Aanvullende leveringsvoorwaarden Veiligheidsvoorschriften
1.0 algemeen
1.1 De navolgende leveringsvoorwaarden zijn bindend van toepassing op overeenkomsten met betrekking tot het gebruik
van de door Verhuurnet geleverde veiligheidsvoorschriften.
Bij tegenstrijdigheid tussen de onderstaande voorwaarden en de algemene voorwaarden van de Verhuurnet BV prevaleren
onderstaande voorwaarden.
2.0 Gebruiksvoorwaarden
2.1 Niets uit de database mag zonder uitdrukkelijke toestemming van Verhuurnet worden opgeslagen of gereproduceerd.
2.2 De contractant mag de documenten uit de database in ongewijzigde vorm afdrukken voor het meegeven aan klanten in
ongewijzigde vorm ter ondersteuning van een verhuurtransactie.
2.3 De contractant dient voor alle vestigingen een licentie voor het gebruik af te sluiten. Dit geldt ook voor vestigingen van
een aan de contractant gelieerde vennootschappen.
2.4 De contractant mag de documenten uit de database niet verstrekken aan andere vennootschappen, met uitzondering
van de situatie beschreven in artikel 2.2
2.5 Het is verboden de documenten enigerlei te wijzigen of aan te vullen. Gewenste wijzigingen kunnen worden voorgelegd
aan Verhuurnet BV
3.0 Duur en beëindiging
3.1 De minimale duur van deze overeenkomst bedraagt 36 maanden.
3.2 Deze overeenkomst gaat in op de datum van de meest recente handtekening en blijft van kracht behoudens voortijdige
beëindiging zoals hierin is voorzien’ zo lang de contractant aan alle criteria blijft voldoen, tenzij en tot het moment dat de
overeenkomst door één van de partijen, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste zes maanden, middels een
schriftelijke kennisgeving aan de andere partij woord beëindigd op het aangegeven moment na de eerste verval datum van
deze overeenkomst.
3.3 Verhuurnet mag deze overeenkomst onmiddellijk middels een schriftelijke kennisgeving beëindigen in het geval de
contractant niet langer aan de criteria voldoet. De beslissing van Verhuurnet BV hierover is bindend. Correspondentie over
het eenzijdig beëindigen van het contract is niet mogelijk. De contractant heeft tengevolge van de beëindiging van deze
overeenkomst overeenkomstig dit artikel, geen recht op enige vorm van schadevergoeding.
3.4 De contractant mag de documenten uit de database niet langer gebruiken of meegeven aan klanten na het beëindigen
van het contract. Op het gebruiken van de database zonder een geldige licentie staat een boete van €25.000,- vermeerderd
met de licentiekosten over de periode waarin de database onrechtmatig is gebruikt.
3.5 Na beëindiging van het contract dient de contractant de documenten aan Verhuurnet BV terug te geven. Alle dragers
van de welke met toestemming van Verhuurnet BV zijn gemaakt dienen na het beëindigen van het contract te worden
vernietigd.
4.0 Abonnementen en prijzen van door Verhuurnet BV. te leveren voorschriften
4.1 Abonnementen waarvoor een vastgestelde prijs geldt, worden, tenzij anders overeengekomen, jaarlijks voorafgaand
aan de maand waarin het abonnement is ingegaan gefactureerd.
4.2 Abonnementen gelden tot wederopzegging tenzij anders overeengekomen. De minimumlooptijd van een abonnement
bij Verhuurnet BV is één jaar. Partijen kunnen ieder schriftelijk opzeggen tegen het einde van de abonnementsperiode, met
inachtneming van een opzegtermijn van één maan.
4.3 Proefabonnementen zijn abonnementen aangegaan ter kennismaking met één of meerdere Verhuurnet BV producten
voor beperkte duur. De proefabonnee zal binnen een termijn van 6 maanden na afloop van het proefabonnement van een
Verhuurnet BV-product niet opnieuw een proefabonnement ter zake van hetzelfde Verhuurnet BV-product aanvragen.
Verhuurnet BV is gerechtigd het proefabonnement terstond te beëindigen nadat is vastgesteld dat de proefabonnee in een
periode van 6 maanden daaraan voorafgaand reeds een proefabonnement ter zake van hetzelfde Verhuurnet BV-product
heeft gehad.
4.4 Verhuurnet BV is gerechtigd de prijzen van abonnementen en andere door Verhuurnet BV te leveren producten en
diensten jaarlijks aan te passen op basis van de Consumenten Prijs Index (CPI) van het CBS, reeks alle huishoudens.
4.5 Verhuurnet BV is daarnaast gerechtigd de prijzen eenzijdig te verhogen. Verhuurnet BV stelt de abonnee/wederpartij zo
mogelijk tenminste een maand voor het intreden van de wijzigingen schriftelijk op de hoogte.
