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LICENTIEVOORWAARDEN MONEYVIEW ADVISA 

Algemeen 

a. MoneyView Research, KvK 33292632 te Amsterdam (MVR) is licentiehouder van MoneyView 

Advisa (MVA), zijnde een computerprogramma dat is ontworpen om actuele informatie over 

financiële producten te analyseren, structureren en interpreteren en financiële productadviezen te 

onderbouwen.. 

b. MVR is bereid en gerechtigd onder de navolgende voorwaarden aan abonnee een niet-exclusieve 

gebruikslicentie voor MVA te verstrekken. 

c. Abonnee onderkent de integriteit, objectiviteit en onafhankelijkheid van MVR en zal deze 

respecteren en op geen enkele wijze in woord of daad met voeten treden op basis van informatie 

verkregen uit MVA. 

Artikel 1: toepasselijkheid 

1.1. Deze licentievoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, aanbiedingen, 

offertes, werkzaamheden en/of overeenkomsten, waarbij MVR diensten verleent zoals het geven 

van informatie en ondersteuning of het verrichten of laten verrichten van prestaties anderszins, met 

betrekking tot MVA. 

1.2. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden -waaronder mede inkoop-voorwaarden van de 

abonnee worden verstaan- maken geen deel uit van deze overeenkomst en binden MVR niet, tenzij 

MVR deze voorwaarden schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard. In dat geval blijven deze 

voorwaarden voor het overige van kracht.  

Artikel 2: gebruikslicentie 

2.1. MVR verschaft de abonnee een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie voor de installatie 

en het gebruik van MVA met het aantal gelijktijdige gebruikers zoals aangegeven op de 

overeenkomst of het bestelformulier ‘MVA’.  

2.2. Abonnee mag de via MVA verkregen gegevens uitsluitend schriftelijk en mondeling te benutten 

bij directe adviesdoeleinden van een financieel product aan een eindgebruiker daarvan, mits het 

schriftelijke materiaal het MVR-logo vermeldt en als afkomstig uit MVA herkenbaar is. Voorts is het 

abonnee toegestaan de aldus verkregen schriftelijke gegevens onbeperkt intern te gebruiken. 

2.3. Het is abonnee niet toegestaan op basis van of met gebruik van de informatie uit MVA te 

publiceren in dagbladen, in tijdschriften, via radio, via televisie of via internet of andere massa-

mediale uitingen. 

2.4. Het is abonnee in geen geval toegestaan om met verwijzing naar of op basis van informatie uit 

MVA met niet-objectief te onderbouwen conclusies (‘waarde-oordelen’) over financiële producten 

naar buiten te treden, in welke vorm dan ook. 

2.5 Indien MVR een overtreding van abonnee  en/of haar personeelsleden en/of voor haar werkzame 

derden constateert ten aanzien van het gestelde in artikel 2.1. t/m 2.3 verbeurt abonnee een 

onmiddellijk opeisbare boete van EUR 12.500,- per gebeurtenis, een en ander onverminderd alle 

verdere rechten van MVR, waaronder dat op nakoming en/of vergoeding van de overigens werkelijk 

door haar geleden schade. 

Artikel 3: installatie, specificatie, gebruik 

3.1. MVR zal de productinformatie in MVA automatisch en op dagelijkse basis verversen via de 

website via welke MVA benaderd wordt. 

3.2. MVR is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook indien de overeengekomen leveringsdatum 

wordt overschreden, behoudens opzet/grove schuld zijdens MVR. 

3.3. MVA zal aan de gebruiker ter beschikking worden gesteld in de versie die geldt op het moment 

waarop MVA aan de abonnee wordt aangeboden en als zodanig door de abonnee wordt aanvaard. 

3.4. De abonnee is verplicht MVA zorgvuldig te gebruiken en te beheren, met inachtneming van de 

aanwijzingen en instructies die door of vanwege MVR worden verstrekt. De abonnee zal alleen 

vakbekwaam en deskundig personeel tot het gebruik van MVA toelaten.  

3.5. Het is abonnee niet toegestaan programmatuur te integreren of te laten integreren met MVA 

(welke het voorwerp van deze overeenkomst is), anders dan door of met instemming van MVR. 

Artikel 4: garantie en aansprakelijkheid 

4.1. MVR staat er voor in dat MVA in staat is om de taken te verrichten die staan vermeld in de aan 

abonnee geleverde documentatie. Deze garantie geldt eveneens voor de voor MVA te leveren 

dataup-dates. 

4.2. Iedere aansprakelijkheid voor enige schade, direct of indirect, voortvloeiende uit of 

samenhangende met MVA wordt uitgesloten en abonnee vrijwaart MVR terzake van alle aanspraken 

van derden wegens zodanig schade, op welke grond ook ontstaan. MVR is evenmin aansprakelijk 

voor enige schade ontstaan als gevolg van een door de gebruiker of door derden gemaakte fout, 

behoudens opzet of grove schuld van MVR. 

