LICENTIE-VOORWAARDEN MONEYVIEW PRODUCTRATING

Artikel 5: rechten van intellectuele eigendom

Partijen nemen het volgende in aanmerking:

5.1

a. MoneyView Research (MVR) genereert informatie betreffende financiële producten in het
bijzonder de MoneyView ProductRating (MPR) en is bereid deze aan Gebruiker ter beschikking
te stellen voor commerciële doeleinden conform de specificaties in paragraaf 2.
b. Gebruiker is voornemens de MPR aan te wenden voor gebruik in commerciële uitingen,
conform de specificaties in paragraaf 2.
c. Gebruiker wenst uit hoofde van het voornoemde toestemming te krijgen voor het gebruik van
de MPR in commerciële uitingen en MVR is bereid onder de navolgende condities deze
toestemming te verlenen.

5.2
5.3

Artikel 1: toepasselijkheid
1.1. MVR verleent Gebruiker toestemming voor het gebruik van de MPR voor commerciële
doeleinden conform de specificaties in artikel 2..
1.2. Gebruiker verplicht zich om aan MVR een vergoeding te betalen zoals aangegeven op de
overeenkomst of het bestelformulier ‘MoneyView ProductRating’.
1.3. MVR verschaft Gebruiker een niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie voor het
gebruik van de MPR.
1.4. Gebruiker mag de MPR uitsluitend benutten voor doeleinden zoals omschreven in deze
licentievoorwaarden.
1.5 Indien MVR een overtreding van Gebruiker en/of haar personeelsleden en/of voor haar
werkzame derden constateert ten aanzien van het gestelde in artikel 1.1. t/m 1.4 verbeurt
Gebruiker 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 2: gebruikslicentie



MVR genereert de MPR, zijnde een beoordelingssysteem waarin de prijs en kwaliteit van
voorwaarden van financiële retailproducten tot uitdrukking komen middels de toekenning
van minimaal 1 en maximaal 5 sterren.
Gebruiker heeft een 5-sterrenbeoordeling ontvangen op prijs en/of voorwaarden voor
haar product.

MVR is bereid om aan Gebruiker het recht te verlenen om in commerciële uitingen melding te
doen van de door haar ontvangen MPR onder de volgende specifieke condities:
2.1

2.2
2.3

2.4

2.5

2.6

MVR verleent Gebruiker toestemming om in/op brochures, internet, mailings,
televisiecommercials en radiocommercials te refereren aan de MPR en deze indien van
toepassing te tonen.
MVR zal Gebruiker hiertoe van het benodigde beeldmateriaal voorzien.
Het is Gebruiker alleen toegestaan aan de MPR te refereren of de MPR te tonen indien zij:

Dit doet rechtstreeks in verband met en alleen met referte aan het hiervoor
genoemde product .

Duidelijk maakt dat het hier de MPR ‘Prijs’, of ‘Voorwaarden’ betreft en niet de
indruk zal wekken dat zij ook op andere gronden een 5-sterren MPR heeft
ontvangen indien dit niet het geval is.

In haar uitingen géén vergelijkingen treft met specifieke partijen met een lagere
MPR.

Het onderhavige product gedurende de looptijd van deze overeenkomst niet heeft
aanpast op enige wijze die van invloed kan zijn op de MPR. Indien het product wel
op zodanige wijze wordt aangepast, dient Gebruiker het gebruik van de MPR te
staken.
Indien Gebruiker in de genoemde commerciële uitingen volstaat met de plaatsing van het
door MVR geleverde beeldmateriaal, zonder begeleidende teksten hoeven deze uitingen
niet te worden voorgelegd aan MVR.
Indien Gebruiker naast of in plaats van het door MVR geleverde beeldmateriaal tekstueel
of redactioneel refereert aan de MPR in commerciële uitingen dient zij deze vooraf aan
MVR voor te leggen.
Gebruiker zal MVR in voorkomende gevallen met inachtneming van een redelijke termijn
vóór de publicatie van iedere commerciële uiting informeren en de commerciële uiting aan
MVR voorleggen ter controle. De commerciële uiting zal door MVR binnen 4 werkdagen
worden gecontroleerd op inhoudelijke juistheid, de afwezigheid van waardeoordelen,
objectiviteit en validiteit, behoudens in gevallen van overmacht waarover MVR Gebruiker
terstond zal informeren. MVR houdt zich in voorkomende gevallen het recht voor om de
inhoud van de advertentie of uiting te toetsen en indien zij dit noodzakelijk acht aan te
passen of geen toestemming te verlenen voor publicatie.

