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De termen die met een hoofdletter beginnen, hebben de 
betekenis volgens de definities in deze Gebruiksvoorwaarden of de 
uiteenzetting in het bovenstaande Orderformulier. 

“Abonnement” betekent toegang tot de Software en Online 
Services onderhevig aan betaling van Maandelijkse Tarieven en de 
bijzonderheden op het Orderformulier. 
“Beleidslijnen en Procedures” betekent de verschillende 
informatiebladen en beleidsdocumenten die aan U zijn verschaft 
of aan U ter beschikking zijn gesteld en die door ons van tijd tot tijd 
worden aangepast in overeenstemming met deze 
Gebruiksvoorwaarden. 
“Dealergroep” betekent een bedrijf met meerdere 
Detailhandelaren. 
“Detailhandelaar” betekent de franchise nemende dealer(s) die op 
het Orderformulier staan vermeld. 
“Extra's” betekent extra serviceopties die u van tijd tot tijd aan een 
Abonnement kunt toevoegen, in overeenstemming met deze 
Voorwaarden. 
“Inhoud” betekent de bewegende beelden, stilstaande beelden, 
audio, afbeeldingen, tekst en andere informatie die door U zijn 
samengesteld en via de Software zijn geüpload naar de Online 
Service. 
“Minimumtermijn” betekent de minimale lengte van een 
Abonnement, genomen vanaf de Begindatum van het Contract of 
de Startdatum van de Service, al naar gelang van toepassing, en 
deze zal van toepassing zijn op alle daaropvolgende verlengingen. 
“Online Services” betekent het klantendashboard en de rapporten 
zoals beschreven in het Informatieblad over de CitNOW Online 
Services. 
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“Orderitems” betekent de aparte items die op het Orderformulier 
staan vermeld. 
“Startdatum Service” betekent de datum waarop u een 
klantenvideo uploadt naar uw klantendashboard. 
“Software” betekent de CitNOW video-applicatie die op uw 
apparatuur is geïnstalleerd. 
“Tarieven” betekent de Opstellingstarieven en Maandelijkse 
Tarieven die in het Orderformulier staan vermeld. 
“Wij” heeft betrekking op CitNOW Video Benelux B.V. 
“U” heeft betrekking op de partij die op het Orderformulier staat 
vermeld. (“onze” en “uw” moeten ook zo worden geïnterpreteerd). 

Als u een Dealergroep of een Merk bent, moet u er zelf voor 
zorgen dat de Detailhandelaren in uw groep zich bewust zijn van 
deze Gebruiksvoorwaarden (inclusief de van toepassing zijnde 
Beleidslijnen en Procedures) en zich daar aan houden en moet u 
met name de Detailhandelaar attent maken op hun verplichtingen 
in verband met privacy en toestemming. U blijft zelf aansprakelijk 
voor de naleving van deze Gebruiksvoorwaarden door elk van de 
Detailhandelaren in uw groep, ongeacht of u namens hen het 
Abonnement betaalt of dat de Detailhandelaar ons direct betaalt. 

 

1.  Contractvorming 

1.1 
Wij zullen de OrderItems in overeenstemming met het 
Orderformulier, deze Gebruiksvoorwaarden en de van toepassing 
zijnde Beleidslijnen en Procedures leveren (die op onze website 
staan weergegeven). 
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1.2 
Door ondertekening van een Orderformulier (of door ons 
schriftelijk nadrukkelijk de machtiging te geven voor de verwerking 
ervan) stemt u in om het Abonnement of de Abonnementen op 
CitNOW te kopen en de tarieven te betalen voor de Orderitems, 
zoals uiteengezet op het Orderformulier, onderhevig aan deze 
Gebruiksvoorwaarden. Uw Abonnement begint op (i) de 
Startdatum van de Service of (ii) de Begindatum van het Contract 
zoals vermeld op het Orderformulier (waarbij de Begindatum van 
het Contract op het Orderformulier voorrang heeft). 

1.3 
Als u een Dealergroep bent die Abonnementen bestelt namens de 
Detailhandelaren in uw groep zal de Minimumtermijn gelden voor 
uw aanvankelijke Abonnement en zullen alle daaropvolgende door 
u namens de Detailhandelaren in uw groep gekochte 
Abonnementen aflopen op de einddatum van de Minimumtermijn 
van het aanvankelijke Abonnement. 

1.4 
U kunt Extra's bestellen door ons daar schriftelijk nadrukkelijk een 
instructie over te geven (e-mail wordt geaccepteerd). Als u Extra's 
bestelt voor een Abonnement beëindigt de termijn van de Extra's 
op dezelfde datum als het Abonnement waarop het van 
toepassing is. 