4.3. MVA is met de meeste zorg samengesteld. Niettemin aanvaardt MVR geen enkele 

aansprakelijkheid voor het gebruik van de inhoud van MVA, door wie of van welke aard dan ook, 

behoudens opzet of grove schuld van MVR. 

Artikel 5: geheimhouding 

5.1. Alle door MVR aan de gebruiker verstrekte gegevens, ontwerpen en informatie dragen een 

vertrouwelijk karakter, zodat ze door abonnee niet mogen worden gekopieerd of aan derden getoond, 

bekendgemaakt of ter beschikking gesteld, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.1 

en 2.2. E.e.a. blijft ook van kracht na beëindiging van de overeenkomst, waarvan deze voorwaarden 

deel uitmaken. 

5.2. De abonnee is gehouden deze verplichting ook op te leggen aan diegenen in dienstverband, die 

hier kennis van kunnen nemen, zulks in verband met de uitvoering van de overeenkomst. 

Artikel 6: rechten van intellectuele eigendom 

6.1. Ingeval abonnee door een derde wordt aangesproken op grond van een inbreuk op enig 

intellectueel eigendomsrecht van MVA, dan vrijwaart MVR de abonnee voor de schade terzake, mits 

de abonnee MVR direct op de hoogte stelt van een dergelijke aanspraak en MVR in plaats van 

abonnee alle onderhandelingen of procedures jegens deze derde zal voeren en de abonnee aan MVR 

alle mogelijke assistentie zal geven daartoe. Deze vrijwaring vervalt indien de abonnee, in welke 

vorm dan ook, jegens deze derde aansprakelijkheid erkent. Voorts is abonnee gehouden al die 

aanwijzingen van MVR na te komen die redelijkerwijze verwacht kunnen worden om enige schade, 

in verband met een aanspraak als hierboven genoemd, te verminderen. 

6.2. Alle auteursrechten alsmede enige andere intellectuele eigendomsrechten van MVA zullen in 

het bezit blijven van MVR, ook na beëindiging van deze overeenkomst. 

6.3. De abonnee, voor zover dit in diens vermogen ligt, zal MVR onmiddellijk op de hoogte stellen in 

geval abonnee zich bewust wordt van ongeautoriseerd gebruik van MVA, door wie dan ook. 

Artikel 7: abonnement en betaling 

7.1. De licentie wordt aangegaan voor de duur van zoals aangegeven op het bestelformulier of de 

overeenkomst ‘MoneyView Advisa’, waarbij als ingangsdatum geldt de datum waarop MVR het 

bestelformulier of de overeenkomst ontving, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

7.2. Partijen hebben ieder het recht de overeenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van 

tenminste drie maanden voor het aflopen van de in 7.1 genoemde termijn middels een aangetekende 

brief te beëindigen. Ingeval deze beëindiging niet voor deze opzegtermijn en volgens deze wijze 

plaatsvindt, dan loopt de overeenkomst door voor dezelfde duur als waarop deze onder 7.1. is 

aangegaan. 

7.3. MVR is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling tussentijds te beëindigen 

indien de abonnee ernstig in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, indien hij surseance 

van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn bedrijf staakt of aan derden 

overdraagt, zulks wordt ontbonden, of op diens goederen geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd, 

in financieel onvermogen dreigt te verkeren dan wel in geval van enig onbevoegd gebruik van MVA, 

een en ander onverminderd het recht op vergoeding van de schade die door de beëindiging wordt 

veroorzaakt. 

7.4. De financiële en overige specifieke bepalingen zijn opgenomen in de overeenkomst of het 

bestelformulier ‘MVA’. 

Artikel 8: overmacht 

8.1. In geval van verhindering om de overeenkomst uit te voeren als gevolg van overmacht, 

waaronder te verstaan is elke van de wil en/of controle van MVR onafhankelijke omstandigheid, al 

dan niet voorzienbaar, waardoor gehele of gedeeltelijke uitvoering tijdelijk of blijvend wordt 

verhinderd, is MVR gerechtigd de uitvoering op te schorten, dan wel de overeenkomst, voorzover 

niet uitgevoerd, te ontbinden en betaling te vorderen van het uitgevoerde gedeelte van de 

overeenkomst, zonder dat MVR gehouden is tot het betalen van enige schadevergoeding. 

Artikel 9: prijs en betaling 

9.1. De door MVR voor MVA gehanteerde tarieven en prijzen gelden voor de contractstermijn van 

de overeenkomst. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn alle tarieven en prijzen exclusief BTW. 

9.2. MVR behoudt zich het recht voor de tarieven en prijzen te wijzigen. Gewijzigde prijzen zullen pas 

met ingang van een nieuwe contractstermijn in rekening worden gebracht en in geval van een 

prijsverhoging zal MVR de abonnee hiervan minimaal 2 maanden voor afloop van de contractstermijn 

in kennis stellen. Indien de abonnee zich niet kan verenigen met een door MVR doorgevoerde 

prijsverhoging, is de abonnee gerechtigd de overeenkomst te ontbinden door middel van een 

schriftelijke aan MVR te zenden buitengerechtelijke verklaring. Indien deze verklaring niet binnen 1 

maand na ontvangst door de abonnee van de kennisgeving inzake de prijsverhoging is ontvangen, 

dan wordt de abonnee geacht akkoord gegaan te zijn met de prijsverhoging. 

