Algemene Voorwaarden Floridata t.b.v. Floridata Deelnemersovereenkomst
Artikel 1 – Definities
1.

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met hoofdletters aangeduide termen steeds
de hierna volgende betekenis:
Afnemer:

Een klant van Deelnemer aan welke klant Deelnemer minimaal
één keer een factuur heeft verzonden en met betrekking tot welke
Afnemer Deelnemer Data op het Platform wenst in te voeren
opdat deze Data onderdeel wordt van de Databank;

Account:

Algemene Voorwaarden:
Data:

de persoonlijke omgeving binnen het Platform van de Deelnemer
of Gebruikers, waartoe zij toegang krijgen met behulp van hun
Inloggegevens;
deze Algemene Voorwaarden van Floridata;
alle gegevens die Deelnemer en/of Gebruiker invoert in het
Platform, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot –
(ondernemings)gegevens met betrekking tot Afnemers, facturen,
betalingsinformatie en debiteurenmutaties, na welk invoeren deze

Databank:

Data onderdeel uitmaakt van de Databank;
het geheel van (persoons)gegevens en andere informatie van
Floridata en Deelnemers, die via het Platform wordt verzameld en
door Floridata wordt beheerd, waar onder – doch niet beperkt tot

Deelnemer:

– de Data, Rapporten en Accounts;
de Partij met wie Floridata een Overeenkomst heeft gesloten;

Dienst:

de dienst die Floridata door middel van het Platform aan
Deelnemer levert, zoals nader omschreven in artikel 3;

Floridata:

Stichting Floridata, kantoorhoudende en gevestigd 3526 KS
Utrecht aan de Europalaan 400 en ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer
59307331;

Gebruiker:

IE-rechten:

de individuele eindgebruiker in dienstbetrekking bij Deelnemer
die toegang heeft tot het Platform door middel van zijn verkregen
Inloggegevens en zodoende gebruik kan maken van de Dienst;
alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante
rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht,
handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede
rechten op knowhow en eenlijnsprestaties inclusief
voorbereidend materiaal;

Inloggegevens:

de door Floridata aan Deelnemer verstrekte gebruikersnaam,
wachtwoord en eventuele extra beveiligingsinformatie waarmee
Deelnemer en/of Gebruiker toegang kunnen krijgen tot het
Account en gebruik kunnen maken van het Platform en de Dienst;

Partij:
Platform:

Floridata of Deelnemer;
het door Floridata vervaardigde platform dat via de Website
benaderbaar is en door middel waarvan Deelnemer en

Gebruikers, na toegang te krijgen door middel van Inloggegevens,
Overeenkomst:

gebruik kunnen maken van de Dienst;
De tussen Floridata en Deelnemer overeengekomen
deelnemersovereenkomst, van welke Overeenkomst deze
Algemene Voorwaarden onlosmakelijk deel uitmaken;

Raad van Toezicht:

Rapport:

de Raad van Toezicht van Floridata, bestaande uit ten hoogste 5
(vijf) natuurlijke personen welke allen werkzaam zijn bij een
Deelnemer van Floridata;
door Floridata op basis van door Deelnemers ingevoerde Data
gegenereerde geaggregeerde exportcijfers met betrekking tot
informatie en inzichten in de sierteeltsector, welke Rapporten

Website:

Deelnemer binnen het Account kan raadplegen;
de website van Floridata, bereikbaar via https://www.floridata.nl
of https://www.floridata.eu, alsmede alle onderliggende pagina’s.

Artikel 2 – Algemeen
1.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van Floridata, alle
rechtsverhoudingen tussen Partijen, zoals de Overeenkomst, alle aanbiedingen en offertes en het

2.

verlenen van de Dienst.
De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Deelnemer wordt uitdrukkelijk van

3.

de hand gewezen.
Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomst nietig is of vernietigd
wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomst volledig
van kracht blijven. Floridata zal de nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen door nieuwe
bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde
bepaling in acht wordt genomen.

4.

