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Algemene voorwaarden Vastgoed Informatie Applicatie, hierna 'ViaVia.info'
Zoals gedeponeerd onder nummer 04066099 bij de Kamer van Koophandel te Emmen.

Preambule
ViaVia.info heeft tot doelstelling een platform te bieden waarbij de Klant op een zo eenvoudig mogelijke wijze tegen zo relatief laag mogelijke kosten
direct aan het vastgoedgerelateerde informatie en documenten digitaal kan beheren en delen met geselecteerde Derden.
Daarnaast streeft ViaVia.info na dat de bekende of nog ontbrekende informatie op de aangeboden wijze op deskundige wijze wordt geactualiseerd
c.q. aangevuld. Hiermee samenhangend kunnen aanvullende vastgoeddiensten worden geleverd.

Artikel 1 Definities en algemeen
1. In deze Algemene Voorwaarden (hierna: Voorwaarden) wordt verstaan onder:
a. ViaVia.info: de eenmanszaak, handelend onder de naam ViaVia.info, gevestigd te Hoogeveen;
b. Klant: de natuurlijke- of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, die een gebruik maakt van of een product of dienst

afneemt via de Website;
c. Website: www.viavia.info en de onderliggende programmatuur;
d. Database: de database, behorend bij de Website, waarop de Klant, de PS en/of de Derde namens de Klant vastgoedinformatie zet, welke

beschikbaar is voor de Klant, de PS en/of de Derde;
e. Overeenkomst: de overeenkomst tussen ViaVia.info en de Klant, betreffende het aanbieden van een platform tot beheer van vastgoedinformatie

en eventuele aanvullende diensten door ViaVia.info aan de Klant op of via de Website van ViaVia.info;
f. Preferred Supplier (hierna PS): de natuurlijke- of (publiekrechtelijke) rechtspersoon, handelend vanuit zijn beroep of bedrijf, die namens of via

ViaVia.info, de Klant of Derden, vastgoedinformatie en/of vastgoeddiensten aanbiedt voor en/of namens de Klant, eventueel deze informatie
beheert en mogelijk aanvullende producten of diensten levert;

g. Reseller: een PS die vanuit bedrijf of beroep het platform ViaVia.info aanbiedt aan haar klanten tegen tussen hen onderling overeengekomen
voorwaarden en tarieven;

h. Derden: ieder ander dan ViaVia.info, de PS en/of de Klant die betrokken is bij (informatie op) de Website;
i. Partijen: ViaVia.info en/of de Klant en/of de PS en/of Derden in welke samenstelling dan ook tezamen;
j. Vastgoed: onroerende zaken, als bedoeld in artikel 3:3 lid 1 BW, met daarop eventueel gevestigde beperkte rechten;
k. Schriftelijk: correspondentie, bij voorkleur per e-mail met leesbevestiging.
2. Afwijkingen van de Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden alleen voor de Overeenkomst waarbij deze

afwijkingen zijn gemaakt.
3. Indien één of meer van de bepalingen in de Voorwaarden nietig zijn of door rechterlijke tussenkomst vernietigd worden, blijven de overige

bepalingen van de Voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de
nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepalingen in acht worden genomen.

4. Deze Voorwaarden worden bedongen ten behoeve van iedere derde die, al dan niet in dienstverband, bij de uitvoering van enige Overeenkomst
wordt ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn.

5. De onderhavige Voorwaarden zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, uitdrukkelijk niet van toepassing op Overeenkomsten tussen de PS
en de Klant.

Artikel 2 Offertes en totstandkoming van de Overeenkomst
1. Alle door ViaVia.info opgestelde offertes zijn geheel vrijblijvend en zijn geldig gedurende 14 dagen na offertedatum.
2. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat ViaVia.info de door de Klant voor akkoord ondertekende Overeenkomst, retour heeft

ontvangen, dan wel een bevestiging van de Overeenkomst door de Klant per e-mail.
3. Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Indien er tijdens of na het sluiten van de Overeenkomst een

wijziging in deze heffingen plaatsvindt, zal ViaVia.info deze doorberekenen aan de Klant.