Artikel 3: garantie en aansprakelijkheid
3.1

3.2

3.3

MVR verricht haar onderzoeken met de grootste mate van zorgvuldigheid en
nauwkeurigheid. Desondanks aanvaardt MVR geen enkele aansprakelijkheid voor
eventuele onjuistheden of onvolkomenheden en de beslissingen die eventueel genomen
worden op basis van informatie die MVR verstrekt.
Iedere aansprakelijkheid voor enige schade, direct of indirect, voortvloeiende uit of
samenhangende met het gebruik van de MPR wordt uitgesloten en Gebruiker vrijwaart
MVR terzake van alle aanspraken van derden wegens zodanig schade, op welke grond
ook ontstaan. MVR is evenmin aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook,
ontstaan als gevolg van een door de Gebruiker of door derden gemaakte fout, behoudens
opzet of grove schuld van MVR.
De MPR is met de meeste zorg samengesteld. Niettemin aanvaardt MVR geen enkele
aansprakelijkheid voor het gebruik van de inhoud van de MPR, door wie of van welke aard
dan ook, behoudens opzet of grove schuld van MVR.

Artikel 4: geheimhouding
4.1. Alle door MVR aan de Gebruiker verstrekte gegevens, ontwerpen en informatie dragen
een vertrouwelijk karakter, zodat ze door Gebruiker niet mogen worden gekopieerd of aan
derden getoond, bekendgemaakt of ter beschikking gesteld, zulks met inachtneming van
het bepaalde in artikel 2. Een en ander blijft ook van kracht na beëindiging van de
overeenkomst, waarvan deze voorwaarden deel uitmaken.
4.2. De Gebruiker 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.
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Ingeval Gebruiker door een derde wordt aangesproken op grond van een inbreuk op enig
intellectueel eigendomsrecht van de MPR, dan vrijwaart MVR de Gebruiker voor de
schade terzake, mits de Gebruiker MVR direct op de hoogte stelt van een dergelijke
aanspraak en MVR in plaats van Gebruiker alle onderhandelingen of procedures jegens
deze derde zal voeren en de Gebruiker aan MVR alle mogelijke assistentie zal geven
daartoe. Deze vrijwaring vervalt indien de Gebruiker, in welke vorm dan ook, jegens deze
derde aansprakelijkheid erkent. Voorts is Gebruiker 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.
Alle auteursrechten alsmede enige andere intellectuele eigendomsrechten van de MPR
zullen in het bezit blijven van MVR, ook na beëindiging van deze overeenkomst.
De Gebruiker, voor zover dit in diens vermogen ligt, zal MVR onmiddellijk op de hoogte
stellen in geval Gebruiker zich bewust wordt van ongeautoriseerd gebruik van de MPR,
door wie dan ook.

Artikel 6: termijn en betaling
6.1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van zoals aangegeven op het
bestelformulier of de overeenkomst ‘MoneyView ProductRating’, waarbij als
ingangsdatum geldt de eerste dag van de maand volgend op de datum waarop MVR het
bestelformulier of de overeenkomst ontving, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
6.2. De overeenkomst eindigt van rechtswege na de termijn zoals aangegeven op het
bestelformulier of de overeenkomst ‘MoneyView ProductRating’.
6.3. MPR is gerechtigd deze overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling tussentijds te
beëindigen indien de Gebruiker 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 de MPR, een en ander
onverminderd het recht op vergoeding van de schade die door de beëindiging wordt
veroorzaakt.
6.4. De financiële en overige specifieke bepalingen zijn opgenomen in het bestelformulier of
de overeenkomst ‘MoneyView ProductRating’.

Artikel 7: overmacht
7.1

In geval van verhindering om deze 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 8: prijs en betaling
8.1

8.2
8.3

De door MVR voor de MPR gehanteerde tarieven en prijzen gelden voor de
contractstermijn van de overeenkomst. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn alle
tarieven en prijzen exclusief BTW.
Betaling dient ineens te geschieden en binnen 30 dagen na de factuurdatum, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MVR is het de Gebruiker niet
toegestaan zijn betalingsverplichtingen jegens MVR te verrekenen met een vordering van
de Gebruiker op MVR, uit welke hoofde dan ook.

Artikel 9: slotbepalingen
10.1 Alle kennisgevingen in het kader van de overeenkomst door de ene aan de andere zijde,
zullen geacht worden behoorlijk te zijn gedaan indien verzonden op het adres dat op de
bestelformulier of de overeenkomst ‘MoneyView ProductRating’ vermeld staat..
10.2 Onder de voorwaarde dat aan de rechten van de Gebruiker, voortvloeiend uit deze
overeenkomst, geen afbreuk wordt gedaan, is MVR gerechtigd haar rechten bij deze
overeenkomst 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.
10.3 Algemene en/of inkoopvoorwaarden van Gebruiker zijn niet van toepassing tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
10.4 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Als bevoegde rechter wordt
het Kantongerecht of de Rechtbank te Amsterdam aangewezen.