Floridata behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Wijzigen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een
termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website, via de Dienst, schriftelijk
of via e-mail. Indien Deelnemer een wijziging van de Algemene Voorwaarden niet wil accepteren,
kan hij tot de datum waarop de nieuwe Algemene Voorwaarden van kracht worden de
Overeenkomst beëindigen met ingang van die datum, tenzij Floridata heeft aangegeven dat de

5.

oude versie van de Algemene Voorwaarden voor Deelnemer van toepassing blijft.
Wijzigingen van Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomst van ondergeschikt belang, ter
beoordeling van Floridata, kunnen te allen tijde worden doorgevoerd zonder dat Deelnemer om
een akkoord zal worden gevraagd en zonder dat Deelnemer gerechtigd is de Overeenkomst te
beëindigen.

Artikel 3 – De Dienst
1.
De Dienst van Floridata bestaat hoofdzakelijk uit het online aanbieden van en het aan Deelnemers
verlenen van toegang tot het Platform via de Website. Na inloggen op het Platform is de
Deelnemer in staat om Data betreffende Afnemers in te voeren. Op basis van de door Deelnemers
ingevoerde en in de Databank opgeslagen Data is Floridata voorts in staat om Rapporten binnen
het Account van Deelnemer weer te geven. Ten slotte kunnen Deelnemers de Data van andere
Deelnemers via het Platform opvragen om zelf een debiteurcheck met betrekking tot een
(potentiële) Afnemer uit te voeren.
2.

De Deelnemer aanvaardt dat het Platform alleen de functionaliteiten en overige eigenschappen
bevatten zoals hij die aantreft in het Platform op het moment van gebruik (op “as is” basis).
Floridata zal zich inspannen om gebreken in het Platform te herstellen maar kan er niet voor
instaan dat het Platform foutloos is en/of dat alle fouten worden hersteld.

3.

Floridata zal zich naar beste kunnen inspannen de Dienst met zorg te verlenen. Tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, wordt de Dienst van Floridata uitgevoerd op
basis van een inspanningsverbintenis. Floridata is op geen enkele wijze aansprakelijk of
schadeplichtig jegens de Deelnemer voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het
(tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van het Platform of de Website.

4.

De Deelnemer verkrijgt toegang tot het Platform doordat Floridata hem de Inloggegevens
toezendt. Dit gebeurt zo snel mogelijk na het accepteren van de Overeenkomst, doch uiterlijk 1
(é én)maand na acceptatie van de Overeenkomst .

5.

Floridata kan wijzigingen aanbrengen in de inhoud of omvang van de Dienst. Floridata doet
Deelnemer daarvan zo spoedig mogelijk mededeling. Ingeval de Dienst als gevolg van de
wijziging(en) substantieel verandert ten opzichte van de Dienst zoals beschreven in deze

Algemene Voorwaarden, heeft Deelnemer het recht de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen
binnen dertig dagen nadat aan hem is medegedeeld per welke datum de wijziging zal ingaan, en is
Floridata niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit de wijzigingen of de
beëindiging.
6.

Floridata is te allen tijde gerechtigd om, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder op
enigerlei wijze schadeplichtig of aansprakelijk te worden jegens de Deelnemer, (i) procedurele en
technische wijzigingen en/of verbeteringen op de Website en/of in het Platform aan te brengen
en (ii) de Website of het Platform (tijdelijk of blijvend) buiten gebruik te stellen, te beperken of te
verwijderen indien dit noodzakelijk is voor de deugdelijkheid en/of continuïteit van het Platform.

7.
8.

Het gebruik van het Platform is volledig voor eigen rekening en risico van Deelnemer.
Ontwikkeling van het Platform vindt voortdurend plaats en geschiedt mede op basis van door
Deelnemers ingediende voorstellen. De Raad van Toezicht bepaalt mede aan de hand van de door
Deelnemers ingediende voorstellen op basis van welke prioriteiten (nieuwe) onderdelen van het
Platform zullen worden (door)ontwikkeld.

Artikel 4 – Toegang tot het Platform
1.