Artikel 3 Uitvoering Overeenkomst
1. ViaVia.info neemt met de Overeenkomst een inspanningsverbintenis op zich en geeft daarom geen garantie over het bereiken van het beoogde

resultaat, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit.
2. ViaVia.info treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een

veilige webomgeving. ViaVia.info zal passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen met betrekking tot de elektronische betaling
3. Indien dit voor een goede uitvoering van de Overeenkomst vereist is, is ViaVia.info gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van de

Overeenkomst.
4. Overeengekomen termijnen ten aanzien van ViaVia.info zijn nimmer fatale termijnen.
5. ViaVia.info behoudt zich het recht voor de door de Klant of namens de Klant aangeboden en/of verspreide data op de Website te wijzigen dan wel

te verwijderen indien deze informatie is strijd is met de Overeenkomst, de Voorwaarden en /of de wet. De Klant heeft in een dergelijk geval geen
recht op enige schadevergoeding.

6. ViaVia.info zal naar eigen believen gedurende de looptijd van de Overeenkomst regelmatig de Website voorzien van updates, upgrades en
uitbreidingen.

7. Het is de Klant toegestaan om Derden toegang te geven tot de eigen informatie in de Database.
8. Door de Klant, de PS en/of Derden aangemaakte inloggegevens dienen, voor zover mogelijk, persoonsgebonden te blijven.
9. De Klant en/of de PS zijn gehouden alle informatie/bescheiden, welke ViaVia.info overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van

de Overeenkomst of waarvan de Klant en/of de PS redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
Overeenkomst, tijdig ter beschikking van ViaVia.info te stellen.

10. ViaVia.info heeft het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat de Klant en/of de PS heeft voldaan aan Artikel 3
.9. De eventuele (extra) kosten die voortvloeien uit deze vertraging komen voor rekening van de Klant en/of de PS.

11. ViaVia.info is gerechtigd om alle noodzakelijk informatie te delen met de PS, indien ViaVia.info een Overeenkomst sluit met de Klant tot het
verrichten van diensten waarvoor informatie uit de Database benodigd is. De PS en de Klant dienen in het onderhavige geval alle noodzakelijke
informatie te delen met ViaVia.info. Een en ander onverminderd hetgeen is bepaald in Artikel 13 en Artikel 14 en van de Voorwaarden

Artikel 4 Wijzigen van de Overeenkomst
1. Wanneer tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is de Overeenkomst te wijzigen,

aan te vullen en/of de looptijd van de Overeenkomst te wijzigen, zullen ViaVia.info en de Klant tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst
aanpassen.

2. ViaVia.info dient bij iedere wijziging van de Overeenkomst aan te geven wat de gevolgen zijn qua tijd en kosten.
3. De Klant is gerechtigd zijn account bij ViaVia.info over te dragen aan een derde, in het geval van verkoop van het onderliggende vastgoed. De

Derde, nieuwe houder van het account, dient dan voor overdracht zelf een Overeenkomst met ViaVia.info te sluiten.
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4. ViaVia.info zal in beginsel meewerken aan een overdracht van het account. De verantwoordelijkheid ten aanzien van het account alsmede de
vertrouwelijkheid hiervan alsmede de vertrouwelijkheid van de onder het account geplaatste informatie is voor de Klant. ViaVia.info is gerechtigd
voor de wijziging van het account administratiekosten in rekening te brengen.

Artikel 5 Verplichtingen van de Klant, PS en/of Derden
1. De Klant, PS en/of Derden dient zich te gedragen zoals een redelijke en verantwoordelijke internetgebruiker en eigenaar/beheerder van

vastgoedinformatie, betaamt.
2. Het is de Klant, PS en/of Derden niet toegestaan handelingen te verrichten welke de goede naam van ViaVia.info negatief kunnen beïnvloeden.
3. De Klant, PS en/of Derden staat in voor de juistheid en de volledigheid van de door hem aangeboden data op de Website en streeft continu een

hoge mate van kwaliteit van de informatie na.
4. De Klant, PS en/of Derden die informatie als professional op de Website plaatst dient zich er van bewust te zijn dat deze informatie door Derden

gebruikt kan worden voor door deze Derden te leveren diensten en/of producten.
5. Het is de Klant, PS en/of Derden niet toegestaan informatie aan te bieden of te verspreiden via de Website welke in strijd is met:

- de wet;
- overige regelgeving en richtlijnen;
- de openbare orde en goede zeden;
- enig recht van intellectueel eigendom, toebehorend aan een derde.