 

2.  Gebruik van CitNOW 

2.1 
Wij geven u het recht om CitNOW te gebruiken voor de periode 
van uw Abonnement. 
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2.2 
Het gebruik van CitNOW is onderhevig aan de volgende 
beperkingen: (a) u mag de Software niet 'reverse engineeren', 
decompileren of demonteren behalve voor zover dit toegestaan is 
door de wet. (b) u mag geen deel van CitNOW onderzoeken voor 
het doel van het ontwikkelen van een concurrerend product en u 
mag voor dit doel ook geen derde partij toegang geven tot 
CitNOW. 

2.3  
Wij zijn de eigenaar of vergunninghouder van het patent, de 
auteursrechten, handelsgeheimen en alle andere intellectuele- 
eigendomsrechten in de Software, Online Services en 
trainingsmaterialen om CitNOW te leveren. Het recht op de 
Software en de Online Services en het merk CitNOW zal bij ons of 
onze licentiegevers blijven. Alle rechten die hier niet nadrukkelijk 
zijn uitgedrukt, worden door ons voorbehouden. 

2.4 
Als u ons enige software, materiaal of andere documentatie geeft 
om door ons te worden gebruikt als onderdeel van onze 
verschaffing van CitNOW (“Klantenmateriaal”) dient u ervoor te 
zorgen dat wij de nodige rechten hebben om dit Klantenmateriaal 
te gebruiken en moet U eventuele vorderingen die tegen ons 
worden ingediend, verdedigen en vereffenen die beweren dat ons 
gebruik van Klantenmateriaal een overtreding vormt van de 
intellectuele-eigendomsrechten van een derde partij. 
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2.5  
U bent zelf volledig verantwoordelijk voor de Inhoud en voor het 
bemachtigen van toestemming van de individuen die in de Inhoud 
verschijnen. U stemt in tot de verdediging en schadeloosstelling in 
verband met eventuele claims door derde partijen die beweren dat 
de Inhoud die door U is geüpload een overtreding vormt van 
voorschriften of illegaal of lasterlijk is of de rechten van enige 
derde partij schendt. 

2.6 
U stemt in om u te houden aan alle van toepassing zijnde wetten 
en voorschriften in verband met uw bedrijf en uw gebruik van 
CitNOW, inclusief maar niet beperkt tot alle van toepassing zijnde 
voorschriften in verband met financieel gedrag. 

2.7 
Met CitNOW kan de Inhoud worden bekeken en via internet 
worden verspreid. Voor het geval de door U gemaakte Inhoud 
buiten onze controle wordt verspreid, stemt U in dat wij niet 
aansprakelijk zijn voor zo'n verspreiding. 

2.8 
Wij zullen u Online Service verschaffen in lijn met ons 
informatieblad over Online Service. Zonder onze nadrukkelijke 
schriftelijke toestemming mag u aan derden geen toegang geven 
tot de Software of Online Services.las normas o es ilegal, 
difamatorio o infringe cualquier derecho de un tercero. 
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3.  Betaling van tarieven 

3.1 
Tenzij dit in de Speciale Voorwaarden staat uiteengezet, wordt Uw 
eerste factuur verstuurd na de Startdatum van de Service of de 
Begindatum van het Contract (al naar gelang van toepassing is) en 
deze zal de Tarieven bevatten van de Orderitems die op dit 
Orderformulier staan vermeld. De facturen voor Maandelijkse 
Tarieven worden daarna elke maand op dezelfde tijd verzonden. 

3.2 
De Tarieven, inclusief belasting indien van toepassing, moeten 
worden betaald in overeenstemming met de betalingstermijnen 
die op het Orderformulier staan vermeld. 

3.3 
Als deze betalingen niet worden gedaan, kunnen wij zonder 
melding uw toegang tot CitNOW staken. 

3.4 
Uw Abonnement geldt voor de huidige versie van CitNOW op de 
datum van uw Orderformulier. Na de minimumtermijn kunnen wij 
onze Tarieven aanpassen naar aanleiding van nieuwe 
ontwikkelingen en versies van CitNOW die wij aan u ter beschikking 
stellen. Wij zullen minstens drie (3) maanden voorafgaand aan zo'n 
verhoging schriftelijk (inclusief per e-mail) melding daarvan doen, 
op voorwaarde dat wij de Tarieven per Minimumtermijn slechts 
eenmaal kunnen verhogen. 
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4.  Termijn en beëindiging 

4.1 
Onderhevig aan Clausule 1.3, en indien niet beëindigd in 
overeenstemming met clausule 4.2, zal elk Abonnement doorgaan 
voor de Minimumtermijn. Na afloop zal het Abonnement 
automatisch voor een volgend Minimumtermijn worden verlengd, 
tenzij een van de partijen drie (3) maanden voorafgaand aan de 
beëindiging van de aanvankelijke Minimumtermijn of de dan 
huidige Minimumtermijn schriftelijk melding doet van het feit dat 
deze niet wil verlengen. 