Om gebruik te kunnen maken van het Platform dient een Deelnemer of Gebruiker met
Inloggegevens in te loggen via de Website, waarna toegang tot het Account wordt verkregen.
Inloggegevens worden door Floridata aan Deelnemer verstrekt, voor het overeengekomen aantal
Gebruikers. Het is niet toegestaan om meerdere Gebruikers en/of natuurlijke personen gebruik te
laten maken van één set Inloggegevens. Deelnemer en Gebruiker zijn verantwoordelijk voor het
geheimhouden van de Inloggegevens.

2.

De door Floridata verstrekte Inloggegevens kunnen door een Deelnemer en/of Gebruiker worden
gewijzigd. Het wijzigen van Inloggegevens is voor eigen risico van Deelnemer en/of Gebruiker.

3.

De Deelnemer is volledig verantwoordelijk voor de aan hem verstrekte Inloggegevens en alle
handelingen die door hem en/of de bij Deelnemer aangesloten Gebruikers met de betreffende
Inloggegevens met het Platform worden verricht. Floridata mag ervan uitgaan dat de Gebruiker
daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met de Inloggegevens. Floridata is nooit aansprakelijk
voor misbruik of verlies van de Inloggegevens.

4.

Zodra Gebruiker en/of Deelnemer weet of reden heeft te vermoeden dat een set Inloggegevens in
handen is gekomen van onbevoegden, dient deze Floridata daarvan onverwijld op de hoogte
stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen,
zoals het veranderen van de Inloggegevens. Deelnemer vrijwaart Floridata van alle claims van
derden die het gevolg zijn van of verband houden met het gebruik van aan Deelnemer verstrekte
Inloggegevens.

5.

Deelnemer is zelf volledig verantwoordelijk voor de aanschaf en/of correcte werking van de
benodigde (ict-)systemen en infrastructuur om gebruik te kunnen maken van de Dienst, waar
onder een internetverbinding, om gebruik te maken van de Dienst. Deelnemer heeft geen recht op
een vergoeding indien hij, om welke reden dan ook die buiten de verantwoordelijkheid van
Floridata ligt, geen gebruik kan maken van de Dienst.

Artikel 5 – Gebruik van het Platform
1.

Floridata verleent aan Deelnemer het beperkte, persoonlijke, herroepelijke, niet-exclusieve, nietsublicentieerbare en niet-overdraagbare recht om gebruik te maken van het Platform en (delen
van) de Databank binnen haar eigen onderneming, op basis van de Overeenkomst. Ieder ander of

verdergaand gebruik van Deelnemer met betrekking het Platform, de Databank en/of Rapporten
is uitgesloten. Indien de Overeenkomst, om welke reden dan ook, wordt beëindigd, vervalt dit
gebruiksrecht van Deelnemer direct en is hij niet meer gerechtigd gebruik te maken van het
2.

Platform.
Het is Deelnemer en/of Gebruiker niet toegestaan het Platform of de Dienst te gebruiken op enige
wijze die:
a. het Platform met virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur
besmet die een geautomatiseerd werk kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk
kunnen maken, kunnen wissen of zich kunnen toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische
beschermingsmaatregelen van het Platform en/of de computersystemen van Floridata te
omzeilen;
b.

inbreuk maakt op de rechten van Floridata en/of derden, waaronder begrepen maar niet
beperkt tot IE-rechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;

c.

in strijd is met de Overeenkomst, deze Algemene Voorwaarden of enige geldende wet- en/of
regelgeving;

d.
e.

op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig is of;
de belangen en goede naam van Floridata kan schaden.

Artikel 6 - Data
1.

Deelnemer begrijpt en erkent dat het invoeren en beschikbaar houden van Data essentieel is voor
de goede uitvoering van de Dienst. Deelnemer is verplicht om alle bij haar bekende Data
onverwijld via het Account op het Platform te verwerken, alsmede incorrecte en/of verouderde
Data te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen, waarna deze Data onderdeel uitmaakt van de
Databank.

2.

Op basis van de door Floridata gegenereerde Rapporten is Deelnemer in staat om haar eigen
handelspositie in te schatten ten opzichte van de totale bedrijfsgegevens in dezelfde sector.
Floridata spant zich in om de positie van Deelnemer zo accuraat mogelijk weer te geven, doch
Floridata kan niet garanderen dat deze positie altijd correct is, mede omdat dit afhankelijk is van
de (juistheid en volledigheid van) door overige deelnemers ingevoerde Data.