6. Het is de Klant, PS en/of Derden uitsluitend toegestaan om vastgoedgerelateerde informatie aan te bieden of te verspreiden op de Website.
7. ViaVia.info zal regelmatig een steekproef mogen houden om te zien of de Klant, PS en/of Derden de site gebruiken waarvoor deze bedoeld is,

zijnde beheer van vastgoedinformatie.
8. De Klant, PS en/of Derden draagt er zorg voor dat de door hem aangeboden en/of verspreide data op de Website tot doel heeft: het actueel

houden van de objectspecifieke informatie.
9. Indien Klant, PS en/of Derden niet houdt aan hetgeen hiervoor bedoeld is, dan is Artikel 16 onverminderd van toepassing.

Artikel 6 Prijs en betaling
1. Tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de Overeenkomst, zijn de prijzen zijn gebaseerd op een maandelijks verschuldigde

abonnementsvergoeding. Eventuele aanvullende diensten kunnen apart en ineens gefactureerd worden, tenzij deze ook op abonnementsbasis
worden afgenomen.

2. ViaVia.info is gerechtigd een aanvullend voorschot te eisen.
3. Overeenkomsten inhoudende een abonnement, dienen zoals overeengekomen bij voorschot betaald te worden. Het voorschot dient volledig

betaald te zijn voorafgaand aan de periode waarop de betaling betrekking heeft.
4. Indien in de Overeenkomst geen specifieke termijn genoemd is is deze overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd waarbij een opzegtermijn

geldt van één kalendermaand.
5. Betaling van de factuur voor dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden.
6. In geval van liquidatie, faillissement of het aanvragen van surseance van betaling door of namens de Klant, zullen de verplichtingen van de Klant

jegens ViaVia.info onmiddellijk opeisbaar zijn. Ter keuze van ViaVia.info dient de Klant alsdan zijn financiële verplichtingen jegens ViaVia.info
terstond na te komen, dan wel dient hij onvoorwaardelijk zijn medewerking te verlenen aan retournering van de door ViaVia.info aan de Klant
geleverde za(a)k(en).

7. Indien de Klant de factuur niet of niet volledig heeft voldaan, dan is hij na het verstrijken van de in het derde lid genoemde termijn van rechtswege
in verzuim. ViaVia.info heeft dan het recht, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, vanaf de vervaldag de Klant de wettelijke handelsrente
in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening een en ander onverminderd de verdere rechten die ViaVia.info heeft.

8. Indien de Klant tekortschiet in de nakoming van één of meerdere verplichtingen jegens ViaVia.info, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van
voldoening - in en buiten rechte - voor rekening van de Klant, waarbij de buitengerechtelijke kosten minimaal 15% van het factuurbedrag
bedragen, met een minimum van € 50,00. De Klant is niet gerechtigd tot opschorting en / of verrekening van zijn verplichtingen jegens ViaVia.info.

9. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de Klanten, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke klanten zijn
verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

10. Indien de Klant een betalingsachterstand heeft, is ViaVia.info gerechtigd de Klant de toegang tot de informatie op de Website, geheel of
gedeeltelijk te ontzeggen. Na voldoening van de totale achterstand, vermeerderd met eventuele administratiekosten, zal de toegang worden
hersteld.

11. Indien de betalingsachterstand van de Klant meer dan 6 maanden bedraagt, dan is ViaVia.info gerechtigd om het gehele account van de Klant,
inclusief de informatie, te verwijderen.

Artikel 7 Wijzigen van de prijs
1. Indien ViaVia.info met de Klant een bepaalde prijs overeenkomt, is ViaVia.info gerechtigd, na schriftelijke mededeling aan de Klant, tot verhoging

van de overeengekomen prijs over te gaan, vanaf de medegedeelde datum.
2. Indien zich een prijsverhoging, als bedoeld in Artikel 7 .1, voortdoet, is de Klant gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen. Deze opzegging dient

schriftelijk te geschieden, tegen het einde van de maand en met in acht neming van een opzegtermijn van één kalendermaand.
3. ViaVia.info behoudt zich het recht voor om ieder jaar op 1 januari de tarieven aan te passen op basis van de inflatie. De hoogte hiervan wordt

bepaald door de Consumentenprijsindex van het CBS (CPI, prijsindex 2014 = 100).