4.2 
Ofwel u of wij kunnen uw Abonnement op elk moment beëindigen 
als de andere partij (a) een belangrijke overtreding begaat van 
deze Gebruiksvoorwaarden en, in het geval van een overtreding 
die kan worden gecorrigeerd, deze niet binnen dertig (30) dagen 
van een schriftelijk verzoek daartoe van de andere partij, 
corrigeert. of (b) insolvent of bankroet wordt of een vrijwillige 
regeling treft met diens crediteuren, of diens bedrijfsvoering staakt 
of dreigt te staken. 

4.3 
Voor Dealergroepen of Merken realiseren wij ons dat er van tijd tot 
tijd acquisities en afstotingen kunnen plaatsvinden en wij zullen 
met u samenwerken om de beste gang van zaken af te spreken, 
wat zou kunnen leiden tot een aanpassing of beëindiging van het 
betreffende Abonnement. U stemt ermee in om in zulke 
omstandigheden niet een onredelijk verzoek om beëindiging te 
doen. 
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4.4 
Als uw Abonnement om welke reden dan ook is beëindigd, moeten 
eventuele achterstallige Opstellingstarieven of Maandelijkse 
Tarieven die op de datum van zo'n beëindiging verschuldigd zijn, 
onmiddellijk door u worden betaald. 

4.5 
Na beëindiging zult U of, als u een Dealergroep bent, zullen uw 
Detailhandelaren via de Online Services geen toegang meer 
hebben tot uw Inhoud. De Inhoud kan worden achterhaald volgens 
de bepalingen in ons Beleid inzake Gegevensbescherming. De 
internetlinks naar uw video's zullen misschien nog werken, maar 
dat kunnen wij niet garanderen. 

 

5.  Updates en technische steun 

5.1 
Onderhevig aan clausule 6 zullen wij u tijdens uw Abonnement 
technische steun bieden in overeenstemming met de van 
toepassing zijnde Beleidslijnen en Procedures daarover. 

 

6.  Garantie 

6.1 
Wij garanderen dat alle elementen van CitNOW zullen functioneren 
in overeenstemming met (i) de beschrijving op het Orderformulier 
(ii) de Informatiebladen (iii) de van toepassing zijnde Beleidslijnen 
en Procedures op de datum van het van toepassing zijnde 
Abonnement. 
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6.2 
De garantie die in clausule is uiteengezet6.1, is niet van toepassing 
op omstandigheden die het gevolg zijn van onjuist gebruik, externe 
service of aanpassingen die niet door ons zijn uitgevoerd, of door 
een ander gebruik dan is toegestaan onder deze 
Gebruiksvoorwaarden. Wij garanderen niet dat de werking van 
CitNOW ononderbroken of foutloos zal zijn. 

 

7.  Beperkingen en Uitzonderingen 
van Aansprakelijkheid 

7.1 
Niets in deze Gebruiksvoorwaarden vormt een uitzondering of 
beperking van onze aansprakelijkheid voor (i) fraude of andere 
criminele handelingen, (ii) persoonlijk letsel of overlijden als gevolg 
van onze nalatigheid (iii) frauduleuze onjuiste weergave of (iv) enige 
andere aansprakelijkheid die niet wettelijk kan worden uitgesloten. 

7.2 
Onderhevig aan clausule 7.1 zullen wij niet aansprakelijk zijn voor 
eventuele schade of juridische kosten als gevolg van: (i) verlies van, 
schade aan of corruptie van gegevens, (ii) verlies van gebruik, (iii) 
verlies van winst, (iv) verlies van verwachte besparingen, en/of (v) 
enig indirect of gevolgverlies. Zulke aansprakelijkheid is uitgesloten, 
ongeacht of zulke schade was voorzien of redelijkerwijs kon 
worden. 
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7.3 
Behalve zoals bepaald in clausule 7.1 en onderhevig aan clausule 
7.2 zal Onze maximale samengenomen aansprakelijkheid aan u 
voor welke oorzaak dan ook die voortkomt in verband met CitNOW 
niet groter zijn dan de hieronder uiteengezette limiet: 
7.3.1  
in verband met de aansprakelijkheid voor onze overtreding van 
Clausule 9.1 en onderhevig aan uw naleving van uw verplichtingen 
onder de van toepassing zijnde wetgeving inzake gegevens-privacy, 
een bedrag dat gelijk is aan 500% van de samengenomen Tarieven 
die tijdens de twaalf maanden onmiddellijk voorgaand aan uw 
claim zijn betaald; en 
7.3.2 
in verband met alle overige aansprakelijkheid in verband met onze 
verschaffing van Software en Online Services aan u, een bedrag dat 
gelijk is aan 125% van de samengenomen betaalde en 
verschuldigde Tarieven tijdens de twaalf maanden onmiddellijk 
voorafgaand aan uw vordering. 