3.

Indien Floridata weet of vermoedt dat Deelnemer de bij haar bekende Data met betrekking tot
Afnemers niet, niet volledig of incorrect op het Platform heeft ingevoerd, is Floridata gerechtigd
om, op een door Floridata te bepalen wijze, Deelnemer ter zake van deze (ontbrekende) Data om
opheldering te vragen. Indien Floridata na dit verzoek om opheldering vaststelt dat Deelnemer de
bij hem beschikbare Data niet, niet tijdig of niet volledig aan de Databank heeft toegevoegd, is
Floridata gerechtigd om de toegang van Deelnemer tot het Platform te beperken, dan wel te
beëindigen. Deelnemer heeft in een dergelijk geval geen recht op restitutie van betaalde
contributie.

4.

De Databank van Floridata wordt beschouwd als een databank in de zin van artikel 1 onder a van
de Databankenwet. Deelnemer en/of Gebruiker mag slechts gegevens uit de Databank opvragen
of hergebruiken indien en voor zover toegestaan onder deze Algemene Voorwaarden.

5.

De door Deelnemer aan te leveren Data met betrekking tot Afnemers dient te allen tijde in de
vorm van door het Platform ondersteunde bestandtypes of handmatig te worden aangeboden
zodat Floridata deze aan de Databank kan toevoegen.

6.

Deelnemer is ervoor verantwoordelijk dat de Data die hij en de bij hem aangesloten Gebruikers
opslaan en uitwisselen via het Platform rechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van
derden. Floridata aanvaardt derhalve geen enkele aansprakelijkheid voor het opslaan of

uitwisselen van Data via het Platform. Deelnemer vrijwaart Floridata tegen elke aanspraak van
een derde die gebaseerd is op de bewering dat het beschikbaar stellen, gebruik, bewerken,
installeren of incorporeren van enig materiaal en/of Data binnen het Platform door Deelnemer
inbreuk maakt op enig recht van die derde
7.

Floridata is gerechtigd om Rapporten aan derden te verkopen. Dergelijke Rapporten zullen geen
persoonsgegevens bevatten en niet herleidbaar zijn tot individuele deelnemers.

8.

Floridata behoudt zicht het recht voor om Data in te korten, te wijzigen, te weigeren of te
verwijderen uit de Databank indien dit naar het oordeel van Floridata noodzakelijk is.

9.

Deelnemer is slechts gerechtigd om door andere bij Floridata aangesloten deelnemers ingevoerde
Data met betrekking tot Afnemers te gebruiken om debiteurchecks uit te voeren. Enig ander
gebruik ten aanzien van deze Data is uitgesloten en Floridata is gerechtigd om Deelnemer de
toegang tot het Platform en de Dienst te ontzeggen indien Deelnemer de door overige deelnemers
ingevoerde Data voor andere doeleinden dan het uitvoeren van debiteurchecks gebruikt.

Artikel 7 – Intellectuele Eigendomsrechten
1.

Alle IE-rechten terzake van de Dienst, het Platform, de Databank, de Rapporten en de Website
berusten uitsluitend bij Floridata en/of haar licentiegevers. Niets in deze Algemene Voorwaarden
en/of de Overeenkomst strekt op enigerlei wijze tot overdracht van enig recht van Intellectuele

2.

Eigendom.
De Data die door Deelnemer en/of de bij Deelnemer aangesloten Gebruikers wordt ingevoerd in
het Platform of anderszins aan Floridata wordt verstrekt blijft eigendom van Deelnemer.
Deelnemer verstrekt aan Floridata een kosteloos, wereldwijd, onherroepelijk, eeuwigdurend, sublicentieerbaar en overdraagbaar recht om deze Data te gebruiken in het kader van de
Overeenkomst, waar onder begrepen – doch niet beperkt tot – het uitvoeren van analyses ten

3.

aanzien van de Data en het aggregeren daarvan tot Rapporten.
Het is Floridata toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van het Platform.
Het is Deelnemer niet toegestaan een dergelijke technische maatregel te verwijderen of te
omzeilen.

