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DEELNEMERSOVEREENKOMST TIKTOK CLAIM 

SOMI, de Stichting Onderzoek Marktinformatie, is een non-profit belangenorganisatie. SOMI is 
gevestigd aan de Mr. G. Groen van Prinstererlaan 88A 1181 TR te Amstelveen en ingeschreven 
bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66169208. Meer informatie over SOMI, ons 
bestuur, de raad van toezicht en onze doelen, kunt u vinden op onze website: www.somi.nl. 
Daar kunt u ook onze verdere contactgegevens vinden.  

Deelnemer is Nederlands ingezetene, geboren voor 10 mei 2003, die na 25 mei 2018 zelf TikTok 
heeft gebruikt of die optreedt als de wettelijk vertegenwoordiger van één of meerdere 
minderjarige(n) die op of na 10 mei 2003 zijn geboren, en die na 25 mei 2018 TikTok hebben 
gebruikt.  

Gedupeerde is ofwel de Deelnemer zelf, ofwel de minderjarige die wordt vertegenwoordigd 
door de Deelnemer, afhankelijk van de opgave van de Deelnemer. 

Artikel 1 De Rechtszaak 

1.1 SOMI zal een rechtszaak starten tegen TikTok (de “Rechtszaak”). De Rechtszaak gaat 
over de sociale media en videocontent diensten die TikTok aanbiedt via haar 
website(s) (waaronder www.tiktok.com) en haar mobiele app(s) (de “TikTok-dienst”). 
SOMI start de Rechtszaak omdat zij in hoofdzaak van mening is dat TikTok op 
onrechtmatige wijze persoonsgegevens van minderjarigen verwerkt en in strijd handelt 
met het consumentenrecht en dat via de TikTok-dienst op onrechtmatige wijze 
schadelijke content getoond wordt aan minderjarigen (de “Inbreuken”).  

1.2 SOMI zal de Rechtszaak voeren tegen, naar keuze van SOMI, TikTok Technology Ltd., 
TikTok Information Technologies UK Ltd., TikTok Inc., TikTok Pte. Ltd., ByteDance Ltd. 
en/of overige rechtspersonen die zijn betrokken bij de Inbreuken (“TikTok”). 

Artikel 2 Schadevergoeding en Kosten 

2.1 In de Rechtszaak zal SOMI onder andere schadevergoeding vorderen ten behoeve van 
de Gedupeerden, alsmede ten behoeve van alle personen in Nederland die als 
minderjarige de TikTok-dienst hebben gebruikt. 

2.2 Indien SOMI de Rechtszaak wint, zal zij ervoor proberen te zorgen dat TikTok alle 
kosten voor de Rechtszaak vergoedt. Indien SOMI de Rechtszaak verliest, draagt SOMI 
het risico voor de kosten. 

2.3 Indien aan de Gedupeerde enige schadevergoeding wordt toegekend, maar de rechter 
TikTok niet veroordeelt om de kosten van SOMI te vergoeden, zal SOMI bij de 
Deelnemer een percentage in rekening brengen van de ontvangen schadevergoeding. 
Dit percentage bedraagt 20% (inclusief BTW voor zover van toepassing) (de 
“Vergoeding”). 

2.4 De Deelnemer en de Gedupeerde stemmen er onherroepelijk mee in dat de Vergoeding 
door TikTok of eventuele derden rechtstreeks zal worden uitbetaald aan SOMI of, 
indien van toepassing, een eventuele financier van de Rechtszaak. SOMI mag eventuele 
vorderingen die SOMI op de Gedupeerde zal verkrijgen, verrekenen met alle eventuele 
betalingen van of namens SOMI aan deze Gedupeerde. 
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2.5 Indien een eventuele schadevergoeding aan de Deelnemer en/of de Gedupeerde wordt 
betaald door TikTok zelf of door een andere belangenorganisatie, dan zal de Deelnemer 
de Vergoeding binnen veertien dagen na ontvangst van de schadevergoeding aan SOMI 
overmaken, bij gebreke waarvan SOMI een dergelijke vordering ter incasso kan 
overdragen aan derden en kan vermeerderen met de wettelijke rente en de 
incassokosten van derden. 

Artikel 3 Exclusieve lastgeving 

3.1 De Deelnemer geeft aan SOMI de exclusieve last (opdracht) om, met uitsluiting van 
anderen (waaronder eventuele andere collectieve belangenbehartigers en de 
Deelnemer en/of de Gedupeerde zelf), op eigen naam de belangen van de Deelnemer 
en/of de Gedupeerde te behartigen in de Rechtszaak, en om met dat doel iedere 
benodigde (rechts)handeling te verrichten. Deze lastgeving omvat ook de opdracht als 
bedoeld in artikel 80 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) om 
namens de Deelnemer en/of de Gedupeerde de in artikelen 77, 78 en 79 AVG bedoelde 
rechten uit te oefenen en namens de Deelnemer en/of de Gedupeerde het in artikel 82 
AVG bedoelde recht op schadevergoeding uit te oefenen. SOMI is vrij om de wijze 
waarop zij deze rechten uitoefent naar eigen inzicht vorm te geven. 

