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	  Algemene	  Leveringsvoorwaarden	  van	  Ib	  broadcast	  B.V.	  
	  

1.	  DEFINITIES	  

1.1	  Ib	  broadcast:	  
De	  besloten	  vennootschap	  met	  beperkte	  aansprakelijkheid	  Ib	  broadcast	  B.V.	  (statutair)	  
gevestigd	  te	  (7007	  CD)	  Doetinchem,	  Innovatieweg	  20C	  en	  ingeschreven	  in	  het	  
handelsregister	  van	  de	  Kamer	  van	  Koophandel	  en	  Fabrieken	  voor	  Centraal	  Gelderland	  
onder	  nummer	  64045994.	  

1.2	  Klant:	  
Iedere	  partij,	  natuurlijk-‐	  en/of	  rechtspersoon,	  die	  met	  Ib	  broadcast	  een	  overeenkomst	  heeft	  
gesloten.	  

1.3	  Overeenkomst:	  
De	  verbintenis	  tussen	  Ib	  broadcast	  en	  Klant	  op	  grond	  waarvan	  Ib	  broadcast	  diensten	  voor	  
Klanten	  worden	  verricht.	  

1.4	  Ib	  broadcast	  diensten:	  
De	  door	  Ib	  broadcast	  geleverde	  diensten	  en/of	  producten	  ten	  behoeve	  van	  haar	  klant	  in	  de	  
ruimste	  zin	  van	  het	  woord.	  

1.5	  Content:	  
De	  door	  klant	  aangeleverde	  (digitale)	  inhoud	  welke	  de	  klant	  op	  de	  schermen	  wenst	  te	  tonen.	  

1.6	  ib-‐player:	  
De	  unit	  die	  bij	  de	  klant	  wordt	  geplaatst,	  voorzien	  van	  internet	  aansluiting.	  Deze	  unit	  is	  een	  
player	  met	  een	  harddisk	  welke	  door	  middel	  van	  het	  internet	  wordt	  gekoppeld	  aan	  de	  server	  
van	  Ib	  broadcast.	  

1.7	  Webserver:	  
De	  door	  Ib	  broadcast	  beschikbaar	  gestelde	  infrastructuur.	  

	  

	  

	  

	  



 

 
ib	  broadcast	  B.V.	  -‐	  Innovatieweg	  20C	  -‐	  7007	  CD	  Doetinchem	  -‐	  The	  Netherlands	  

t:	  +31	  (0)314	  -‐	  392222	  -‐	  e:	  info@ibbroadcast.nl	  i:	  www.ibbroadcast.nl	  
KvK:	  64045994	  -‐	  IBAN:	  NL5INGB0668540605	  -‐	  BIC/Swift:	  INGBNL2A	  

	  

2.	  ALGEMEEN	  

2.1	  Deze	  algemene	  voorwaarden	  zijn	  van	  toepassing	  op	  iedere	  handeling,	  aanbieding	  en	  
overeenkomst	  tussen	  Ib	  broadcast	  en	  Klant	  tenzij	  uitdrukkelijk	  en	  schriftelijk	  van	  deze	  
voorwaarden	  is	  afgeweken.	  

2.2	  Ib	  broadcast	  behoudt	  zich	  het	  recht	  voor	  om	  op	  ieder	  moment	  een	  aanpassing/wijziging	  
in	  deze	  algemene	  voorwaarden	  aan	  te	  brengen.	  

3.	  OVEREENKOMSTEN	  

3.1	  Alle	  door	  Ib	  broadcast	  gedane	  aanbiedingen/offertes	  e.d.	  zijn	  vrijblijvend	  en	  geldig	  voor	  
de	  duur	  zoals	  vermeld,	  doch	  nooit	  langer	  dan	  2	  maanden	  na	  dagtekening.	  

