ALGEMENE VOORWAARDEN SPONSORVISIE
Artikel 1. – Definities
De in de Licentie en deze algemene voorwaarden met een
beginhoofdletter aangeduide begrippen, hebben de
betekenis die daaraan in dit artikel wordt toegekend.
1.1

1.2
1.3

1.4

1.5
1.6
1.7
1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

Computerconfiguratie: het netwerk bestaande uit
hardware en bijbehorende besturingssystemen
waarop de Informatietoepassing in ieder geval kan
functioneren.
Fout: een gebrek in de Informatietoepassing dat
ertoe leidt dat de Informatietoepassing niet
functioneert.
Informatietoepassing,
een
online
beschikbare
informatietoepassing die door Licentiegever aan
Licentienemer ter beschikking wordt gesteld. De
verschillende
informatietoepassingen
worden
beschreven in artikel 1.11 tot en met 1.14. Hierna te
noemen: “Informatietoepassing”
Interoperabiliteit:
het
vermogen
van
de
Informatietoepassing om informatie met andere
componenten van een computersysteem en/of
computer Informatietoepassing uit te wisselen en
door middel van deze informatie te communiceren.
Leden: Natuurlijke- of rechtspersonen in de zin van
Boek 2, Titel 2, Burgerlijk Wetboek.
Licentie: De overeenkomst tussen Licentiegever en
Licentienemer.
Pakket: Het totaal aan Producten en (overige)
dienstverlening
van
Licentiegever
aan
Licentienemer.
Sponsors of Sponsoren: Derden die uit hoofde van
verbintenis uit overeenkomst met Licentienemer
tegenover
een
geldelijke
vergoeding
van
Licentienemer
wensen
om
Naamsen
of
productbekendheid
te
verwerven
via
de
Licentienemer.
Adverteerder: Derden die uit hoofde van verbintenis
uit overeenkomst met Licentiegever tegenover een
geldelijke
vergoeding
van
Licentiegever
en
Licentienemer
wensen
om
Naamsen
of
productbekendheid
te
verwerven
via
de
Licentienemer.
Update(s):
een
nieuwe
versie
van
de
Informatietoepassing, waarin tot dan toe bekende
Fouten zijn verwijderd en/of een uitbreiding van de
bestaande functionaliteit heeft plaatsgevonden.
Vertrouwelijke Informatie: alle informatie en
gegevens, ongeacht in welke vorm deze is verstrekt,
welke een partij als vertrouwelijk heeft aangemerkt,
zoals, maar niet beperkt tot, gegevens met
betrekking tot de Rechten, de werking daarvan,
klantengegevens, financieel/economische gegevens,
accountants- of marketingrapporten, analyses en
vooruitzichten, alsmede de wetenschap dat Partijen
beraadslagen over de Licentie en het feit dat Partijen
de Licentie aan zijn gegaan.
SponsorPortaal:
De
online
beschikbare
informatietoepassing genaamd “SponsorPortaal”,
waarmee
Sponsoren
van
Licentienemer
commerciële, op acquisitie gerichte informatie,
waaronder
inbegrepen
reclamemateriaal
ten
behoeve van naams- en productbekendheid , ter
attentie van bezoekers van websites waarin de
informatietoepassing is geïmplementeerd kunnen
brengen;
NarrowCasting: Het online beschikbare onderdeel
van
de
informatietoepassing
genaamd
“NarrowCasting”,
waarmee
Sponsoren
van
Licentienemer commerciële, op acquisitie gerichte
informatie, waaronder inbegrepen reclamemateriaal
ten behoeve van naams- en productbekendheid via
beeldschermen op locatie ter attentie van bezoekers
kunnen;
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1.14 Crowdfunding voor Clubs: Het online beschikbare
onderdeel van de informatietoepassing genaamd
“Crowdfunding
voor
Clubs”,
waarmee
de
Licentienemer digitaal geld kan inzamelen voor door
de Licentienemer geselecteerde initiatieven (hierna
te noemen: “Crowdfunding”);
Artikel 2. – Licentie
Middels totstandkoming van de Licentie verkoopt
Licentiegever gelijk Licentienemer koopt het in tijdsduur
begrensde niet exclusieve en beperkte recht tot het
gebruik van de een of meer Informatietoepassingen voor
uitsluitend eigen gebruik onder (een van) de onder artikel
3 door Partijen gemarkeerde vergoedingsvoorwaarden. De
vergoedingsvoorwaarden waar geen gebruik van wordt
gemaakt zijn door partijen doorgehaald.
Artikel 3. – Licentievergoeding
3.1 Licentienemer is voor de duur van de Licentie aan
Licentiegever een periodieke Licentievergoeding
verschuldigd, waarvan de hoogte en termijn uit de
Licentie blijkt. De Licentievergoeding met betrekking
tot elke termijn dient bij vooruitbetaling te worden
voldaan. De licentievergoeding kan jaarlijks door
Licentiegever worden aangepast met een maximum
van 5% per jaar, tenzij de stijging van het
consumentenprijsindexcijfer (CPI 2006=100) over
deze periode hoger ligt. In geval van de informatie
toepassing “Crowdfunding voor Clubs” kan ook
gekozen
worden
om
geen
vaste
jaarlijkse
Licentievergoeding te betalen, maar een variabele
vergoeding over de opgehaalde gelden. Deze
vergoeding wordt automatisch door Licentiegever in
mindering gebracht op de opgehaalde gelden.
3.2 Indien Licentiegever na het verstrijken van de
contractsperiode de prijzen anders dan vermeld in
de Licentie wil aanpassen, zal Licentiegever een
aankondigingstermijn van drie maanden in acht
nemen. In dat geval heeft Licentienemer het recht
om de Licentie tenminste twee maanden voor het in
