overeenkomst voor GS1 BarCodes 
De aanvrager van GS1 BarCodes dient Deelnemer te zijn.  

 
De Specifieke Overeenkomst voor GS1 BarCodes komt tot stand door schriftelijke acceptatie door GS1 

Nederland van het door de Deelnemer getekende aanmeldingsformulier en nadat de hierop betrekking 

hebbende vergoedingen door GS1 Nederland zijn ontvangen. Bij het tekenen van het 
aanmeldingsformulier verklaart Deelnemer zich akkoord met de Specifieke Bepalingen voor GS1 BarCodes 

die onderdeel zijn van de Algemene Voorwaarden  

 
Het staat GS1 Nederland vrij om, met opgaaf van redenen, een aanvraag voor GS1 BarCodes af te wijzen. 

Een aanvraag voor GS1 BarCodes wordt niet op onredelijke gronden afgewezen. 

 
GS1 Nederland levert aan de Deelnemer de volgende producten en diensten en een niet overdraagbare, 

wereldwijde, niet-exclusieve licentie op GS1 BarCodes: 

- coderingcapaciteit naar behoefte in de vorm van Nummers (bedrijfsnummers, nummerreeksen of 
losse nummers) voor alle denkbare en volgens de standaards beschreven coderingtoepassingen; 

- informatie over knelpunten in de processen van ketens en bedrijven en de daarop betrekking 

hebbende proposities van GS1 Nederland, die raakvlakken hebben met GS1 BarCodes; 
- informatie over standaards voor identificatie met barcodes (het GS1-codesysteem); 

- diensten voor de kwaliteit van barcodes; 

- documentatie, waaronder handboeken, implementatierichtlijnen, brochures en nieuwsbrieven; 
- website en extranet; 

- voorlichtingsbijeenkomsten; 

- cursussen; 
- 1ste en 2de lijn ondersteuning via telefoon en contactformulier op www.gs1.nl en 

- mogelijkheid tot deelname aan (internationale) werkgroepen inzake GS1 BarCodes. 
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2.3. Vergoedingen en betaling 
De Deelnemer is verplicht tot het tijdig betalen van de bijdragen zoals vermeld in de Algemene 
Bepalingen.  

2.4. Nummers blijven eigendom van GS1 
Nummers worden door GS1 Nederland uitsluitend in bruikleen aan de Deelnemer gegeven en blijven in 

eigendom van GS1 Nederland. Het is de Deelnemer niet toegestaan Nummers te verhandelen, te verhuren 
of anderszins om niet of tegen betaling ter beschikking te stellen aan derden, behoudens expliciete 

schriftelijke goedkeuring daarvoor van GS1 Nederland. Dezelfde regels zijn overeenkomstig van toepassing 

in geval het Nummers betreft die zijn toegewezen door een andere GS1-organisatie buiten Nederland. 

2.5. Verplichting correct gebruik van Nummers 
Nummers mogen uitsluitend worden gebruikt voor eigen coderingstoepassingen van de Deelnemer en 

overeenkomstig de specificaties van de Standaards. Het is de Deelnemer evenzeer niet toegestaan om 

gebruik te maken van aan derden toegewezen Nummers of van Nummers die nog niet door een GS1-
organisaties zijn toegewezen. De Deelnemer mag de toegewezen Nummers niet wijzigen of gebruiken 

voor toepassingen die niet conform de Standaards zijn.  

2.6. Beëindiging en gevolgen van beëindiging 
In geval deze Specifieke Overeenkomst wordt beëindigd conform de Algemene Voorwaarden is het de 
Deelnemer niet toegestaan de producten en diensten van GS1 BarCodes, waaronder de aan de Deelnemer 

ter beschikking gestelde Nummers nog langer te gebruiken. Bovendien is de Deelnemer dan verplicht in 

redelijkheid al die maatregelen te nemen die er voor zorgen dat de bedoelde Nummers ook niet meer 
door derden in het handelsverkeer worden toegepast. 
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3. Specifieke Bepalingen voor GS1 eCom  

3.1. Algemeen 
Deze Specifieke Bepalingen zijn van toepassing op GS1 eCom.  

 
GS1 eCom is het merk, de handelsnaam en verzamelaanduiding voor alle producten en diensten van GS1 

Nederland voor gestandaardiseerde elektronische berichten voor het snel, efficiënt en accuraat uitwisselen 

van gegevens volgens EDI/GS1 EANCOM en GS1 XML.  
 