3.2	  Overeenkomsten	  tussen	  Ib	  broadcast	  en	  Klant	  komen	  tot	  stand	  door	  middel	  van	  een	  
door	  beide	  partijen	  ondertekende	  offerte/opdrachtbevestiging.	  Klant	  verklaart	  zich	  door	  
middel	  van	  ondertekening	  akkoord	  met	  de	  inhoud	  van	  de	  offerte/opdrachtbevestiging	  en	  
met	  het	  feit	  dat	  de	  algemene	  voorwaarden	  van	  toepassing	  zijn.	  

4.	  ANNULERING	  

4.1	  Indien	  klant	  na	  ondertekening	  van	  offertes/opdrachtbevestigingen	  besluit	  tot	  
annulering	  van	  de	  overeenkomst	  dan	  is	  klant	  een	  direct	  opeisbare	  vergoeding	  verschuldigd	  
gelijk	  aan	  25%	  van	  de	  overeengekomen	  prijs	  met	  een	  minimum	  van	  €	  5.000,-‐,	  
onverminderd	  het	  recht	  van	  Ib	  broadcast	  om	  vergoeding	  van	  de	  werkelijk	  door	  haar	  
geleden	  schade	  te	  vorderen.	  

4.2	  Voor	  punt	  4.1	  geldt	  dat	  annuleringen/opzeggingen	  per	  aangetekend	  schrijven	  aan	  Ib	  
broadcast	  dienen	  te	  worden	  medegedeeld.	  

5.	  DUUR	  VAN	  DE	  OVEREENKOMST	  

De	  overeenkomsten	  met	  Ib	  broadcast	  worden	  geacht	  te	  zijn	  aangegaan	  voor	  de	  duur	  van	  
minimaal	  drie	  jaar.	  Na	  deze	  periode	  worden	  overeenkomsten	  telkens	  stilzwijgend	  verlengd	  
met	  een	  periode	  van	  een	  jaar	  tenzij	  minimaal	  drie	  maand(en)	  van	  tevoren	  schriftelijk	  is	  
opgezegd.	  De	  opzegging	  vangt	  aan	  op	  de	  dag	  waarop	  Ib	  broadcast	  de	  opzegging	  ontvangt.	  
Opzegging	  dient	  te	  geschieden	  middels	  een	  aangetekend	  schrijven.	  
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6.	  PRIJZEN	  EN	  BETALING	  

6.1	  Alle	  door	  Ib	  broadcast	  gecommuniceerde	  prijzen	  zijn	  exclusief	  de	  wettelijk	  
verschuldigde	  omzetbelasting	  en	  administratiekosten,	  tenzij	  anders	  is	  vermeld.	  

6.2	  Ib	  broadcast	  behoudt	  zich	  het	  recht	  voor	  om	  tarieven	  en	  prijzen	  op	  ieder	  gewenst	  
moment	  te	  wijzigen.	  Klanten	  zullen	  door	  Ib	  broadcast	  uiterlijk	  4	  maanden	  voor	  afloop	  van	  
de	  huidige	  abonnementsperiode	  schriftelijk	  of	  per	  e-‐mail	  op	  de	  hoogte	  worden	  gesteld	  van	  
tariefsverhogingen	  voor	  de	  nieuwe	  periode.	  

6.3	  Jaarlijks,	  per	  1	  januari,	  worden	  de	  geldende	  licenties	  en	  tarieven	  verhoogd	  met	  een	  
standaard	  indexering.	  De	  jaarlijkse	  prijsindexering	  zal	  4%	  bedragen.	  Afwijkende	  
indexeringen	  worden	  vooraf	  gemeld.	  

6.4	  Ib	  broadcast	  hanteert	  een	  betalingstermijn	  van	  14	  dagen	  na	  factuurdatum	  netto.	  Alle	  
verschuldigde	  bedragen	  dienen	  binnen	  deze	  termijn	  door	  Ib	  broadcast	  ontvangen	  te	  zijn.	  
Indien	  deze	  termijn	  wordt	  overschreden	  dan	  verkeert	  de	  klant	  van	  rechtswege	  in	  verzuim	  
en	  is	  de	  klant	  zonder	  dat	  nadere	  ingebrekestelling	  vereist	  is	  de	  wettelijke	  rente	  over	  het	  
factuurbedrag	  verschuldigd.	  