werking treden van de tariefwijziging, schriftelijk
aangetekend op te zeggen.
3.3 Betaling van facturen van Licentiegever dient,
zonder enig recht op verrekening, te geschieden
binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding
van deze termijn is Licentienemer van rechtswege in
verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de
wettelijke rente verschuldigd.
3.4 Bij niet (tijdige of volledige) betaling kunnen de
aanspraken op de Licentie door Licentiegever
worden opgeschort tot het moment waarop aan de
betalingsverplichting is voldaan. Licentiegever is
bevoegd om hetgeen zij door het verstrijken van de
betalingstermijn van Licentienemer te vorderen
heeft, te verrekenen met door Licentiegever geïnde
advertentie-inkomsten
ten
behoeve
van
Licentienemer.
3.5 Bij niet (tijdige) betaling is Licentienemer, zonder
nadere ingebrekestelling, in verzuim. Vanaf de
datum dat Licentienemer in verzuim is, heeft
Licentiegever het recht om de kosten die op de
invordering van de verschuldigde bedragen vallen,
ten laste van Licentienemer te brengen. Dit betreft
zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten.
Voor
de
buitengerechtelijke
kosten
heeft
Licentiegever het recht 15% van het verschuldigde
bedrag in rekening te brengen met een minimum
van € 250,-. Bovendien is Licentiegever gerechtigd
om, vanaf de datum dat Licentienemer in verzuim is,
rente in rekening te brengen waarvan het
percentage gelijk is aan dat van de wettelijke
(handels)rente.
3.6 In geval Licentienemer in staat van faillissement is
verklaard, surseance van betaling is verleend of (van
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rechtswege) het beheer, de beschikking of het
bestuur van zijn vermogen verliest, is Licentiegever
gerechtigd de Licentie onmiddellijk te beëindigen.
Dit laat onverlet de verplichtingen die Licentienemer
uit hoofde van de Licentie is aangegaan.
Artikel 4. – Rechten en verplichtingen Licentiegever
4.1 Licentiegever heeft een inspanningsverplichting om
voor
een
redelijkerwijs
zo
goed
mogelijke
beschikbaarheid van de Informatietoepassing(en)
zorg te dragen, maar garandeert niet dat de
geleverde Informatietoepassing altijd beschikbaar is.
Licentiegever draagt verantwoordelijkheid voor het
activeren van de Informatietoepassing(en), doch is
daarvoor afhankelijk van door Licentienemer
aangeleverde gegevens.
4.2 Licentiegever verstrekt de benodigde inlogcodes
voor de Sponsors voor de toegang tot de
beheeromgeving van de eigen sponsorpagina en
acties
binnen
de
Informatietoepassing
en
NarrowCasting. Deze inlogcodes worden door de
Licentienemer of door Licentiegever aan de Sponsors
gecommuniceerd. Het eigendomsrecht van de
verstrekte inlogcodes blijft bij Licentiegever.
4.3 Licentiegever is gerechtigd wijzigingen en/of
toevoegingen
aan
te
brengen
aan
de
Informatietoepassing
zonder
voorafgaande
toestemming van Licentienemer. Een wijziging en/of
toevoeging die naar het redelijk oordeel van
Licentiegever aanmerkelijke aanpassing vereist van
de bij Licentienemer in gebruik zijnde apparatuur en
Informatietoepassing zal vóór de invoering van de
wijziging en/of toevoeging aan Licentienemer
kenbaar worden gemaakt.
4.4 Licentiegever voorziet Licentienemer van inlogcodes
en de overige voor Licentienemer vereiste gegevens
voor gebruik van de. Bij beëindiging, ommekomst,
vernietiging of ontbinding van de Licentie zal
Licentienemer de voornoemde inlogcodes en overige
gegevens onverwijld aan Licentiegever retourneren
alsmede eventuele kopieën in haar bezit vernietigen
en niet meer gebruiken.
4.5 Licentiegever informeert de Licentienemer over de
voor de Licentienemer relevante wijzigingen.
Artikel 5. – Rechten en verplichtingen Licentienemer
5.1 Licentienemer is verantwoordelijk voor nakoming
van de (zorg)verplichtingen uit vigerende wet- en
regelgeving van toepassing op zijn dienstverlening.
5.2 Licentienemer
vrijwaart
Licentiegever
voor
aanspraken
van
diens
Leden
en
Sponsors
voortvloeiend uit het niet nakomen van voornoemde
verplichtingen.
5.3 Licentienemer zal de Informatietoepassing enkel
gebruiken (ten behoeve van) up to date
Computerconfiguraties. Licentiegever garandeert de
Interoperabiliteit op geen enkele wijze.
5.4 Licentienemer verklaart de Informatietoepassing
binnen de grenzen van vigerende wet- en
regelgeving te gebruiken en bij gebruik van de
Informatietoepassing de eisen en voorschriften uit
vigerende wet- en regelgeving in acht te nemen.
Artikel 6. – Aansprakelijkheid
6.1 Iedere aansprakelijkheid van Licentiegever of
anderen die betrokken zijn (geweest) bij de
productie of levering van onderdelen van de
Informatietoepassing(en), dan wel aansprakelijkheid
anderszins voortvloeiend uit de Licentie waaronder
begrepen aansprakelijkheid voor bedrijfsschade, is
uitgesloten met uitzondering van die gevallen waarin
sprake is van grove schuld of opzet van
Licentiegever of door haar ingeschakelde derden.
Voor schade als gevolg van niet-beschikbaarheid van
de Informatietoepassing(en) is Licentiegever niet
aansprakelijk.