De implementatieondersteuning van het GS1 EDI Service Center valt niet onder de basisdienstverlening 

van GS1 eCom en is geregeld in aparte Specifieke Bepalingen. 
 

De Algemene Bepalingen zijn, voor zover hieronder daarvan niet wordt afgeweken, volledig en integraal 

van toepassing. In geval van strijdigheid tussen de Algemene Bepalingen en deze Specifieke Bepalingen 
prevaleren de laatste. 

3.2. Specifieke Overeenkomst voor GS1 eCom 
De aanvrager van GS1 eCom dient Deelnemer te zijn.  

 
De Specifieke Overeenkomst voor GS1 eCom komt tot stand door schriftelijke acceptatie door GS1 

Nederland van het door de Deelnemer getekende aanmeldingsformulier en nadat de hierop betrekking 

hebbende vergoedingen door GS1 Nederland zijn ontvangen. Bij het tekenen van het 
aanmeldingsformulier verklaart Deelnemer zich akkoord met de Specifieke Bepalingen voor GS1 eCom die 

onderdeel zijn van de Algemene Voorwaarden  

 
Het staat GS1 Nederland vrij om, met opgaaf van redenen, een aanvraag voor GS1 eCom af te wijzen. Een 

aanvraag voor GS1 eCom wordt niet op onredelijke gronden afgewezen. 

 
Per Transactiesysteem van de Deelnemer wordt één licentie gegeven. Voor elk separaat Transactiesysteem 

dient Deelnemer een aparte overeenkomst aan te gaan. Achter elk Informatieadres wordt geacht zich een 

apart Transactiesysteem te bevinden. 

3.3. Producten en diensten 
GS1 Nederland levert aan de Deelnemer de volgende producten en diensten en een niet-overdraagbare, 

wereldwijde, niet-exclusieve licentie op GS1 eCom: 

- informatie over knelpunten in de processen van bedrijven en de daarop betrekking hebbende 
proposities van GS1 Nederland, die raakvlakken hebben met GS1 eCom; 

- informatie over standaards voor elektronische transactieberichten volgens EDI/GS1 EANCOM en GS1 

XML; 
- diensten voor de kwaliteit van elektronische berichten (EDI/GS1 EANCOM en GS1 XML); 

- documentatie, waaronder handboeken, implementatierichtlijnen, brochures en nieuwsbrieven; 

- website en extranet; 
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- voorlichtingsbijeenkomsten; 

- cursussen; 

- 1ste en 2de lijn ondersteuning via telefoon en contactformulier op www.gs1.nl en 
- mogelijkheid om onder voorwaarden deel te nemen aan (internationale) werkgroepen inzake GS1 

eCom. 

3.4. Vergoedingen en betaling 
De Deelnemer is verplicht tot het tijdig betalen van de bijdragen zoals vermeld in de Algemene 
Bepalingen.  

3.5. Beëindiging en gevolgen van beëindiging 
In geval deze Specifieke Overeenkomst wordt beëindigd conform de Algemene Voorwaarden is het de 

Deelnemer niet toegestaan de producten en diensten van GS1 eCom nog langer te gebruiken.  
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4. Specifieke Bepalingen voor GS1 EDI Service 
Center 

4.1. Algemeen 
Deze Specifieke Bepalingen zijn van toepassing op GS1 EDI Service Center.  

 
GS1 EDI Service Center is het merk, de handelsnaam en verzamelaanduiding voor de 

implementatieondersteuning door GS1 Nederland volgens een vast training- en testprogramma voor 

EDI/GS1 EANCOM.  
 

De Algemene Bepalingen zijn, voor zover hieronder daarvan niet wordt afgeweken, volledig en integraal 

van toepassing. In geval van strijdigheid tussen de Algemene Bepalingen en deze Specifieke Bepalingen 
prevaleren de laatste. 

