
 

Gebruiksovereenkomst Afbeeldingendistributie (Naam Retailer)  
  
  
De contractanten:  
  
Stockbase B.V. , rechtsgeldig vertegenwoordigd door Divide B.V., Koraalrood 33, 2718 SB,  Zoetermeer, hierna te noemen: 
Stockbase 
 
en:  
  
Contractant, Adres, Postcode Plaats, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Naam vertegenwoordiger, hierna te noemen: 
Opdrachtgever  
 
overwegende dat:  
  
• Stockbase een platform onderhoudt waarmee onder meer (product)afbeeldingen van Leveranciers gedistribueerd worden 

aan bij Stockbase aangesloten Retailers.  
• Opdrachtgever een Retailer is en (product)afbeeldingen van Leveranciers via Stockbase wil raadplegen en gebruiken in het 

verkoopproces aan consumenten.    
• Opdrachtgever en Stockbase in deze overeenkomst de afspraken omtrent het gebruik van het Stockbase Platform voor de 

distributie van (product)afbeeldingen wensen vast te leggen;  
  
zijn het volgende overeengekomen:  
  
 
Distributie (product)afbeeldingen door Stockbase 
 Stockbase draagt zorg voor het toegankelijk zijn van de door Leveranciers op het Platform gepubliceerde 

(product)afbeeldingen conform door Stockbase bepaalde standaarden. De standaarden van Stockbase zijn “as-is”, wat 
betekent dat Stockbase, tenzij anders vermeld, niet verantwoordelijk is voor de (blijvende) compatibiliteit van de gebruikte 
standaarden met de automatiseringssystemen van Opdrachtgever.   

 Opdrachtgever is voor het gebruik van het Stockbase Platform betreffende de toegang tot (product)afbeeldingen aan 
Stockbase een distributievergoeding verschuldigd, zoals vermeld in de prijsbijlage van deze overeenkomst.  

 Tijdelijk verminderde toegang tot en beschikbaarheid van de (product)afbeeldingen, voor zover deze niet toe te rekenen zijn 
aan Stockbase, geeft Opdrachtgever niet het recht tot restitutie van betaalde vergoedingen, noch het recht de betaling van 
de verschuldigde vergoedingen op te schorten. 

 Opdrachtgever erkent dat Stockbase slechts verantwoordelijk is voor de distributie van de (product)afbeeldingen en geen 
aansprakelijkheid draagt voor (product)afbeeldingen zelf die ter beschikking wordt gesteld door een Leverancier. 

 Het is Stockbase toegestaan het gebruik van (product)afbeeldingen door Opdrachtgever door middel van het Stockbase 
Platform te registreren. 
 

Intellectueel eigendom (product)afbeeldingen 
 Opdrachtgever is er van op de hoogte dat alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder merkrechten en auteursrechten) 

van de gepubliceerde (product)afbeeldingen berusten bij de Leverancier of diens licentiegever. De Leverancier is te allen 
tijde gerechtigd gepubliceerde (product)afbeeldingen inclusief daaraan gekoppelde (meta)data  te verwijderen, te wijzigen 
of aan te passen. 

 De toegang tot en/of het gebruik van (product)afbeeldingen door Opdrachtgever leidt er niet toe dat enig op een 
(product)afbeelding rustend intellectueel eigendomsrecht aan Opdrachtgever wordt overgedragen. 

 Stockbase verklaart dat de Leverancier ten aanzien van de gepubliceerde (product)afbeeldingen garandeert dat de 
(product)afbeeldingen geen inbreuk maken op de rechten van derden en dat Leverancier aan Opdrachtgever een beperkt 
gebruiksrecht verstrekt conform onderstaande gebruiksvoorwaarden. 