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

In het geval van een toerekenbare tekortkoming is
de totale aansprakelijkheid van Licentiegever voor
door Licentienemer geleden schade, ongeacht de
wijze waarop een eventuele vordering wordt
gegrond (hetzij op toerekenbare tekortkoming,
hetzij op onrechtmatige daad) in geen geval hoger
dan het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering
van Licentiegever dekt en voor zover de verzekeraar
in voorkomend geval tot uitkering overgaat.
Licentienemer vrijwaart Licentiegever behalve voor
zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid
voor alle aanspraken van derden als gevolg van een
gebrek in een product, recht of systeem dat door
Licentienemer aan een derde is geleverd en dat
mede bestond uit de door Licentiegever geleverde
Informatietoepassing(en) of andere materialen,
ongeacht de oorzaken van deze aanspraken.
Licentiegever zal zich inspannen om de informatie
die via de Informatietoepassing(en) toegankelijk is
te beveiligen, doch garandeert niet dat deze
beveiliging onder alle omstandigheden afdoende is.
Licentiegever verklaart dat zij naar beste kunnen er
voor
zorg
zal
dragen
dat
de
geleverde
Informatietoepassing virusvrij is, en zal blijven, doch
garandeert zulks niet.
Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van
Licentienemer jegens Licentiegever en/of haar
vennoten vervallen in ieder geval zodra een periode
van één jaar is verstreken na de dag waarop de
Licentienemer bekend werd of redelijkerwijs bekend
had kunnen zijn met het bestaan van die rechten en
bevoegdheden.