4.2. Specifieke Overeenkomst voor GS1 EDI Service Center 
De aanvrager van GS1 EDI Service Center dient Deelnemer te zijn. Tevens dient de aanvrager een 

Specifieke Overeenkomst voor GS1 eCom te zijn aangegaan met GS1 Nederland. Deze toelatingseisen zijn 
niet van toepassing als de aanvrager Deelnemer is van een andere nationale GS1-organisatie buiten 

Nederland.  

 
De Specifieke Overeenkomst voor GS1 EDI Service Center komt tot stand door schriftelijke acceptatie door 

GS1 Nederland van het door de Deelnemer getekende aanmeldingsformulier en nadat de hierop 

betrekking hebbende vergoedingen door GS1 Nederland zijn ontvangen. Bij het tekenen van het 
aanmeldingsformulier verklaart Deelnemer zich akkoord met de Specifieke Bepalingen voor GS1 EDI 

Service Center die onderdeel zijn van de Algemene Voorwaarden  

 
Het staat GS1 Nederland vrij om, met opgaaf van redenen, een aanvraag voor GS1 EDI Service Center af te 

wijzen. Een aanvraag voor GS1 EDI Service Center wordt niet op onredelijke gronden afgewezen. 

 
Voor elk separaat transactiesysteem dient Deelnemer een aparte Specifieke Overeenkomst aan te gaan. 

Achter elk Informatieadres wordt geacht zich een apart transactiesysteem te bevinden. 

4.3. Producten en diensten 
GS1 Nederland levert aan de Deelnemer gedurende een nader aan te geven periode een testservice, 
waaronder: 

 

- een intakegesprek waarin door GS1 Nederland en de Deelnemer de meest effectieve aanpak voor de 
certificering wordt bepaald; 

- een cursus voor één cursist die in het bedrijf dagelijks met EDI zal werken. Voor meer cursisten wordt 

de geldende prijs uit de tarievenlijst in rekening gebracht; 
- gebruik van een exclusieve website; 
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- certificering van de Deelnemer; 

- documentatie, waaronder handboeken, implementatierichtlijnen, brochures en nieuwsbrieven, 

- voorlichtingsbijeenkomsten; 
- 1ste en 2de lijn ondersteuning via telefoon en contactformulier op www.gs1.nl en 

- individuele adviezen en implementatieondersteuning overeenkomstig het intakegesprek. 

 
In de dienstverlening zijn niet begrepen kosten voor GS1 eCom, hardware, netwerkdiensten, software en 

eventuele aanpassingen van de interne applicaties van de Deelnemer. 

4.4. Vergoedingen en betaling 
De Deelnemer is verplicht tot het tijdig betalen van de bijdragen zoals vermeld in de Algemene 
Bepalingen.  

4.5. Schorsing en intrekking certificering 
GS1 Nederland is gerechtigd met redenen omkleed een certificering in te trekken. De intrekking zal niet op 

onredelijke gronden geschieden. Voordat GS1 Nederland de bedoelde certificering intrekt zal de 
Deelnemer een redelijke termijn krijgen om te voldoen aan de aanwijzingen van GS1 Nederland om aan 

de certificeringeisen te voldoen. Deze termijn is maximaal 6 maanden. Tijdens deze termijn is de 

certificering geschorst. Vanaf het moment van schorsing of intrekking mag de Deelnemer zich niet meer 
kenbaar maken als een door GS1 Nederland gecertificeerd bedrijf. 

 

Op de website van het GS1 Nederland worden de intrekkingen weergegeven. Het type intrekking 
(vrijwillig of opgelegd) wordt hierbij aangeduid.  