4.

5.

Deelnemer zal aanduidingen van Floridata en/of haar licentiegevers betreffende IE-rechten
terzake van het Platform en de Rapporten niet verwijderen, onleesbaar maken, verbergen of
wijzigen.
Het is Deelnemer niet toegestaan om zonder toestemming van Floridata Rapporten en/of de door
overige Deelnemers beschikbaar gestelde Data te kopiëren, te wijzigen, te reverse engineeren,
openbaar te maken, of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in de Overeenkomst en/of
Algemene Voorwaarden bedoelde doeleinden, tenzij dwingend Nederlands recht zulk gebruik
toestaat.

6.

Ieder gebruik, verveelvoudiging of openbaarmaking van de werken die buiten de strekking van de
Overeenkomst en de krachtens deze Algemene Voorwaarden verleende gebruiksrechten valt,
wordt niet alleen beschouwd als een wanprestatie, maar ook als een inbreuk op de IE-rechten van
Floridata. In geval van een inbreuk op de IE-rechten van Floridata verbeurt Deelnemer aan
Floridata een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechtelijke matiging of verrekening vatbare
boete van EUR 25.000,- per inbreukmakende handeling en EUR 5.000,- voor elke dag dat de
schending voortduurt, onverminderd de overige rechtsmiddelen die Floridata op grond van de
Overeenkomst en/of toepasselijk recht ten dienste staan, met inbegrip van het recht op
aanvullende schadevergoeding.

7.

Floridata is gerechtigd om de volledige (handels)naam en/of het (beeld)merk van de Deelnemer
te gebruiken in de communicatie die Floridata aan (potentiële) Deelnemers en derden verzend,
om te vermelden dat de Deelnemer een Floridata Deelnemer is, zolang de overeenkomst geldig is.

Artikel 8 – Privacy
1.

In het kader van de Dienst worden door Deelnemer en Gebruikers aan Floridata
persoonsgegevens, als bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (“AVG”),
verstrekt. Floridata zal deze persoonsgegevens alleen verwerken en gebruiken voor zover nodig
is in het kader van de Dienst en in overeenstemming met onze Privacy Statement, welke op de
Website van Floridata is in te zien. Floridata zal de persoonsgegevens niet op enige wijze
verstrekken aan derden, tenzij zij daartoe wettelijk gehouden is.

2.

Indien de door Deelnemer en/of bij hem aangesloten Gebruikers Data invoert en/of invoeren die
persoonsgegevens van Afnemers of andere derden bevat, garandeert Deelnemer dat dit slechts
gebeurt in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving op het gebied van privacy.
Daartoe dient de betrokkene waarvan de persoonsgegevens worden verwerkt in ieder geval door
de Deelnemer geïnformeerd te worden, in overeenstemming met artikel 4 van de Overeenkomst.
Deelnemer is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor de rechtmatige verwerking van
de door haar ingevoerde Data die persoonsgegevens bevatten.

3.

Deelnemer garandeert (i) dat zij volledig aan alle toepasselijke wettelijke verplichtingen,
waaronder begrepen maar niet beperkt tot de verplichtingen uit de AVG, voldoet ten aanzien van
de persoonsgegevens. Deelnemer staat er jegens Floridata voor in dat deze gegevens niet
onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van derden en (ii) dat zij gerechtigd is om de
persoonsgegevens aan Floridata te verstrekken.

4.

Deelnemer vrijwaart Floridata volledig tegen alle claims van derde partijen, die op enigerlei wijze
voortvloeien uit en/of verband houden met de verwerking van door Deelnemer op het Platform
ingevoerde persoonsgegevens door Floridata.

Artikel 9 – Garanties en vrijwaringen
1.

Floridata spant zich in om steeds complete en correcte Rapporten aan Deelnemer binnen zijn
Account beschikbaar te stellen. Floridata garandeert echter niet dat alle uit de Dienst
voortvloeiende Rapporten correct, volledig en up-to-date zijn.

2.