Artikel 7. – Overdraagbaarheid
Het is partijen niet toegestaan de rechten en plichten uit
de Licentie aan een derde over te dragen, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere
partij. De partij die om toestemming wordt gevraagd, is
gerechtigd voorwaarden te verbinden aan het verlenen
van toestemming.
Artikel 8. – Auteursrecht
8.1 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking
tot
de
Informatietoepassing(en),
waaronder
inbegrepen de Informatietoepassing(en) en de
technische structuur van de databank, berusten bij
Licentiegever. Een geleverde Informatietoepassing
blijft eigendom van Licentiegever. Voorts zijn
intellectuele eigendomsrechten op werken die zijn
afgeleid van de Informatietoepassing(en) eigendom
van Licentiegever.
8.2 Het
is
Licentienemer
niet
toegestaan
om
aanduidingen omtrent deze rechten op of in de
Informatietoepassing(en) te verwijderen of te
wijzigen. Licentiegever heeft
het recht om
technische maatregelen te nemen ter bescherming
van haar rechten op de Informatietoepassing(en).
8.3 De aan Licentienemer verstrekte inlogcodes zijn
strikt persoonlijk. Het is Licentienemer niet
toegestaan de hem verstrekte inlogcodes aan
derden te openbaren en/of te laten gebruiken. Door
Licentienemer ter beschikking gestelde leden- en
sponsorgegevens
blijven
eigendom
van
Licentienemer.
8.4 Hier moeten we onszelf vrijwaren voor het onjuist
gebruik van auteursrechtelijk materiaal door
Licentienemer of de Sponsors / Adverteerders van
Licentienemer. Of wordt dit al bedoeld bij 5.5?
Artikel 9. – Geheimhouding
9.1 Het is Licentienemer niet toegestaan Vertrouwelijke
Informatie en/of overige informatie, producten en/of
diensten (via de website) in het kader van de
Licentie
ter
beschikking
gesteld,
zonder
voorafgaande toestemming van Licentiegever te
verveelvoudigen en/of toegankelijk te maken voor
derden.
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9.2

9.3
9.4

Één en ander geldt niet indien de openbaarmakende
partij aantoont dat bepaalde informatie reeds
publiekelijk bekend is, anders dan door schending
van deze geheimhoudingsverplichting of indien een
partij door een daartoe bevoegde (gerechtelijke)
instantie wordt gedwongen vertrouwelijke informatie
te openbaren.
Licentiegever is bewerker van de door Licentienemer
verstrekte data in de zin van de Wet bescherming
persoonsgegevens.
Mede, doch niet uitsluitend op basis van de Wet
bescherming persoonsgegevens zijn de in het kader
van de Licentie verstrekte gegevens alleen
toegankelijk zijn voor partijen en niet voor derden.

Artikel 10. – Helpdesk
Licentiegever stelt ten behoeve van Licentienemer een
helpdesk ter beschikking. De helpdesk is op werkdagen
bereikbaar.
Artikel 11. – Informatievoorziening
Licentiegever
draagt
zorg
voor
de
benodigde
informatievoorziening
door
middel
van
informatievoorziening per e-mail.
Artikel 12. – Totstandkoming, duur en beëindiging
licentie
12.1 De Licentie vangt aan op de datum waarop deze
door Partijen is ondertekend en heeft de looptijd,
die partijen in de Licentie zijn overeengekomen, en
gaat in op de werkdag volgend op de dag van
ondertekening van de Licentie, waarna deze telkens
stilzwijgend
met
één
jaar
onder
dezelfde
voorwaarden wordt verlengd.
12.2 Beëindiging van de Licentie dient per aangetekend
schrijven te geschieden uiterlijk 3 maanden voor het
verstrijken
van
de
contractperiode.
Zowel
Licentiegever als Licentienemer zijn gerechtigd de
Licentie, onverminderd ieders verder toekomende
rechten uit de Licentie, onmiddellijk te beëindigen
indien:

-

een der Partijen in staat van faillissement is
verklaard;

-

een der Partijen
aanvraagt;

surséance

van

betaling

12.3

12.4
12.5
12.6

(van rechtswege) het beheer, de beschikking of
het bestuur van zijn vermogen verliest.
Licentiegever en Licentienemer hebben beide het
recht de Licentie te beëindigen indien de wederpartij
een verplichting uit de Licentie niet nakomt. Het is
Licentienemer dan niet langer toegestaan de
Informatietoepassing(en) te gebruiken.
Behoudens de bepalingen in dit artikel is
tussentijdse beëindiging van de Licentie uitgesloten.
Na beëindiging van de Licentie vervallen alle
krachtens
de
Licentie
aan
Licentienemer
toekomende rechten op de Producten.
De nog in bezit van Licentienemer zijnde materialen
van Licentiegever mogen na beëindiging van de
Licentie niet meer door Licentienemer worden
gebruikt en dienen per omgaande aan Licentiegever
te worden geretourneerd.