Artikel 8 Klachten
1. Klachten over de factuur of de dienstverlening dienen, op straffe van verval, schriftelijk en binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk kenbaar

gemaakt te worden bij ViaVia.info.
2. Een klacht schort de betalingsverplichting van de Klant niet op.
3. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten.
4. Indien een klacht gegrond is, dan zal ViaVia.info de Overeenkomst alsnog behoorlijk nakomen, tenzij dit reeds voor de Klant aantoonbaar zinloos

is geworden. Dit laatste dient door de Klant binnen drie dagen na behandeling van de klacht schriftelijk kenbaar gemaakt te worden. Mocht dit het
geval zijn, dan kan de Klant de Overeenkomst ontbinden. De Klant is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding, verband houdende
met het ontbinden van de Overeenkomst. Ontbinding is slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming van ViaVia.info, haar rechtvaardigt.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van ViaVia.info, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag dat in het

kader van de beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald vermeerderd met het eigen risico van
ViaVia.info. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de
aansprakelijkheid van ViaVia.info beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de onderhavige Overeenkomst. Bij duurovereenkomsten is de
aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag over een periode van 6 maanden
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2. ViaVia.info is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat ViaVia.info is uitgegaan van door of vanwege de Klant, PS
en/of Derden verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.

3. ViaVia.info is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming
van de Klant, PS en/of Derden, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel
veroorzaakt door de uitvoering van de Overeenkomst.

4. ViaVia.info aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele tekortkomingen of onrechtmatige daden van door ViaVia.info ingeschakelde PS of
derden, of voor schade die hiermee in verband staat. ViaVia.info zal de Voorwaarden van door ViaVia.info ingeschakelde PS of derden mogen
tegenwerpen aan de Klant voor zover het de uitvoering van de Overeenkomst door deze derden betreft.

5. De Klant vrijwaart ViaVia.info voor alle aanspraken van derden wegens schade, opgetreden in verband met door ViaVia.info aan de Klant
geleverde diensten.

6. ViaVia.info is niet aansprakelijk voor verminderde prestaties van de Website, het verloren gaan van data dan wel onrechtmatig verkregen toegang
tot de Website, als gevolg van het moedwillig verstoren van de Website door derden. Hieronder vallen onder andere, doch niet uitsluitend: DDoS
aanvallen, aanvallen van hackers en virussen.

7. ViaVia.info is niet aansprakelijk voor de inhoud van de door de Klant, PS en/of Derden aangeboden en/of verspreide data op de Website en de
hier uit voortvloeiende gedragingen en Overeenkomsten van de Klant, PS en/of Derden.

8. ViaVia.info is niet aansprakelijk voor hyperlinks en/of andere verwijzingen naar websites dan wel bedrijven of particulieren, aangeboden/verspreid
door de Klant, PS en/of Derden.

9. Het voorgaande lijdt slechts uitzondering ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid van ViaVia.info.

Artikel 10 Vrijwaring
1. De Klant vrijwaart ViaVia.info voor iedere aanspraak van derden, houdende dat de door of namens de Klant, PS en/of Derden aangeboden en/of

verspreide data op de Website inbreuk maakt op enig recht van intellectueel eigendom toebehorend aan enig derde.
2. De Klant vrijwaart ViaVia.info voor door Klant, PS en/of Derden onjuist of aan onjuiste personen verleende toegang en eventueel de gevolgen

daarvan.

Artikel 11 Overmacht
1. Indien ViaVia.info haar verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen als gevolg van externe oorzaken en

omstandigheden (voorzien of niet voorzien) die redelijkerwijs niet aan ViaVia.info kunnen worden toegerekend, worden die verplichtingen
opgeschort tot op het moment dat ViaVia.info alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

2. Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan, naast hetgeen in de wet en jurisprudentie daar onder wordt begrepen, alle van buiten
komende oorzaken (voorzien of niet voorzien) waarop ViaVia.info geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor ViaVia.info niet in staat is tijdig
haar verplichtingen na te komen.