 
Gebruiksvoorwaarden van (product) afbeeldingen  
 Opdrachtgever verkrijgt, tenzij door Leverancier nadere gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn verklaard, een beperkt, 

niet-exclusief, niet-overdraagbare recht de (product)afbeeldingen te gebruiken voor: interne bedrijfsdoeleinden als ook voor 
informatieve en promotionele doeleinden gericht op verkoop van producten, waaronder het gebruik van de Digitale Content 
in haar (online)verkooppunten; 

 Het gebruiksrecht wordt verstrekt voor de duur dat de (product)afbeeldingen door de Leverancier op het Stockbase Platform 
worden gepubliceerd. Gebruik voor andere doeleinden dan hiervoor genoemd, het in het verkeer brengen, het verspreiden 
van de (product)afbeeldingen aan derden of het gebruik als handelsmerk, logo of een andere indicatie van een origineel 
ontwerp of onderdeel daarvan is uitdrukkelijk niet toegestaan. 

 Opdrachtgever zal het gebruik nimmer op misleidende wijze of voor Stockbase, Leverancier of een diens licentiegever 
schadelijk wijze uitoefenen. 

 Opdrachtgever zal het auteursrecht van Leverancier of diens licentiegever respecteren. 
 Een Leverancier kan aanvullende voorwaarden stellen ten aanzien van het gebruik van de (product)afbeeldingen, waarbij 

aanvullende voorwaarden tussen Opdrachtgever en de Leverancier onderling worden overeengekomen. Voor zover 
aanvullende voorwaarden van toepassing zijn zal Leverancier deze kenbaar maken aan Opdrachtgever.  

  



 

 
 Indien Opdrachtgever in strijd handelt met de gebruiksvoorwaarden, mag Stockbase de toegang tot de 

(product)afbeeldingen met onmiddellijke ingang opschorten. Stockbase is in voorkomende gevallen niet aansprakelijk voor 
de gevolgen van het opschorten van de toegang tot de (product)afbeeldingen. 

 Opdrachtgever vrijwaart Stockbase en Leveranciers voor de gevolgen van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten als 
gevolg van het afwijken van de gebruiksvoorwaarden en stelt hen in voorkomende gevallen schadeloos. 

 
Duur van de overeenkomst 
 De overeenkomst vangt aan op het moment dat Stockbase aan Opdrachtgever de mogelijkheid geeft om 

(product)afbeeldingen via haar Platform te raadplegen. De looptijd van de overeenkomst is initieel 1 jaar na aanvangsdatum 
en wordt daarna stilzwijgend verlengd, steeds met een periode van 1 jaar. De opzegtermijn bedraagt 3 maanden. 

 
  
Op deze Gebruiksovereenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Stockbase van toepassing. De Algemene Voorwaarden van 
Stockbase zijn te lezen en te downloaden via www.stockbase-connect.com .   

  
  
Ondertekening  
  
Opdrachtgever verklaart met ondertekening van deze overeenkomst tevens bekend te zijn met de inhoud van de Algemene 
Voorwaarden van Stockbase. Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend.  
 
 
 

Stockbase: 
 

  Opdrachtgever:  

     
…………………………  ………………………… 
    
Naam:   

 
 Naam:   

Functie:   
 

 Functie:  

Plaats:   
 

 Plaats:   

Datum:   
 

 Datum:  

 
  

   
  

  



 

 

Prijsbijlage bij Gebruiksovereenkomst  

Actuele prijzen en tarieven per 1-3-2017 behorende bij de Publicatieovereenkomst. 
  

Distributievergoeding Afbeeldingen:  
 

 

€ ……,-- per maand 
  

 

Maandelijkse facturatie  

  
 
 
 
Inrichtingswerkzaamheden 
 

€  0,50 per afbeelding 
 
 
 
gratis 

 Maandelijkse facturatie.  
Een unieke combinatie artikel-kleur wordt 
beschouwd als één afbeelding. 
 
 

 
Facturatie 
Aanvangsdatum abonnement:  Vanaf live-gang 1e merk 
Betalingstermijn:   Binnen 14 dagen na factuurdatum

 

     

      

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW.       

Stockbase is gerechtigd jaarlijks de prijzen en tarieven te indexeren.   
  
  
  
Overige gegevens  
  

    
Aanvangsdatum:   ……………….  
  

    
  
    
  
  
  
Paraaf Opdrachtgever  

   

          
          
……………………………       

         

  
 