Artikel 13. – Wettelijk kader
13.1 De door Licentiegever te verrichten dienstverlening
voldoet
aan
alle
regels
en
voorschriften
voortvloeiend uit vigerende wet- en regelgeving,
waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens
van toepassing op de Dienstverlening.
13.2 Zowel Licentienemer als Licentiegever verklaren
door ondertekening van de Licentieovereenkomst
kennis te hebben genomen van de bovenvermelde
wet- en regelgeving.

Artikel 14. – Force Majeur
Omstandigheden
die
de
beschikbaarheid
van
de
Informatietoepassing kunnen verhinderen zijn onder
meer: Fouten, storingen of overbezetting in de verbinding
met internet, storingen of overbezetting in het telefoonnet
van de telecommunicatieaanbieder, uitval van elektriciteit
en storingen, niet tijdige of geen levering door een
toeleverancier
van
Licentiegever
en
alle
andere
omstandigheden die buiten de macht van Licentiegever
liggen of die voor haar redelijkerwijs niet zijn te voorzien.
Artikel 15. – Voortduring werking
Verplichtingen voortvloeiende uit de Licentie, welke naar
hun aard bestemd zijn om ook na afloop van de Licentie te
blijven voortduren, blijven tussen Partijen gelden.
Hieronder vallen in ieder geval, doch niet uitsluitend de
bepalingen
omtrent
geheimhouding,
intellectueel
eigendom en de recht- en forumkeuze.
Artikel 16. – Opschorting
16.1 Indien Licentienemer een verplichting uit de Licentie
niet nakomt is het Licentienemer niet langer
toegestaan de Informatietoepassing te gebruiken en
is Licentiegever gerechtigd
toegang tot de
Informatietoepassing te verhinderen.
16.2 Licentiegever is niet verantwoordelijk voor het
activeren van de Informatietoepassing onder
voorbehoud van omissies of de onjuistheid van de in
artikel 5, lid 1 genoemde gegevens.
16.3 Licentiegever is in overmachtsituaties gerechtigd
haar verplichtingen (tijdelijk) op te schorten.
16.4 Licentiegever heeft het recht om indien een
onderdeel van de informatietoepassing niet actief
gebruikt
wordt
(dit
deel
van)
de
informatietoepassing te deactiveren.
Artikel 17. – Recht- en Forumkeuze
17.1 Partijen kiezen ervoor dat de Licentie uitsluitend
wordt beheerst door Nederlands recht.
17.2 Geschillen in verband met de Licentie zullen
uitsluitend worden beslecht door de bevoegde
rechter in Amsterdam.
Artikel 18. – Overige bepalingen
18.1 Indien de Licentie en/of deze algemene voorwaarden
gedeeltelijk ongeldig of onverbindend zal blijken te
zijn, zullen Partijen aan de overige bepalingen van
de Licentie en deze algemene voorwaarden
gebonden blijven. Partijen zullen in dat geval in
overleg treden om het ongeldig of onverbindend
gebleken gedeelte van de Licentie en deze algemene
voorwaarden te vervangen door bepalingen die wel
geldig en verbindend zijn en die - gelet op de inhoud
en strekking van de Licentie en deze algemene
voorwaarden - zo veel mogelijk overeenkomen met
die van het ongeldig of onverbindend gebleken
gedeelte.
18.2 Indien Licentienemer een bepaling van de Licentie
en/of deze algemene voorwaarden overtreedt is hij
aan Licentiegever een boete van € 1.250,- per dag
dat deze overtreding (voort)duurt of € 25.000,ineens verschuldigd, zulks ter vrije bepaling van
Licentiegever.
18.3 De Licentie en deze algemene voorwaarden bevatten
al hetgeen partijen in verband met het onderwerp
van de Licentie zijn overeengekomen. Op de
ingangsdatum van de overeenkomst eindigen de
eventueel afwijkende afspraken die de partijen
daarover hebben.
18.4 De Licentie kan alleen schriftelijk worden gewijzigd
of aangevuld.
18.5 Door ondertekening van de Licentie verklaart
Licentienemer de ingevulde gegevens, welke
onderdeel zijn van de Licentie, naar waarheid te
hebben ingevuld.
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