4.6. Beëindiging en gevolgen van beëindiging 
In geval deze Specifieke Overeenkomst wordt beëindigd conform de Algemene Voorwaarden is het de 

Deelnemer niet toegestaan de producten en diensten van GS1 EDI Service Center nog langer te 
gebruiken. 
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5. Specifieke Bepalingen voor GS1 DAS 

5.1. Algemeen 
Deze Specifieke Bepalingen zijn van toepassing op GS1 DAS van GS1 Nederland. 

 
GS1 DAS is het merk, de handelsnaam en verzamelaanduiding voor alle producten en diensten van de 

Data Alignment Service (DAS) van GS1 Nederland. Dit betreft artikelgegevens van Deelnemers in de 

datapool van GS1 Nederland en een vast training- en testprogramma voor de kwaliteit van 
artikelgegevens. De artikelgegevens in de GS1 DAS datapool zijn gestructureerd volgens de internationale 

GS1 GDSN standaards en kunnen daardoor wereldwijd worden benaderd door geautoriseerde 

handelspartners.  
 

De Algemene Bepalingen zijn, voor zover hieronder daarvan niet wordt afgeweken, volledig en integraal 

van toepassing. In geval van strijdigheid tussen de Algemene Bepalingen en deze Specifieke Bepalingen 
prevaleren de laatste. 

5.2. Specifieke Overeenkomst voor GS1 DAS 
De aanvrager van GS1 DAS dient Deelnemer te zijn. De aanvrager van GS1 DAS, die gegevensleverancier is, 

dient tevens een Specifieke Overeenkomst voor GS1 BarCodes te zijn aangegaan met GS1 Nederland. Deze 
toelatingseisen zijn niet van toepassing als de aanvrager Deelnemer is van een andere nationale GS1-

organisatie buiten Nederland.  

 
De Specifieke Overeenkomst voor GS1 DAS komt tot stand door schriftelijke acceptatie door GS1 

Nederland van het door de Deelnemer getekende aanmeldingsformulier en nadat de hierop betrekking 

hebbende vergoedingen door GS1 Nederland zijn ontvangen. Bij het tekenen van het 
aanmeldingsformulier verklaart Deelnemer zich akkoord met de Specifieke Bepalingen voor GS1 DAS die 

onderdeel zijn van de Algemene Voorwaarden  

 
Het staat GS1 Nederland vrij om, met opgaaf van redenen, een aanvraag voor GS1 DAS af te wijzen. Een 

aanvraag voor GS1 DAS wordt niet op onredelijke gronden afgewezen. 

5.3. Producten en diensten 
GS1 Nederland levert aan de Deelnemer de volgende producten en diensten: 
- de GS1 Data Alignment Service (GS1 DAS) met toegang tot een door GS1 DAS geselecteerde GDSN 

gecertificeerde datapool, inclusief de GS1 Global Registry, een wereldwijde verwijsfunctie waarvan alle 

GDSN gecertificeerde datapools gebruik kunnen maken voor de synchronisatie van artikelgegevens; 
- diensten voor de kwaliteit van artikelgegevens; 

- documentatie, waaronder handboeken, implementatierichtlijnen, brochures en nieuwsbrieven; 

- website en extranet; 
- intakegesprekken; 

- voorlichtingsbijeenkomsten; 

- cursussen; 
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- 1ste en 2de lijn ondersteuning via telefoon en contactformulier op www.gs1.nl; 

- individuele adviezen en implementatieondersteuning zoals hieronder beschreven en 

- mogelijkheid tot deelname aan (internationale) werkgroepen over GS1 GDSN en GS1 DAS. 
 

GS1 Nederland dient de kwaliteit van de gegevensuitwisseling op een technisch hoog niveau te houden, 

door onder meer (de structuur van) de databestanden en de door GS1 Nederland gebruikte 
programmatuur geregeld technisch aan te passen. 

5.4. Vergoedingen en betaling 
De Deelnemer is verplicht tot het tijdig betalen van de bijdragen zoals vermeld in de Algemene 

Bepalingen.  

5.5. Informatieadres  
De Deelnemer kan zich voor de dienstverlening van GS1 DAS inschrijven, indien hij beschikt over een 

Informatieadres. Een Informatieadres is een elektronisch afleveradres of een verzendadres dat de 

Deelnemer hanteert voor het ontvangen of verzenden van artikelgegevens van of naar de datapool van 
GS1 DAS. Elk elektronisch afleveradres of verzendadres dient te worden geïdentificeerd met een Global 

Location Number (GLN).  

