
 

Publicatieovereenkomst Digitale Content (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 een platform onderhoudt waarmee onder meer Digitale Content van Leveranciers gedistribueerd wordt aan bij 

Stockbase aangesloten Retailers.  
• Opdrachtgever een Leverancier is en Digitale Content via Stockbase toegankelijk en toepasbaar wil maken voor Retailers  
• Retailers en Opdrachtgever gebruik willen maken van het Stockbase Platform voor de distributie van Digitale Content; 
• Opdrachtgever en Stockbase in deze overeenkomst de afspraken omtrent het gebruik van het Stockbase Platform voor de 

distributie van Digitale Content wensen vast te leggen;  
  
zijn het volgende overeengekomen:  
  
Digitale Content 
 Opdrachtgever is gerechtigd tot het publiceren van Digitale Content middels het Stockbase Platform. 
 Digitale Content betreft stilstaande grafische beelden (afbeeldingen), geluidsopnamen (audio), bewegende grafische 

beelden (video), softwaretoepassingen (apps), documenten (FAQ’s, gebruiksvoorschriften, advertenties), 
productinformatie (productfeeds), weblinks en mapdata. De Digitale Content is inclusief zogenaamde Metadata. 

 Metadata betreft traceerbare gegevens over en verband houdende met de Digitale Content.  
 
Publicatievoorwaarden Digitale Content 
 Het bepaalde in Artikel 7 van de Algemene Voorwaarden omtrent gegevens en (voorraad)informatie is overeenkomstig van 

toepassing op Digitale Content, waarbij Stockbase afwijkende standaarden kan bepalen voor de te publiceren Digitale 
Content. 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 en Stockbase komen nader overeen welke soorten Digitale Content (afbeeldingen, audio, video, apps, 
documenten, productfeeds, weblinks en mapdata) gedistribueerd worden.  

 Opdrachtgever garandeert dat hij gerechtigd is tot het publiceren van Digitale Content conform de voorwaarden in deze 
overeenkomst en publiceert alleen Digitale Content waartoe hij gerechtigd is. Indien Opdrachtgever niet langer beschikt 
over de benodigde rechten informeert Opdrachtgever Stockbase daarover onverwijld. 

 Opdrachtgever garandeert dat hij gerechtigd is een beperkt gebruiksrecht van de door hem gepubliceerde Digitale 
Content conform de voorwaarden in deze overeenkomst over te dragen aan Stockbase en Retailers.  

 Opdrachtgever erkent dat Stockbase niet verantwoordelijk is voor het gebruik van Digitale Content door Retailers, en kan 
Stockbase nimmer aansprakelijk stellen voor het onrechtmatig gebruik van Digitale Content door Retailers. 

 Indien Opdrachtgever in strijd handelt met de publicatievoorwaarden, mag Stockbase de publicatie van Digitale Content 
met onmiddellijke ingang opschorten zonder tot compensatie gehouden te zijn. Stockbase is in voorkomende gevallen niet 
aansprakelijk voor de gevolgen van het opschorten van de dienstverlening.  

 
Gebruiksrecht Digitale Content voor Stockbase 
 Door het publiceren van Digitale Content middels het Stockbase Platform verstrekt Opdrachtgever aan Stockbase, tenzij 

anders overeengekomen, de rechten tot: 
i. het bewerken en verwerken van de Digitale Content binnen het Stockbase Platform voor zover dat nodig is om 

de distributie aan de betreffende Retailers te regelen; 
ii. het toegankelijk maken van de Digitale Content aan die Retailers waarmee Stockbase een 

Gebruiksovereenkomst voor Digitale Content heeft afgesloten, met daarin tenminste, aan in onderstaande 
paragraaf staande, gelijkwaardige bepalingen; 

iii. het maken van back-ups van Digitale Content om de continuïteit van de dienstverlening te kunnen waarborgen; 
 
  



 

Gebruiksrecht en -voorwaarden Digitale Content voor Retailers 
 Door het publiceren van Digitale Content middels het Stockbase Platform verstrekt Opdrachtgever aan aangesloten 

Retailers, tenzij anders overeengekomen, de beperkte, niet-exclusieve en niet-overdraagbare rechten tot: 
i. het gebruik van de Digitale Content 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; 

 De voornoemde rechten worden verstrekt voor de duur dat de Digitale Content gepubliceerd wordt door Opdrachtgever en 
gelden alleen onder de voorwaarden dat: 
i. Retailer er van op de hoogte is dat alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder merkrechten en 

auteursrechten) van de gepubliceerde Digitale Content berusten bij Opdrachtgever of diens licentiegever als ook 
dat de toegang tot en/of het gebruik van Digitale Content door de Retailer er niet toe leidt dat enig op de Digitale 
Content rustend intellectueel eigendomsrecht aan de Retailer wordt overgedragen; 

ii. Opdrachtgever te allen tijde gerechtigd is gepubliceerde Digitale Content inclusief daaraan gekoppelde 
(meta)data  te verwijderen, te wijzigen of aan te passen; 

iii. Gebruik voor andere doeleinden dan hiervoor genoemd, het in het verkeer brengen, het verspreiden van de 
Digitale Content aan derden of het gebruik als handelsmerk, logo of een andere indicatie van een origineel 
ontwerp of onderdeel daarvan uitdrukkelijk niet is toegestaan; 

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

v. Retailer het auteursrecht van Opdrachtgever of diens licentiegever zal respecteren; 
vi. Retailer, Stockbase en Leveranciers vrijwaart voor de gevolgen van inbreuken op intellectuele eigendomsrechten 

als gevolg van het afwijken van deze gebruiksvoorwaarden en hen in voorkomende gevallen schadeloos zal 
stellen. 

 Opdrachtgever kan aanvullende voorwaarden stellen ten aanzien van het gebruik van de Digitale Content door Retailers, 
waarbij aanvullende voorwaarden tussen Opdrachtgever en de Retailers onderling worden overeengekomen. Voor zover 
Opdrachtgever wenst dat aanvullende voorwaarden van toepassing dient Opdrachtgever deze voorafgaand aan publicatie 
kenbaar te maken aan Retailers en Stockbase. 

 
Vergoedingen  
 Stockbase is te allen tijde gerechtigd een distributievergoeding te vragen aan Retailers voor het toegankelijk maken van de 

Digitale Content van Leverancier aan Retailers. Deze Distributievergoeding heeft alleen betrekking op de dienstverlening 
van Stockbase en betreft op geen enkele wijze een vergoeding voor de Digitale Content of het gebruiksrecht daarop. 
Opdrachtgever kan geen aanspraak maken op (een deel van) de Distributievergoeding.  

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

via haar Platform te publiceren. 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 Publicatieovereenkomst 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:  

  