Artikel 12 Geheimhouding
1. Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke verkregen informatie, gegevens en verkregen resultaten. De

geheimhoudingsverplichting van Partijen geldt ook voor ingeschakelde derden en de PS.
2. Informatie geldt als vertrouwelijk tenzij anders door de andere partij is mede gedeeld of als dit nadrukkelijk en ondubbelzinnig voortvloeit uit de

aard van de informatie. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke- of beroepsregels Partijen een informatieplicht opleggen.
3. ViaVia.info is gerechtigd de door hem verkregen informatie, mits die informatie niet te herleiden is tot individuele klanten, aan te wenden voor

statistische of vergelijkbare doeleinden.
4. Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid, is ViaVia.info niet gerechtigd de informatie die hem door de Klant ter beschikking wordt gesteld aan te

wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.

Artikel 13 Privacy en Beveiliging
1. In het kader van de exploitatie van de Website worden persoonsgegevens verzameld. De verantwoordelijke voor de verwerking van deze

persoonsgegevens is ViaVia.info.
2. In het Privacy Statement van ViaVia.info staat vermeld hoe ViaVia.info met privacy gegevens om gaat dan wel om dient te gaan.
3. Het is de Klant, PS en/of Derden alleen toegestaan gebruik te maken van de via de Website verkregen (persoons)gegevens, met het oog op het

sluiten van een mogelijke Overeenkomst. Gebruik voor enig ander doel is verboden.
4. ViaVia.info spant zich in en dient alle maatregelen te nemen welke in redelijkheid van hem verwacht kunnen worden, rekening houdende met de

stand van de techniek, teneinde de Website te beschermen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en / of verlies van gegevens.
5. Klant verplicht zich om de meest actuele software, firewalls, anti-virussoftware, programmaupdates, etc. te hebben en houden ter voorkoming van

schade, aan de Database, Website en / of andere Klanten, PS of ViaVia.info, als gevolg van phishing, hackers, virussen, et cetera.

Artikel 14 Intellectueel eigendom
1. Alle rechten van intellectueel eigendom, alsmede soortgelijke rechten, ter zake van door ViaVia.info aan de Klant geleverde producten, komen

uitsluitend toe aan ViaVia.info, diens leveranciers en/of de door hem ingeschakelde PS.
2. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de Website berusten uitsluitend bij ViaVia.info of zijn licentiegevers.
3. ViaVia.info verkrijgt een onbeperkte, exclusieve en eeuwigdurende licentie op de informatie welke door de Klant in de Database wordt ingevoerd.

De licentie omvat alle openbaarmakings- en verveelvoudigingsrechten, in het kader van de auteurswet en binnen de beperkingen van de gesloten
overeenkomst en deze algemene voorwaarden. De licentie eindigt niet in geval van faillissement, surséance van betaling, het van toepassing
verklaren van de schuldsaneringsregeling op de Klant of wanneer de Klant onder curatele is gesteld.

4. ViaVia.info kan technische voorzieningen aan brengen ter bescherming van programmatuur, apparatuur, databestanden, Website en dergelijke, in
verband met een tussen Partijen overeengekomen beperking van de inhoud of de duur van de toegang tot deze objecten. Het is de Klant nimmer
toegestaan een dergelijke technische voorziening te (laten) verwijderen of te (doen) omzeilen.

5. ViaVia.info vrijwaart de Klant tegen elke rechtsvordering van een derde welke gebaseerd is op de bewering dat door ViaVia.info zelf ontwikkelde
programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van die
derde, onder de voorwaarde dat de Klant ViaVia.info onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de
afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan ViaVia.info. De Klant zal daartoe de nodige
volmachten, informatie en medewerking aan ViaVia.info verlenen om zich, indien nodig in naam van de Klant, tegen deze rechtsvorderingen te
verweren.
Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met door de Klant ter gebruik, bewerking, verwerking of
incorporatie aan ViaVia.info ter beschikking gestelde materialen, dan wel (ii) met wijzigingen die de Klant zonder schriftelijke toestemming van
ViaVia.info in de programmatuur, website, databestanden, apparatuur of andere materialen heeft aangebracht of door een derde heeft laten
aanbrengen.

6. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door ViaVia.info zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere
materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom of indien naar het oordeel van ViaVia.info een
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gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal ViaVia.info, indien mogelijk, zorg dragen dat de Klant het geleverde, of
functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen kan blijven gebruiken.