5.6. Specifieke Overeenkomst voor GS1 DAS voor meerdere 
werkmaatschappijen of bedrijfsonderdelen 

Indien de Deelnemer beschikt over meerdere werkmaatschappijen of bedrijfseenheden en 

artikelgegevens per werkmaatschappij of bedrijfseenheid afzonderlijk wenst aan te leveren of te 
ontvangen, kan worden volstaan met één Specifieke Overeenkomst voor GS1 DAS voor de holding of 

moedermaatschappij waarin alle werkmaatschappijen of bedrijfsonderdelen opgenomen zijn. Voor elke 

additioneel Informatieadres kan tegen een extra vergoeding een werkmaatschappij of bedrijfsonderdeel 
toegang verleend worden tot GS1 DAS mits via het Handelsregister de relatie tot de holding of 

moedermaatschappij wordt aangetoond.  

5.7. Programmatuur en infrastructuur 
GS1 Nederland levert de Deelnemer desgewenst toegang tot de web-interface van de door GS1 DAS 
geselecteerde GDSN gecertificeerde datapool met bijsluiting van de standaard licentievoorwaarden van 

de leverancier van de programmatuur. De Deelnemer gaat uitdrukkelijk akkoord met de toepassing van 

deze standaard licentievoorwaarden, welke als zodanig deel uitmaken van de overeenkomst met de 
Deelnemer. 

 

De Deelnemer dient te beschikken over eigen computerapparatuur, toegang tot internet, 
(besturings)programmatuur en toebehoren die voldoen aan de technische specificaties vereist voor het 

GS1 DAS systeem, zoals door GS1 Nederland wordt aangegeven. 

 
De Deelnemer dient de eigen interne en externe automatiseringsdeskundigen de ondersteuning te laten 

verzorgen bij het gebruik van niet door GS1 DAS geleverde computerapparatuur, netwerkdiensten of 

(conversie-) programmatuur en bij eventuele aanpassingen van interne applicaties. 
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De Deelnemer verplicht zich in haar eigen systemen adequate maatregelen te nemen ter bescherming 

van het GS1 DAS systeem tegen virussen en andere programmatuur schadelijke elementen en adviezen 
van GS1 Nederland dienaangaande op te volgen. 

 

De Deelnemer dient kennis te nemen van en vervolgens in te stemmen met de op www.gs1.org 
gepubliceerde eindgebruikersvoorwaarden voor het gebruik van de GS1 Global Registry. 

5.8. Deelnemersvormen en gegevensverstrekking 
GS1 DAS kent twee basisdeelnemersvormen, te weten voor gegevensleverancier en gegevensafnemer. De 

deelnemersvorm die van toepassing is op de overeenkomst tussen de Deelnemer en GS1 Nederland is 
vermeld op het aanmeldingsformulier voor GS1 DAS.  

 

Gegevensafnemers hebben recht op het ontvangen van artikelgegevens uit GS1 DAS die onder 
voorwaarden zijn aangeleverd door gegevensleveranciers.  

 

Gegevensleveranciers kunnen hun artikelgegevens via de datapool aan de door hen geselecteerde 
gegevensafnemers beschikbaar stellen. Gegevensleveranciers hebben geen recht op het ontvangen van 

artikelgegevens uit GS1 DAS die zijn aangeleverd door andere gegevensleveranciers, tenzij die andere 

gegevensleveranciers hiervoor onder voorwaarden toestemming hebben verleend.  
 

Alle deelnemersvormen voor GS1 DAS en bijbehorende voorwaarden zijn vermeld in het tarievenoverzicht 

voor GS1 DAS. 

5.9. Databestanden, deelnemerfasen en certificering 
Alvorens Deelnemer in staat wordt gesteld zijn artikelgegevens aan te leveren aan de operationele pool, 

dient Deelnemer door GS1 DAS gecertificeerd te zijn.  

 
De certificeringstermijn bedraagt maximaal drie maanden, tenzij Deelnemer en GS1 Nederland een 

afwijkende certificeringstermijn overeenkomen. 

 
Indien Deelnemer na het verstrijken van de voor hem geldende certificeringstermijn de operationele fase 

niet heeft bereikt, ontvangt hij tot het bereiken van de operationele fase voor iedere aangevangen maand 

een doorlooptijdfactuur. 