6.5	  Ib	  broadcast	  behoudt	  zich	  het	  recht	  voor	  om	  haar	  dienstverlening	  met	  onmiddellijke	  
ingang	  en	  zonder	  voorafgaande	  aankondiging	  op	  te	  schorten	  of	  zelfs	  te	  beëindigen	  indien	  
en	  zodra	  klant	  in	  verzuim	  is	  als	  hierboven	  onder	  6.3	  aangegeven.	  In	  een	  dergelijk	  geval	  is	  Ib	  
broadcast	  geen	  enkele	  vergoeding	  van	  welke	  aard	  dan	  ook	  aan	  klant	  verschuldigd.	  In	  het	  
bijzonder	  behoudt	  Ib	  broadcast	  zich	  het	  recht	  voor	  om	  zonder	  nadere	  aankondiging	  
websites,	  aansluitingen	  en	  servers	  af	  te	  sluiten	  totdat	  volledige	  betaling	  is	  ontvangen.	  

6.6	  Alle	  kosten	  welke	  door	  Ib	  broadcast	  dienen	  te	  worden	  gemaakt	  ter	  incasso	  van	  
uitstaande	  betalingen	  zijn	  voor	  rekening	  en	  risico	  van	  klant.	  Deze	  kosten	  bedragen	  minimaal	  
15%	  van	  de	  uitstaande	  vordering	  met	  een	  minimum	  van	  €	  500,-‐	  en	  zijn	  direct	  opeisbaar.	  

6.7	  Ten	  aanzien	  van	  door	  Ib	  broadcast	  geleverde	  apparatuur	  gelden	  de	  garantiebepalingen	  
zoals	  deze	  door	  de	  betreffende	  fabrikant	  en/of	  leverancier	  worden	  gehanteerd	  jegens	  Ib	  
broadcast.	  
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7.	  EIGENDOMSVOORBEHOUD	  /	  INTELLECTUELE	  EIGENDOM	  

7.1	  Alle	  door	  Ib	  broadcast	  geleverde	  zaken	  blijven	  het	  eigendom	  van	  Ib	  broadcast	  totdat	  
volledige	  betaling	  heeft	  plaatsgevonden.	  

7.2	  De	  rechten	  op	  de	  door	  Ib	  broadcast	  gebruikte	  software,	  logo’s,	  handelsnaam,	  
bedrijfsconcept	  en	  andere	  uitingen	  blijven	  te	  allen	  tijden	  toebehoren	  aan	  Ib	  broadcast.	  Het	  
is	  klant	  uitdrukkelijk	  verboden	  om	  deze	  zonder	  voorafgaande	  schriftelijke	  toestemming	  van	  
Ib	  broadcast	  over	  te	  nemen,	  te	  kopiëren,	  te	  publiceren,	  of	  anderszins	  na	  te	  bootsen,	  te	  
verveelvoudigen	  en/of	  openbaar	  te	  maken,	  zulks	  op	  straffe	  van	  een	  direct	  opeisbare	  boete	  
van	  €	  5.000,-‐	  per	  overtreding,	  alsmede	  €	  500,-‐	  voor	  elke	  dag	  dat	  deze	  overtreding	  
voortduurt.	  Dit	  geldt	  onverminderd	  het	  recht	  van	  Ib	  broadcast	  om	  vergoeding	  van	  de	  
werkelijk	  door	  haar	  geleden	  schade	  te	  vorderen.	  