3.2 SOMI is vrij om de wijze waarop zij de belangen van de Gedupeerde in de Rechtszaak 
behartigt naar eigen inzicht vorm te geven.  

3.3 De Deelnemer verklaart, in overeenstemming met artikel 37 Uitvoeringswet Algemene 
verordening gegevensbescherming (“UAVG”), dat de Deelnemer en/of de Gedupeerde 
geen bezwaar hebben tegen het instellen door SOMI van een vordering als bedoeld in 
artikel 3:305a BW of van beroep in een bestuursrechtelijke procedure als 
belanghebbende in de zin van artikel 1:2 lid 3 Algemene wet Bestuursrecht (“Awb”).  

Artikel 4 Eventuele schikking 

4.1 De Deelnemer erkent dat SOMI een (voorgestelde) schikking kan afwijzen op de grond 
dat deze onvoldoende recht doet aan de belangen van de Gedupeerden. SOMI kan in 
dat geval verder onderhandelen, (voort)procederen of andere handelingen verrichten 
en acties nastreven.  

4.2 Wanneer SOMI overeenstemming bereikt over een schikking voor alle of een deel van 
de gedupeerden, steunt de Deelnemer en/of de Gedupeerde ieder verzoek van SOMI 
aan enige rechter tot algemeen verbindendverklaring van de schikkingsovereenkomst, 
waaronder de in die overeenkomst opgenomen vergoeding voor belangenbehartigers. 

Artikel 5 Geen garanties en aansprakelijkheid 

5.1 SOMI zal zich er redelijkerwijs voor inspannen haar doelstellingen te bereiken. De 
Deelnemer is zich er echter van bewust dat SOMI, mede gelet op de onzekerheden van 
een procedure en de complexiteit van de materie, geen gunstige uitkomst kan 
garanderen.  

5.2 SOMI, de leden van haar bestuur en raad van toezicht, haar adviseurs en de eventuele 
externe financier zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Deelnemer en/of 
de Gedupeerde mocht lijden in verband met deze overeenkomst, de Rechtszaak, te 
voeren onderhandelingen of de uitvoering van een mogelijke schikking door of namens 
SOMI, behoudens in gevallen van opzet of grove schuld. 
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Artikel 6 Herroeping en opzegging 

6.1 De Deelnemer kan deze overeenkomst, zonder opgaaf van redenen, kosteloos 
herroepen binnen veertien (14) dagen vanaf de dag van ondertekening, door een e-mail 
te sturen aan info@somi.nl.  

6.2 De Deelnemer kan op enig ander moment, zonder opgaaf van redenen, deze 
overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van dertig (30) 
dagen, eveneens door een e-mail te sturen aan info@somi.nl. De Deelnemer zal alsdan 
echter de Vergoeding aan SOMI verschuldigd zijn indien de Deelnemer enige 
schadevergoeding van TikTok ontvangt. 

Artikel 7 Informatievoorziening 

7.1 SOMI zal de Deelnemer informeren over het verloop van de Rechtszaak en over alle 
acties die SOMI onderneemt in verband met de behartiging van de belangen van de 
Gedupeerde. SOMI zal daarbij gebruik maken van het door de Deelnemer opgegeven e-
mailadres en/of de door SOMI ontwikkelde mobiele app.  

7.2 De Deelnemer zal SOMI tijdig informeren over wijzigingen in de contactgegevens van 
de Deelnemer. 

7.3 Op verzoek van SOMI verstrekt de Deelnemer alle bewijsstukken die het gebruik van de 
TikTok-dienst door de Gedupeerde aantoont en alle overige informatie die met het oog 
op de belangenbehartiging vereist is. 

Artikel 8 Privacy 

8.1 Bij het aangaan van deze overeenkomst en tijdens de Rechtszaak zullen 
persoonsgegevens van de Deelnemer en/of de Gedupeerde worden verwerkt. SOMI 
verwerkt deze persoonsgegevens in lijn met haar privacy beleid, te vinden via 
www.somi.nl/privacyverklaring.  

8.2 De Deelnemer verleent SOMI uitdrukkelijk toestemming om de naam van de Deelnemer 
en/of de Gedupeerde en andere relevante gegevens in processtukken te vermelden, 
alsmede in andere vertrouwelijke stukken die SOMI met de rechtbank en/of TikTok zal 
uitwisselen. 

Artikel 9 Overig 

9.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen 
voortvloeiende uit de Overeenkomst zullen worden behandeld door de bevoegde 
rechter in het arrondissement Amsterdam. 

9.2 Begrippen die in deze overeenkomst in enkelvoud worden aangeduid, hebben 
onverminderd werking in meervoud. 

9.3 SOMI heeft het recht deze overeenkomst eenzijdig te wijzigen, waarover de Deelnemer 
deugdelijk zal worden geïnformeerd. Mocht de overeenkomst wezenlijk wijzigen, dan 
heeft de Deelnemer het recht de overeenkomst te ontbinden. 

9.4 SOMI is gerechtigd deze overeenkomst aan een derde over te dragen, zonder dat 
daarvoor enige nadere toestemming van de Deelnemer of de Gedupeerde is vereist. 

 