5.10. Implementatieondersteuning 
GS1 Nederland zal, ook middels derden, de Deelnemer vanaf de startdatum begeleiden bij de 

implementatie van GS1 DAS, waaronder valt: 

- de Deelnemer de gelegenheid geven testbestanden met artikelgegevens naar de testomgeving te 
sturen. Tijdens de certificeringstermijn is het verwerken van maximaal tien testbestanden kosteloos. 

GS1 Nederland behoudt zich het recht voor om voor het verwerken van additionele testbestanden 

tijdens de certificeringstermijn, of het verwerken van testbestanden na de certificeringstermijn, kosten 
conform de geldende prijslijst in rekening te brengen; 
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- het beschikbaar stellen van 1ste en 2de lijn ondersteuning, bereikbaar via telefoon, e-mail en website, 

voor gebruiksvragen van de Deelnemer; 

- het beschikbaar stellen van een exclusieve website, speciaal voor Deelnemers aan GS1 DAS, welke 
voor de Deelnemers de mogelijkheid biedt op eenvoudige wijze vragen beantwoord te krijgen en die 

hen voorziet van nuttige informatie; 

- het beschikbaar stellen van documentatie over voor GS1 DAS relevante zaken, zoals branche-
afspraken; 

- het ondersteunen van de Deelnemer bij de invoering en het gebruik van de berichten ter 

communicatie van artikelgegevens die ondersteund worden door GS1 DAS en 
- het ondersteunen van de Deelnemer bij het gebruik van de door GS1 Nederland verstrekte 

gebruikersomgeving voor artikelbeheer. 

 
GS1 Nederland zal de opleiding ‘Cursus GS1 DAS’ kosteloos (laten) verzorgen voor maximaal het in het 

geldende tarievenoverzicht genoemde aantal cursisten dat in de bedrijfsprocessen van de Deelnemer 

regelmatig met GS1 DAS werkt. Bij aanmelding van meer cursisten wordt de prijs conform het geldende 
tarievenoverzicht in rekening gebracht. GS1 Nederland verleent de in dit artikel genoemde service tijdens 

kantoortijden.  

5.11. Verwerking, controle en kwaliteit van artikelgegevens 
GS1 Nederland zal de door de Deelnemer aan GS1 DAS verstrekte artikelgegevens: 
- controleren op syntax, structuur en waar mogelijk op inhoud en op grond van deze controles de 

gegevens al dan niet synchroniseren en registreren in de testomgeving en/of operationele datpool, 

- alleen verwerken en verstrekken indien deze zijn aangeleverd conform een bericht ter communicatie 
van artikelgegevens, dat ondersteund wordt door GS1 DAS, 

- alleen verwerken en verstrekken op basis van het vooraf vastgelegde en overeengekomen 

informatieadres; 
- verwijderen indien dit noodzakelijk is voor het opschonen van de databestanden, 

- verrijken met informatie indien hierover brancheafspraken worden gemaakt (bijvoorbeeld het 

toevoegen van een keurmerk), 
- weigeren of verwijderen voor eventuele hercertificering in geval van het niet nakomen door de 

Deelnemer van zijn verplichtingen uit overeenkomst en 

- alleen verwerken en verstrekken indien de Deelnemer geen opstaande posten heeft waarvan de 
betalingstermijn is verstreken. 

 

GS1 Nederland zal binnen twaalf in kantoortijden verstreken uren de controles op en het verwerken van 
door de Deelnemer toegezonden artikelgegevens uitvoeren. De Deelnemer heeft toegang tot een 

rapportage van eventuele fouten die de synchronisatie dan wel de registratie van de artikelgegevens in de 

testomgeving of operationele pool hebben verhinderd. 
 