9.3. Uitgezonderd van het gestelde in artikel 9.2 zijn uitdrukkelijk jaarlijkse prijsaanpassingen conform 

de Consumentenprijsindex van het CBS. MVR behoudt zich het recht voor om de door haar 

gehanteerde tarieven en prijzen jaarlijkse aan te passen conform de genoemde index 

9.4. Betaling dient te geschieden binnen 21 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders is 

overeengekomen. MVR kan de termijn van uitvoering der overeenkomst verlengen met de tijd, 

gedurende welke de abonnee een tijdens de uitvoering van de overeenkomst opeisbare factuur of 

een gedeelte daarvan onbetaald laat. MVR zal abonnee hier op voorhand van op de hoogte stellen. 

9.5. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MVR is het de abonnee niet toegestaan zijn 

betalingsverplichtingen jegens MVR te verrekenen met een vordering van de abonnee op MVR, uit 

welke hoofde dan ook. 

9.6. MVR heeft in geval er geen gebruik wordt gemaakt van automatische incasso het recht te allen 

tijde vooruitbetaling van de abonnee te verlangen. 

9.7. Bij niet of niet tijdige betaling dan wel niet of niet behoorlijke nakoming van enige op de abonnee 

rustende verplichting jegens MVR, is MVR gerechtigd aan de abonnee een bedrag gelijk aan 15 % 

van de openstaande hoofdsom als gerechtelijke kosten en buitengerechtelijke (incasso)kosten in 

rekening te brengen, onverminderd het recht van MVR om de werkelijk gemaakte kosten aan de 

abonnee in rekening te brengen, indien deze dit bedrag te boven mochten gaan. 

Artikel 10: Verwerking van persoonsgegevens 

10.1 In het kader van de uitvoering van de Overeenkomst, kan MVR persoonsgegevens in de zin van 

de Wet bescherming persoonsgegevens en/of Algemene Verordening Gegevensbescherming (Wbp 

en/of AVG) voor abonnee verwerken. Partijen komen overeen dat, voor zover MVR 

persoonsgegevens verwerkt in opdracht van abonnee, MVR aan te merken is als de verwerker in de 

zin van de Wbp/AVG en abonnee als de verantwoordelijke. MVR zal derhalve alleen 

persoonsgegevens verwerken in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst met abonnee 

en in opdracht van abonnee.  

10.2 Abonnee garandeert (i) dat zij volledig aan alle toepasselijke wettelijke verplichtingen, waaronder 

begrepen maar niet beperkt tot de verplichtingen uit de Wbp/AVG, voldoet ten aanzien van de 

persoonsgegevens. Abonnee staat er jegens MVR voor in dat deze gegevens niet onrechtmatig zijn 

en geen inbreuk maken op rechten van derden, (ii) dat zij gerechtigd is om de persoonsgegevens 

aan MVR te verstrekken, en (iii) dat zij gerechtigd is MVR als verwerker van de betreffende 

persoonsgegevens in te schakelen en MVR het recht te verlenen om zelf (sub)verwerkers in te 

schakelen. 

10.3 Abonnee vrijwaart MVR volledig tegen alle claims van derde partijen, waaronder de sub-

verwerkers, die op enigerlei wijze voortvloeien uit en/of verband houden met de verwerking van 

persoonsgegevens door MVR en/of die het gevolg zijn van de schending van bovengenoemde 

garanties door Abonnee.   

10.4 MVR spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen en de gegevensoverdracht tussen 

Abonnee en MVR te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. MVR 

legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer waarbij onder meer 

rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.  

10.5 De in dit artikel opgenomen bepalingen omtrent de verwerking van persoonsgegevens 

kwalificeren als een verwerkersovereenkomst als bedoeld in de Wbp/AVG.  

10.6 Op deze Licentievoorwaarden is het privacyreglement van MVR van toepassing. Dit 

privacyreglement is terug te vinden op www.moneyview.nl/voorwaarden.   

Artikel 11: slotbepalingen 

11.1. Alle kennisgevingen in het kader van deze overeenkomst door de ene aan de andere zijde, 

zullen geacht worden behoorlijk te zijn gedaan indien verzonden bij aangetekende post op het adres 

dat op deze overeenkomst vermeld staat. 

11.2. Onder de voorwaarde dat aan de rechten van de abonnee, voortvloeiend uit de overeenkomst, 

geen afbreuk wordt gedaan, is MVR gerechtigd haar rechten over te dragen aan andere 

vennootschappen, waarmee zij al dan niet in concernverband optreedt of aan deze 

concernvennootschappen haar contractpositie als partij bij deze overeenkomst over te dragen, 

waardoor MVR uit deze overeenkomst zal zijn ontslagen.  

11.3. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Als bevoegde rechter wordt het 

Kantongerecht of de Rechtbank te Amsterdam aangewezen. 

http://www.moneyview.nl/voorwaarden