7. De Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan ViaVia.info van apparatuur, programmatuur, voor
websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s, hyperlinks etc.), databestanden of andere materialen,
waaronder het ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een Website). De Klant vrijwaart
ViaVia.info tegen elke aanspraak van een derde die is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, bewerken, installeren
of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van die derde. ViaVia.info is gerechtigd deze Overeenkomst op te zeggen indien er sprake is van een
aanspraak als bedoeld in voorgaande volzin, zonder dat hij tot enige schadevergoeding is gehouden. Bedragen die ViaVia.info voor de opzegging
heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van deze Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met
inachtneming van hetgeen in de vorige volzin is bepaald, onverminderd verschuldigd en worden op het moment van opzegging direct opeisbaar.

8. Indien de Klant als licentiegever in staat van faillissement of surséance van betaling verkeerd, de schuldsaneringsregeling van toepassing is
verklaard op de Klant of de Klant onder curatele is gesteld, heeft ViaVia.info het eerste recht de informatie van de Klant te kopen. ViaVia.info en
de Klant dienen hiervoor schriftelijk een prijs overeen te komen.

Artikel 15 Gebruiksrecht
1. ViaVia.info verleent aan de Klant, PS en/of Derden het niet exclusieve gebruiksrecht voor het aanbieden van de in de Overeenkomst bedoelde

data op de Website.
2. De Klant, PS en/of Derden verleent aan ViaVia.info een niet-exclusief, in Nederland geldende en eeuwigdurend gebruiksrecht op de door de Klant

op de Website openbaar gemaakte dan wel geplaatste en/of verspreide data.
3. Het in Artikel 15 .2 bedoelde recht behelst tevens het recht om:
a. van de data alle gewenste verveelvoudigingen, openbaarmakingen en wijzigingen te maken; en
b. een gebruiksrecht op de data aan anderen te verlenen, onder door ViaVia.info nader vast te stellen voorwaarden.

Artikel 16 Ontbinding en opschorting
1. ViaVia.info is bevoegd de (gedeeltelijke) nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:

- De Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
- Na het sluiten van de Overeenkomst ViaVia.info ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de
verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen;
- De Klant bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en
deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
- De Klant in staat van faillissement, schuldsaneringsregeling of surséance van betaling verkeerd, onder curatele is gesteld of een verzoek
daartoe aanhangig is.
Opschorting en ontbinding zijn slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigen

2. Voorts is ViaVia.info bevoegd de Overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming
van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich
anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag
worden verwacht.

3. Eventuele kosten voortvloeiende uit een opschorting door ViaVia.info, daar ondermeer, doch niet uitsluitend, onder begrepen: (her)aansluitkosten
op de Website, komen voor rekening van de Klant. Deze kosten bedragen de werkelijke kosten verhoogd met de administratiekosten.

4. In geval van opschorting of ontbinding, heeft ViaVia.info het recht de Klant de toegang tot de Website te ontzeggen.
5. Indien de Overeenkomst wordt opgeschort of ontbonden, dan zijn de vorderingen van ViaVia.info op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien

ViaVia.info de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.
6. ViaVia.info is niet aansprakelijk voor eventueel uit een dergelijke opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, van welke aard ook, voor de

Klant, PS en/of Derden. ViaVia.info behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 17 Slotbepaling
1. ViaVia.info is bevoegd wijzigingen in deze Voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van

inwerkingtreden.
2. ViaVia.info zal de gewijzigde Voorwaarden tijdig aan de Klant toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld, treden

wijzigingen jegens de Klant in werking zodra hem de wijziging is meegedeeld.
3. Deze Voorwaarden blijven van kracht indien ViaVia.info van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
4. Op elke rechtsbetrekking tussen ViaVia.info en de Klant, PS en/of Derde is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van

het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5. Elk geschil tussen de Klant, PS en/of Derde en ViaVia.info, dat mocht ontstaan naar aanleiding van of samenhangen met de uitvoering van een

Overeenkomst tussen Partijen, wordt naar keuze van ViaVia.info voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank in het Arrondissement
Noord-Nederland, locatie Assen.

6. Deze Voorwaarden treden in werking op 01-07-2014.