7.3	  Het	  gebruik	  dat	  klant	  gedurende	  de	  looptijd	  van	  de	  overeenkomst	  maakt	  van	  de	  
software	  van	  Ib	  broadcast	  wordt	  beschouwd	  als	  een	  licentieovereenkomst	  voor	  bepaalde	  
tijd	  welke	  bij	  het	  einde	  van	  de	  overeenkomst,	  om	  welke	  reden	  dan	  ook,	  van	  rechtswege	  
komt	  te	  vervallen.	  De	  rechten	  uit	  deze	  overeenkomst	  zijn	  voor	  klant	  niet	  overdraagbaar	  aan	  
derden.	  

8.	  INSPANNINGSVERPLICHTING	  

8.1	  Ib	  broadcast	  is	  gehouden	  zich	  maximaal	  in	  te	  spannen.	  Ib	  broadcast	  kan	  echter	  geen	  
onbelemmerde	  toegang	  tot	  haar	  webserver	  garanderen;	  noch	  kan	  zij	  garanderen	  dat	  te	  
allen	  tijde	  gebruik	  kan	  worden	  gemaakt	  van	  haar	  webserver.	  

8.2	  Door	  Ib	  broadcast	  wordt	  een	  back-‐up	  aangehouden	  van	  door	  klant	  aangeleverde	  of	  on-‐
line	  aangemaakte	  content.	  De	  klant	  kan	  hier	  echter	  geen	  rechten	  aan	  ontlenen.	  Ib	  
broadcast	  aanvaardt	  geen	  aansprakelijkheid	  indien	  deze	  back-‐up	  om	  welke	  reden	  dan	  ook	  
niet	  beschikbaar	  is.	  

8.3	  De	  klant	  is	  te	  allen	  tijde	  zelf	  verantwoordelijk	  voor	  de	  (beeld)kwaliteit	  van	  de	  
aangeleverde	  content.	  Ib	  broadcast	  kan	  hierop	  geen	  invloed	  uitoefenen.	  
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9.	  AANSPRAKELIJKHEID	  

9.1	  De	  aansprakelijkheid	  van	  Ib	  broadcast	  is	  beperkt	  tot	  ten	  hoogste	  het	  bedrag	  van	  de	  
laatstverzonden	  factuur.	  De	  aansprakelijkheid	  van	  Ib	  broadcast	  voor	  gevolgschade	  is	  te	  
allen	  tijde	  uitgesloten.	  

9.2	  Ib	  broadcast	  is	  niet	  aansprakelijk	  voor	  schade	  die	  verband	  houdt	  met,	  of	  veroorzaakt	  is	  
door	  onderbrekingen	  in	  de	  toegang	  tot	  de	  webservers	  en/of	  een	  eventueel	  gebrek	  in	  de	  
beveiliging	  van	  klantgegevens.	  

9.3	  Ib	  broadcast	  is	  niet	  aansprakelijk	  voor	  de	  inhoud	  van	  de	  door	  klant	  aangeleverde	  
content	  of	  voor	  eventuele	  claims	  van	  derden	  welke	  voortvloeien	  uit	  het	  gebruik	  van	  deze	  
content	  door	  klant.	  Klant	  dient	  zich	  er	  te	  allen	  tijde	  van	  te	  verzekeren	  dat	  de	  (inhoud	  van)	  
de	  content	  hem/haar	  rechtens	  toebehoort.	  Tevens	  dient	  klant	  ervoor	  zorg	  te	  dragen	  dat	  de	  
(inhoud	  van)	  de	  content	  niet	  in	  strijd	  is	  met	  de	  wet	  en/of	  openbare	  orde	  en/of	  de	  goede	  
zeden.	  Ib	  broadcast	  behoudt	  zich	  het	  recht	  voor	  om	  op	  deze	  gronden	  tot	  afsluiting	  (al	  dan	  
niet	  tijdelijk)	  over	  te	  gaan.	  