GS1 Nederland voert regelmatig, mede op verzoek van de branche, kwaliteitscontroles uit op de 

artikelgegevens in de operationele pool. Gegevensleveranciers wier artikelgegevens fouten bevatten, 
worden hiervan per brief of per e-mail op de hoogte gebracht. De resultaten van kwaliteitscontroles 

worden gepubliceerd op de website van GS1 Nederland en zijn alleen inzichtelijk voor de desbetreffende 

gegevensleverancier. Deelnemer is gehouden de in de rapportage genoemde fouten te corrigeren met 
inachtneming van de termijn die in de brief of e-mail wordt genoemd. 
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GS1 Nederland stelt gegevensafnemers in staat via de website van GS1 DAS meldingen door te geven 

betreffende incorrecte gegevens in de operationele pool. Deze meldingen zijn voor de Deelnemers van 
GS1 DAS vrij inzichtelijk op de website van GS1 DAS. GS1 Nederland beoordeelt, zonodig in overleg met 

de desbetreffende gegevensleverancier en gegevensafnemer, of de melding terecht is. Indien dit het geval 

is, is de Deelnemer gehouden de fouten te corrigeren met inachtneming van de termijn die in overleg met 
de gegevensleverancier is bepaald. Daarnaast biedt de GS1 GDSN-standaard 

terugkoppelingsmogelijkheden welke via GDSN in de rapporten van de leveranciers artikelgegevens in te 

zien zijn.  

5.12. Schorsing en intrekking certificering 
GS1 Nederland is gerechtigd met redenen omkleed een DAS-certificering in te trekken. De intrekking zal 

niet op onredelijke gronden geschieden. Voordat GS1 Nederland de bedoelde certificering intrekt zal de 

Deelnemer een redelijke termijn krijgen om te voldoen aan de aanwijzingen van GS1 Nederland om aan 
de certificeringeisen te voldoen. Deze termijn is maximaal één maand. Tijdens deze termijn is de 

certificering geschorst. De DAS-certificering zal in ieder geval worden ingetrokken in geval de 

aanwijzingen van GS1 Nederland aan de gegevensleverancier naar aanleiding van de hierboven 
genoemde kwaliteitscontroles naar de mening van GS1 Nederland niet door de gegevensleverancier 

binnen één maand zijn opgevolgd. 

 
Vanaf het moment van schorsing of intrekking mag de Deelnemer zich niet meer kenbaar maken als een 

door GS1 Nederland gecertificeerd bedrijf. 

 
Op de website van het GS1 Nederland worden de intrekkingen weergegeven. Het type intrekking 

(vrijwillig of opgelegd) wordt hierbij aangeduid.  

5.13. Beëindiging en gevolgen van beëindiging 
GS1 Nederland ka n de Specifieke Overeenkomst met de Deelnemer eenzijdig beëindigen indien de 
Deelnemer weigert zijn systeem aan te passen aan nieuwe systeemspecificaties indien dit voor een goede 

uitwisseling van artikelgegevens met GS1 DAS noodzakelijk is en weigert binnen een gestelde redelijke 

termijn correcties door te voeren in door hem aangeleverde artikelgegevens indien dit door GS1 
Nederland noodzakelijk wordt geacht.  

 

In geval deze Specifieke Overeenkomst wordt beëindigd conform de Algemene Voorwaarden is het de 
Deelnemer niet toegestaan de producten en diensten van GS1 DAS nog langer te gebruiken. 
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6. Specifieke Bepalingen voor GS1 EPCglobal 

6.1. Algemeen 
Deze Specifieke Bepalingen zijn van toepassing op GS1 EPCglobal. 

 
GS1 EPCglobal is het merk, de handelsnaam en verzamelaanduiding voor alle producten en diensten van 

GS1 Nederland betreffende RFID (Radio Frequency Identification). Dit omvat onder meer de Standaards 

voor radio frequency tags (RFID-tags), het toekomstig gebruik van een netwerk om informatie uit te 
wisselen over de fysieke verplaatsing van goederen met een RFID/EPC-tag, alsmede de internationale 

registratie van unieke identificatienummers (de Electronic Product Code, EPC). 

 
EPCglobal Inc is een joint venture tussen GS1 (International) en GS1 US, opgezet om GS1 EPCglobal te 

ontwikkelen en te onderhouden. 

 
De Algemene Bepalingen zijn, voor zover hieronder daarvan niet wordt afgeweken, volledig en integraal 

van toepassing. In geval van strijdigheid tussen de Algemene Bepalingen en deze Specifieke Bepalingen 

prevaleren de laatste. 