Deelnemer verkrijgt onder deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst een beperkt
gebruiksrecht op de Databank van Floridata. Deelnemer garandeert dat de voor hem inzichtelijke
Data en/of Rapporten slechts zal worden gebruikt voor interne doeleinden en dat hij deze Data
en/of Rapporten op geen enkele wijze commercieel zal exploiteren, tenzij Floridata daartoe
(deels) schriftelijke toestemming aan Deelnemer heeft verleend.

3.

Tenzij expliciet anders overeengekomen en/of expliciet anders bepaald in deze Algemene
Voorwaarden, is Floridata niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor (de inhoud van de)
door derden geleverde producten en/of diensten. Op dergelijke door derden geleverde producten
en/of diensten zijn de voorwaarden van die derden rechtstreeks van toepassing op Deelnemer.
Deelnemer vrijwaart Floridata van aanspraken van derden ter zake, tenzij Floridata daarvan
toerekenbaar een verwijt gemaakt kan worden.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid
1.

Deelnemer is jegens Floridata aansprakelijk voor, en vrijwaart Floridata volledig tegen, alle
schade en kosten die Floridata lijdt of maakt ten gevolge van (i) een toerekenbare tekortkoming
in de nakoming van de Overeenkomst door Deelnemer, (ii) enig handelen van Deelnemer of de bij
Deelnemer aangesloten Gebruikers bij het gebruik van de Dienst of (iii) van een onrechtmatige
daad. Alle door Floridata gemaakte kosten en geleden schade die op enige wijze verband houdt

2.

met dergelijke aanspraken zullen door Deelnemer worden vergoed.
De aansprakelijkheid van Floridata voor een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de
Overeenkomst, een onrechtmatige daad of enig ander handelen of nalaten door Floridata of diens
werknemers, is beperkt tot de vergoeding van directe schade. De aansprakelijkheid van Floridata
ter zake van directe schade is per gebeurtenis (waarbij een reeks met elkaar samenhangende
gebeurtenissen wordt beschouwd als één gebeurtenis) niet meer dan de totale contributie die
Deelnemer aan Floridata uit hoofde van de Overeenkomst heeft betaald in de twaalf (12)
kalendermaanden voorafgaand aan die gebeurtenis (ex. BTW). De totale aansprakelijkheid van

3.

Floridata is echter in geen geval hoger EUR 7.500,- (ex. BTW).
“Directe schade” betekent uitsluitend:
a.
b.

zaakschade;
redelijkerwijs gemaakte onkosten die Deelnemer zou moeten maken om ervoor te zorgen
dat de prestaties van Floridata in overeenstemming zijn met de Overeenkomst; deze
alternatieve schade wordt echter niet vergoed indien de Overeenkomst door Deelnemer is
ontbonden (waaronder begrepen een ontbinding door de bevoegde rechter ten behoeve van
Deelnemer) (artikel 6:265 BW);

c.

d.

redelijkerwijs door Deelnemer gemaakte onkosten om de oorzaak en omvang van de schade
vast te stellen, voor zover de vaststelling verband houdt met directe schade in de zin van
deze Overeenkomst;
redelijkerwijs gemaakte onkosten om schade te voorkomen of te beperken, voor zover
Deelnemer kan aantonen dat deze onkosten hebben geleid tot een beperking van de directe
schade in de zin van deze Overeenkomst;

4.

Floridata is niet aansprakelijk voor andere schade dan directe schade zoals omschreven in art.
10.3, waaronder – doch niet beperkt tot – gevolgschade voortvloeiend uit of in verband met de
Overeenkomst, met inbegrip van, zonder enige beperking, winstderving, omzetderving, verlies
van verwachte besparingen en overige soortgelijke financiële verliezen zoals verlies van goodwill
of goede naam of andere incidentele, indirecte schade, of schadevergoeding bij wijze van straf of
voorbeeld, van welke aard dan ook, ongeacht de vraag of Deelnemer Floridata in kennis heeft
gesteld van dergelijke mogelijke schade, schadevergoeding of verlies.

5.