10	  ONTBINDING	  

Indien	  de	  klant	  jegens	  Ib	  broadcast	  niet,	  of	  niet	  tijdig	  voldoet	  aan	  enige	  verplichting	  welke	  
voortvloeit	  uit	  de	  overeenkomst	  en/of	  deze	  algemene	  voorwaarden	  danwel	  indien	  het	  naar	  
beoordeling	  van	  Ib	  broadcast	  niet	  waarschijnlijk	  is	  dat	  klant	  in	  de	  toekomst	  in	  staat	  is,	  of	  van	  
zin	  is,	  om	  aan	  zijn	  verplichtingen	  te	  voldoen,	  is	  Ib	  broadcast	  gerechtigd	  om,	  zonder	  
ingebrekestelling	  of	  rechterlijke	  tussenkomst,	  de	  overeenkomst	  op	  te	  schorten	  danwel	  
(buitengerechtelijk)	  te	  ontbinden	  zonder	  dat	  Ib	  broadcast	  gehouden	  zal	  zijn	  tot	  voldoening	  
van	  enige	  vorm	  van	  (schade)vergoeding	  en	  onverminderd	  de	  verdere	  aan	  Ib	  broadcast	  
toekomende	  rechten	  om	  naleving	  van	  de	  overeenkomst	  af	  te	  dwingen.	  

11.	  OVERMACHT	  

11.1	  Als	  definitie	  voor	  overmacht	  geldt	  tussen	  Ib	  broadcast	  en	  klant:	  alle	  van	  buiten	  
komende	  oorzaken	  welke	  in	  redelijkheid	  niet	  te	  voorzien	  zijn/waren	  en	  als	  gevolg	  waarvan	  
Ib	  broadcast	  niet	  in	  staat	  is	  om	  haar	  verplichtingen	  jegens	  de	  klant	  na	  te	  komen.	  Hieronder	  
vallen	  onder	  meer,	  maar	  niet	  uitsluitend,	  storingen	  in	  de	  webserver,	  storingen	  in	  de	  
verbindingen	  van	  telecommunicatieapparatuur	  en	  dergelijke.	  
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11.2	  Ib	  broadcast	  kan	  zich	  ook	  op	  overmacht	  beroepen	  indien	  de	  omstandigheden	  die	  
(verdere)	  nakoming	  van	  de	  overeenkomst	  verhinderen	  intreden	  nadat	  Ib	  broadcast	  haar	  
verplichten	  had	  moeten	  nakomen.	  

11.3	  Overmacht	  leidt	  tot	  opschorting	  van	  de	  verplichtingen	  van	  Ib	  broadcast	  voor	  een	  
periode	  van	  maximaal	  2	  (twee)	  opeenvolgende	  kalenderweken	  vanaf	  het	  moment	  van	  
aanvang	  van	  de	  overmacht.	  Bij	  overschrijding	  van	  deze	  termijn	  is	  ieder	  der	  partijen	  bevoegd	  
de	  overeenkomst	  zonder	  rechterlijke	  tussenkomst	  te	  ontbinden,	  zonder	  dat	  voor	  de	  
tegenpartij	  recht	  op	  schadevergoeding	  ontstaat.	  

12.	  GESCHILLEN	  

12.1	  Op	  iedere	  overeenkomst	  tussen	  Ib	  broadcast	  en	  Klant	  is	  Nederlands	  recht	  van	  
toepassing.	  De	  burgerlijke	  rechter	  te	  Arnhem	  is	  bij	  uitsluiting	  bevoegd	  kennis	  te	  nemen	  van	  
geschillen	  welke	  voortvloeien	  uit	  of	  samenhangen	  met	  overeenkomsten	  tussen	  Ib	  broadcast	  
en	  Klant.	  Te	  allen	  tijde	  is	  Nederlands	  recht	  van	  toepassing.	  

12.2	  Indien	  één	  of	  meerdere	  bepalingen	  van	  deze	  algemene	  voorwaarden	  rechtens	  
vernietigbaar	  zijn	  laat	  dit	  de	  geldigheid	  van	  de	  overige	  bepalingen	  onverlet.	  

	  


