Publicatieovereenkomst Stockbase (Naam Leverancier)
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 voorraadinformatie van bij Stockbase aangesloten Leveranciers beschikbaar en toepasbaar maakt voor het
gebruik door bij Stockbase aangesloten Retailers.
Opdrachtgever een leverancier is en voorraadinformatie via Stockbase beschikbaar wil stellen voor Retailers.
Stockbase een platform biedt waar vraag en aanbod elkaar kunnen ontmoeten en transacties gefaciliteerd worden, maar
waarbij Stockbase zelf geen partij is in de te sluiten transactie tussen Opdrachtgever en Retailer en daarmee ook geen
eigendom of enig ander recht verwerft op de voorraad van Opdrachtgever;
Opdrachtgever zelf commerciële afspraken maakt met Retailers over assortiment, prijzen, retourbeleid, betaling, etc.
Opdrachtgever en Stockbase de afspraken omtrent het gebruik van het Stockbase Platform in onderstaande overeenkomst
wensen vast te leggen;

zijn het volgende overeengekomen:
Opdrachtgever mag gedurende de overeenkomst het Stockbase Platform gebruiken voor het publiceren van voorraadinformatie.
Daarvoor is Opdrachtgever een periodieke licentievergoeding verschuldigd aan Stockbase.
Stockbase draagt zorg voor het gebruiksklaar maken van het Stockbase Platform voor het gebruik door Opdrachtgever.
Daarvoor is Opdrachtgever een eenmalige aansluitvergoeding per Merk verschuldigd aan Stockbase.
Stockbase richt het Stockbase Platform in, zodat door Opdrachtgever aangeduide en op het Stockbase Platform aangesloten
Retailers de voorraadinformatie van Opdrachtgever kunnen raadplegen. Daarvoor is Opdrachtgever per aangeduide Retailer
eenmalig inrichtingskosten verschuldigd aan Stockbase.
Gedurende de overeenkomst mag Opdrachtgever gratis gebruik maken van de Helpdesk van Stockbase. De overeengekomen
licentievergoeding, aansluitkosten en inrichtingskosten zijn opgenomen in de prijsbijlage.
De overeenkomst vangt aan op het moment dat Stockbase aan Opdrachtgever de mogelijkheid geeft om voorraadinformatie via
haar Platform te publiceren. De looptijd van de overeenkomst is initieel 1 jaar na aanvangsdatum. De opzegtermijn bedraagt 3
maanden.
Het is Stockbase toegestaan de naam en logo’s van Opdrachtgever te gebruiken in publicaties en presentaties betreffende de
dienstverlening van Stockbase, alsmede voor referentiedoeleinden .
Op deze Publicatieovereenkomst zijn de Algemene Voorwaarden van Stockbase van toepassing. De Algemene Voorwaarden
bevatten onder meer een nadere uitwerking van de wederzijdse rechten en plichten bij het gebruik van het Stockbase Platform.
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 Publicatieovereenkomst

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

Periodieke licentievergoeding:

Per gepubliceerd merk € …..,-- per
maand

Maandelijks vooraf verschuldigd op de
eerste dag van een kalendermaand

+
… % commissie over de consumenten
verkoopprijs inclusief BTW.
Aansluitvergoeding:

€ …..,-- per merk

Eenmalig per merk

Inrichtingskosten:

€ …..,-- per retailer

Eenmalig per aangeduide retailer

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
Stockbase is gerechtigd jaarlijks de prijzen en tarieven te indexeren.
Overige gegevens
Limiet gegevensopslag:

5 Gb

Aanvangsdatum:

………..

Paraaf Opdrachtgever
……………………………