7.4 
Onderhevig aan clausule 7.1 heeft U geen rechtsmiddel in verband 
met enige stelling aan U (hetzij schriftelijk hetzij mondeling) waar u 
op vertrouwde bij het aangaan van een Abonnement (“Verkeerde 
Voorstelling”) en Wij zullen jegens U uitsluitend aansprakelijk zijn 
ingevolge de nadrukkelijke voorwaarden van elk Abonnement. 

7.5 
Niets in deze Gebruiksvoorwaarden en elk Abonnement zal een 
uitsluiting of beperking vormen van onze aansprakelijkheid voor 
enige Verkeerde Voorstelling die door Ons frauduleus is gedaan. 
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8.  Vertrouwelijkheid 

8.1 
In de loop van uw Abonnement kan elk van ons vertrouwelijke 
informatie vereisen die voor de ander van waarde is, in verband 
met het bedrijf, de technologie en/of klanten van de andere partij. 
U en wij stemmen beiden in om de vertrouwelijke informatie van 
de andere partij geheim te houden tot de mate waarin dit 
toegestaan is door de wet. 

 

9.  Gegevensbescherming 

9.1 
Wij zullen beiden voldoen aan onze verplichtingen onder de van 
toepassing zijnde wetten inzake gegevensbescherming (inclusief 
maar niet beperkt tot de Wet Gegevensbescherming 1998 en de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 zoals van 
tijd tot tijd gewijzigd, toegevoegd, aangenomen en samengevoegd) 
en het CitNOW Beleid inzake Gegevensbescherming. 

9.2 
Voor het geval een derde partij een vordering tegen ons indient 
die voortkomt uit een overtreding of het niet nakomen van uw 
verplichtingen in verband met de relevante wetgeving inzake 
gegevensbescherming of het CitNOW Beleid inzake 
Gegevensbescherming, stemt u in om ons te verdedigen en ons 
schadeloos te stellen tegen boetes, vorderingen, kosten en schade 
die ons door een gerecht van een competent rechtsgebied of een 
regelgevende instantie worden opgedragen om aan enige derde 
partij te betalen. 
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10.  Algemeen 

10.1 
Geen van de partijen zullen aansprakelijk zijn voor enige vertraging 
of falen van het uitvoeren van enige verplichting onder deze 
Gebruiksvoorwaarden als de vertraging of het falen door factoren 
worden veroorzaakt die buiten de redelijke controle vallen van de 
betreffende partij. 

10.2 
Als enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden niet uitvoerbaar 
zal blijken, zullen de resterende bepalingen geldig blijven. Geen 
ontheffing van een van beide partijen bij de uitoefening van enig 
recht onder deze Gebruiksvoorwaarden zal die partij verhinderen 
om dat recht in de toekomst uit te oefenen. 

10.3 
Niets in deze Gebruiksvoorwaarden en elk Abonnement zal een 
uitsluiting of beperking vormen van onze aansprakelijkheid voor 
enige Verkeerde Voorstelling die door Ons frauduleus is gedaan. 
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10.4 
Op uw abonnement, onze levering van CitNOW en deze Algemene 
Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing en worden zij 
op basis van het Nederlands recht uitgelegd. Partijen verklaren 
onherroepelijk dat de exclusieve rechtsmacht toekomt aan de 
rechtbank voor Oost-Brabant in ’s- Hertogenbosch voor wat betreft 
alle geschillen die zouden kunnen ontstaan op grond van of in 
verband met deze Algemene Voorwaarden. Als u een Dealergroep 
bent, bent u er verantwoordelijk voor om ervoor te zorgen dat de 
Detailhandelaren in uw groep zich bewust zijn van en zich houden 
aan deze Gebruiksvoorwaarden (inclusief de van toepassing zijnde 
Beleidslijnen en Procedures) en zult u vooral bij de 
Detailhandelaren de aandacht vestigen op hun verplichtingen 
inzake privacy en toestemming. U blijft zelf aansprakelijk voor de 
naleving van deze Gebruiksvoorwaarden door elk van de 
Detailhandelaren in uw groep, ongeacht of u namens hen het 
Abonnement betaalt of dat de Detailhandelaar ons direct betaalt. 