De aansprakelijkheid van Floridata wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de
Overeenkomst ontstaat slechts indien Deelnemer Floridata onverwijld deugdelijk schriftelijk in
gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en
Floridata ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft
schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de
tekortkoming te bevatten, zodat Floridata in staat is om daarop adequaat te reageren.

6.

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Deelnemer de
schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Floridata meldt. Het recht van
Deelnemer om schadevergoeding te eisen krachtens deze Overeenkomst, op grond van
onrechtmatige daad of anderszins vervalt in elk geval één (1) jaar nadat de gebeurtenis heeft
plaatsgevonden naar aanleiding waarvan de vordering of procedure is ingesteld.

7.

Deelnemer is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het naleven van deze Algemene
Voorwaarden door de bij haar aangesloten Gebruiker(s). Deelnemer vrijwaart Floridata van alle
vorderingen die voortvloeien uit enig gebruik dat een bij Deelnemer aangesloten Gebruiker maakt
van het Platform.

8.

Floridata aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot
welke beslissing dan ook die Deelnemer neemt op basis van Rapporten of enig gebruik van de
Dienst door Deelnemer of Gebruikers.

9.

Floridata is evenmin aansprakelijk in situaties van overmacht, waaronder in ieder geval, maar
niet uitsluitend, worden verstaan:
- internetstoringen, het niet/niet naar behoren functioneren van hardware-, software- en
communicatiesystemen, waaronder computerstoringen, stroomuitval e.d., en;
- onrechtmatige gedragingen van Gebruikers of derden, de verspreiding van (computer)virussen
via het Platform of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, het gehackt worden het van
Platform en/of van de software- en communicatiesystemen van Floridata.

Artikel 11 – Beëindiging
1.

Ieder der Partijen is gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden indien de
andere Partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit hoofde
van de Overeenkomst en zulks niet binnen een redelijke termijn wordt hersteld, na daartoe
deugdelijk schriftelijk in gebreke te zijn gesteld onverminderd het recht om nadere
rechtsmaatregelen tegen de andere partij te nemen, waaronder mede begrepen – doch niet

2.

beperkt tot - het vorderen van schadevergoeding.
Iedere Partij is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, door middel
van een daartoe gericht schrijven, indien:
(i) aan de andere Partij voorlopige of definitieve surséance van betaling wordt verleend;
(ii) het faillissement van de andere Partij is aangevraagd;
(iii) er beslag is gelegd op (een deel van) de goederen van de andere Partij;

3.

(iv) de andere Partij geliquideerd wordt of anderszins haar activiteiten staakt.
Voorts is Floridata – in aanvulling op de andere (recht)middelen die haar ten dienste staan – te
allen tijde gerechtigd de Overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving en zonder dat zij
hierdoor op enige wijze schadeplichtig wordt tegenover Deelnemer, met onmiddellijke ingang te
ontbinden, indien Deelnemer niet aan haar betalingsverplichting voldoet of Deelnemer handelt in
strijd met de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden.

4.

De door Floridata voor ontbinding verrichte prestaties en de daarmee samenhangende
betalingsverplichting zullen in het geval van ontbinding geen voorwerp van ongedaanmaking zijn.
Bedragen die Floridata vóór de ontbinding heeft gefactureerd blijven onverminderd verschuldigd
en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

5.

Zodra de Overeenkomst eindigt om wat voor reden dan ook zal Deelnemer ieder gebruik door
hem en zijn Gebruiker(s) van het Platform, Data en Rapporten staken en gestaakt houden.

6.

Na beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, komt het in artikel 7.2 bedoelde
gebruiksrecht op de door Deelnemer ingevoerde Data niet te vervallen.

Artikel 12 – Overig
1.

Op deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en al het gebruik van het Platform, de Dienst

2.

en de Website is Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen die tussen de Deelnemer en Floridata ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter in het arrondissement van Amsterdam tenzij dwingend recht bepaalt dat het
geschil aan een andere rechter moet worden voorgelegd.

3.

Deelnemer mag zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zonder schriftelijke
toestemming van Floridata niet overdragen of verpanden. Floridata is gerechtigd haar rechten en
verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden, danwel de uitvoering van de
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden uit te besteden.