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4.6 De abonnee kan bij prijsverhogingen in de zin van art. 4.5 het abonnement met onmiddellijke ingang schriftelijk
opzeggen, echter alleen vóórdat de verhoging intreedt.
4.7 Verhuurnet behoudt zich het recht voor de prijzen voor het gebruik van de database aan te passen naar ratio gelijk aan
de inhoudstoename van de database ten opzichten van de datum van afsluiten van de overeenkomst. Indien de
contractant bezwaar heeft tegen een dergelijke aanpassing van het abonnementsgeld behoudt deze het recht de database
te blijven gebruiken in de oorspronkelijke omvang zoals bij het afsluiten dan wel aanpassen van het abonnement.
4.8 Verhuurnet BV kan het abonnement of andere levering schriftelijk met onmiddellijke ingang ontbinden, wanneer de
abonnee/wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, in liquidatie komt te verkeren, surséance van
betaling aanvraagt, een aanvrage voor het faillissement van contractant is ingediend, of indien hij zijn bedrijf geheel of
gedeeltelijk stopzet of ontbindt.
4.9 Het is de abonnee niet toegestaan om, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurnet BV, rechten
en/of plichten die hij aan een abonnement ontleent over te dragen aan derden. Verhuurnet BV kan haar rechtsverhouding
tot de abonnee en de afzonderlijke rechten en/of verplichtingen die Verhuurnet BV aan die rechtsverhouding ontleent aan
derden overdragen.
5.0 Overige bepalingen
5.1 Verhuurnet BV en de contractant komen overeen dat de relatie die tussen hen bestaat die van verkoper en koper is.
Niets in deze overeenkomst brengt een partnerschap of joint venture tot stand. De contractant zal geen verplichtingen
namens verhuurnet aangaan, namens verhuurnet verklaringen doen of verhuurnet op wat voor manier dan ook binden.
De contractant zal zich niet als vertegenwoordiger van Verhuurnet BV voordoen.
5.2 Een wijziging van deze overeenkomst is slechts van kracht indien deze schriftelijk is overeengekomen en door
Verhuurnet en de contractant is ondertekend. De bedoeling van de partijen om deze overeenkomst te wijzigen moet
duidelijk zijn aangegeven.
5.3 Eventuele nietigheid of ongeldigheid van één of meer bepalingen van deze overeenkomst laten de doorlopende
afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet.
5.4 De afstand van een recht uit deze overeenkomst door één van de partijen wordt niet geacht een toekomstige afstand
van hetzelfde of een afstand van een ander recht uit deze overkomst te zijn.
6.0 Vertrouwelijkheid
6.1 Gedurende de looptijd van deze overeenkomst en na beëindiging daarvan verplicht de contractant zich om alle
ondernemings- en bedrijfsgeheimen die de contractant door de contractuele relatie van of over Verhuurnet BV te weten is
gekomen geheim te houden, in het bijzonder marketing-, onderzoeks en andere ondernemingsvormen, en deze niet voor
zichzelf of voor derden , in welke vorm dan ook te gebruiken, behalve voor het nakomen van deze overeenkomst. Deze
verplichting strekt zich uitdrukkelijk uit tot informatie van ondernemingen die tot de Verhuurnet-groep behoren, evenals tot
derden waaraan Verhuurnet zich verplicht heeft tot vertrouwelijkheid. Deze verplichting strekt zich ook uit tot andere
informatie die uitsluitend voor intern gebruik binnen de Verhuurnet groep is bestemd. De contractant zal op een geëigende
manier zorgdragen dat haar werknemers, die toegang tot deze informatie zouden kunnen krijgen, dezelfde
vertrouwelijkheid in acht nemen, dit geldt ook voor de periode na hun dienstbetrekking bij de contractant.
7.0 Copyright
7.1 Op de inhoud en vormgeving van de geleverde database, ongeacht de drager rust auteursrecht en databankenrecht.
Overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook is in
het geheel niet toegestaan. Dit met uitzondering van de situatie in artikel 1.2
7.2 De voettekst moet ten alle tijden zichtbaar afgedrukt worden, documenten welke geprint zijn voor een klant mogen op
geen enkele wijzen worden vermenigvuldigd.
Op het schenden van artikel 6.1 of artikel 6.2 staat een boete van € 100.000,- per incident.
8.0 Aansprakelijkheid
8.1 Verhuurnet accepteert enkel financiële aansprakelijkheid voor letselschade welke ontstaat door onvolledigheid of het
niet correct zijn van de geleverde documenten. Verhuurnet is niet aansprakelijk voor eventuele materiële schade welke
ontstaat door onvolledigheid of het niet correct zijn van de geleverde documenten
9.0 Benoeming
9.1 Verhuurnet stelt de contractant hierbij op een niet exclusieve basis aan als gebruiker van het “naam van het product”database.
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