6.2. Specifieke Overeenkomst voor GS1 EPCglobal 
De aanvrager van GS1 EPCglobal dient Deelnemer te zijn.  

 

De Specifieke Overeenkomst voor GS1 EPCglobal komt tot stand door schriftelijke acceptatie door GS1 
Nederland van het door de Deelnemer getekende aanmeldingsformulier en nadat de hierop betrekking 

hebbende vergoedingen door GS1 Nederland zijn ontvangen. Bij het tekenen van het 

aanmeldingsformulier verklaart Deelnemer zich akkoord met de Specifieke Bepalingen voor GS1 EPCglobal 
die onderdeel zijn van de Algemene Voorwaarden. Het staat GS1 Nederland vrij om, met opgaaf van 

redenen, een aanvraag voor GS1 EPCglobal af te wijzen. Een aanvraag voor GS1 EPCglobal wordt niet op 

onredelijke gronden afgewezen. 
 

Deelname aan GS1 EPCglobal staat uitsluitend open voor bedrijven, die hun hoofdvestiging in Nederland 

hebben. Hun dochterondernemingen (mits eigendom voor tenminste 80%) mogen hiervan gebruik 
maken. De Deelnemer kan deelnemen als Solution Provider of als eindgebruiker die zelf gebruik gaat 

maken van het EPCglobal. 

6.3. Deelname als eindgebruiker 
GS1 Nederland levert aan de Deelnemer de volgende producten en diensten en een niet-overdraagbare, 
wereldwijde, niet-exclusieve licentie op GS1 EPCglobal: 

- informatie over GS1 EPCglobal; 

- 1ste en 2de lijn ondersteuning via telefoon en contactformulier op www.gs1.nl; 
- internationale registratie van EPCglobal Manager Numbers; 

- toegang tot het EPCglobal-netwerk, zodra dit operationeel is en 

- mogelijkheid tot deelname aan (internationale) werkgroepen inzake GS1 EPCglobal.  
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6.4. Deelname als Solution Provider 
Solution Providers kunnen gebruik maken van dezelfde diensten als eindgebruikers, met uitzondering van 
de registratie voor gebruik van het EPCglobal-netwerk. 

6.5. EPC Manager Numbers 
EPC Manager Numbers worden uitsluitend geregistreerd op basis van Bedrijfsnummers, die door landelijke 

GS1-organisaties aan de Deelnemer zijn toegekend. 
 

Zodra een door een andere GS1-organisatie uitgegeven Bedrijfsnummer, dat ten grondslag ligt aan een 

via GS1 Nederland geregistreerd EPC Manager Number, door die andere GS1-organisatie wordt opgezegd, 
dient de Deelnemer GS1 Nederland hier onmiddellijk van op de hoogte te brengen. 

6.6. Vergoedingen en betaling 
De Deelnemer is verplicht tot het tijdig betalen van de bijdragen zoals vermeld in de Algemene 

Bepalingen.  

6.7. Intellectual Property Policy 
De Deelnemer, die in een werkgroep over GS1 EPCglobal deelneemt, dient de Engelstalige Intellectual 

Property Policy (IP Policy), zoals die door EPCglobal Inc dan wel door GS1 Nederland is opgesteld, te 

ondertekenen. De Engelstalige IP Policy houdt, samengevat, in dat Deelnemers geen intellectuele 
eigendomsrechten verwerven op hetgeen in de werkgroepen wordt bedacht, ontwikkeld of uitgevonden 

met betrekking tot RFID/EPC. 

6.8. Beëindiging en gevolgen van beëindiging 
In geval deze Specifieke Overeenkomst wordt beëindigd conform de Algemene Voorwaarden is het de 
Deelnemer niet toegestaan GS1 EPCglobal nog langer te gebruiken. 

 

Het recht op het gebruik van de EPC Manager Numbers vervalt bovendien in geval het daarin verwerkte 
Bedrijfsnummer door de Deelnemer is opgezegd of door GS1 Nederland of een andere landelijke GS1-

organisatie is teruggenomen. 


