GEBRUIKSVOORWAARDEN INVESTMENTS-X-POSED B.V.

1.

Algemeen

1.1

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van de website www.investments-x-posed.com (‘website’) en
de algemene voorwaarden van Investments-X-Posed B.V., gevestigd te Bloemendaal en
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57460469 (′IXP′). Lees deze
gebruiks- en algemene voorwaarden (‘voorwaarden’) zorgvuldig door voordat u de website
gebruikt of bezoekt. Als u als abonnee van IXP van haar diensten gebruik wilt maken
(′abonnee′) dan dient u uitdrukkelijk deze voorwaarden te aanvaarden door het aanvinken van
de tekst bij registratie op de website dat u akkoord gaat met de voorwaarden.

2.

Dienstverlening IXP

2.1

Het doel van IXP is het verzamelen van o.a. effectenportefeuille data in een beveiligde
omgeving die worden gebruikt voor onderzoek ten behoeve van historische, statistische,
wetenschappelijke en commerciële doeleinden om inzicht te krijgen in de markt van
vermogensbeheer, effectenadvies en effecten(beleggingen). De informatie op de website is
mede bedoeld ter algemene informatie.

2.2

De dienstverlening van IXP bestaat onder andere uit het via de website aanbieden van een
eigen klantenportaal. De abonnee kan via de eigen klantenportaal zijn gegevens invoeren
(‘gebruikersinformatie’) en (effectenportefeuille) data uploaden (‘data’). IXP verwerkt de door
de abonnee ter beschikking gestelde data op basis waarvan zij (markt)analyses, queries en
zuivere vergelijkingsmaatstaven (‘analyse’) kan geven aan de abonnee.

2.3

IXP streeft ernaar dat de informatie en de analyse die zij via de website of anderszins aan
abonnees verschaft actueel, correct en volledig is. Niettemin kan IXP niet garanderen dat alle
opgenomen informatie in alle gevallen en op alle momenten daadwerkelijk actueel, correct en
volledig is. Aan deze informatie en/of de analyse kunnen dan ook geen rechten worden
ontleend.

3.

Verplichtingen abonnees

3.1

Iedere rechtspersoon of natuurlijke persoon kan zich als abonnee bij IXP registeren. De
abonnee:
3.1.1

is verantwoordelijk voor het aanleveren van juiste en volledige bedrijfs- en/of
persoonsgegevens en gebruikersinformatie. Het is de abonnee niet toegestaan om zich
op naam van een derde te registreren;

3.1.2

staat er voor in dat hij bevoegd is om van de website, eigen klantenportaal en diensten
van IXP gebruik te maken en dat hij bevoegd is tot het uploaden van aan
effectenportefeuille(s) gerelateerde informatie en data;

3.1.3

zal zich gedragen zoals van een verantwoordelijke en zorgvuldige abonnee mag worden
verwacht. Hieronder valt onder meer het zich houden aan en handelen in
overeenstemming met deze voorwaarden;

3.1.4

geeft direct gevolg aan alle door of namens IXP gegeven aanwijzingen die het gebruik
van de website, het eigen klantenportaal of haar diensten betreffen;

3.1.5

Is verantwoordelijk voor gebruik en geheimhouding van zijn logingegevens, en zal deze
niet aan derden ter beschikking stellen;

3.1.6

Zal de website, het eigen klantenportaal en diensten van IXP niet gebruiken in strijd met
het bepaalde in deze voorwaarden.
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4.

Vergoeding

4.1

Voor gebruik van een deel van de diensten van IXP is een vergoeding verschuldigd, zoals
vermeld in de overeenkomst. De tarieven kunnen worden gewijzigd gedurende de
overeenkomst met een abonnee.

5.

Verwerking van bedrijfs- en persoonsgegevens en wijzigingen

5.1

IXP gebruikt en verwerkt de bedrijfs- en persoonsgegevens en gebruikersinformatie van
abonnees in overeenstemming met haar privacyverklaring, die te vinden is op de website. De
privacyverklaring maakt een integraal onderdeel uit van deze gebruiksvoorwaarden. Door
akkoord te gaan met de onderhavige gebruiksvoorwaarden stemt u automatisch ook in met de
inhoud van de privacyverklaring.

5.2

Als abonnee bent u verantwoordelijk voor het doorgeven van eventuele wijzigingen in de
bedrijfs- en persoonsgegevens en voor de juiste inhoud van de aan IXP verstrekte bedrijfs- en
persoonsgegevens. Eventuele gevolgen van het niet tijdig melden van een wijziging in bedrijfsen persoonsgegevens en/of van het gebruiken van gebruikersgegevens zijn voor rekening en
risico van de abonnee.

6.

Beëindiging dienstverlening

6.1

Iedere abonnee heeft het recht om het gebruik van de website, het eigen klantenportaal en de
diensten van IXP te beëindigen, zoals omschreven in de overeenkomst.

6.2

In aanvulling op mogelijke andere beschikbare (rechts)middelen, behoudt IXP zich het recht
voor om het gebruik door de abonnee van de website, het eigen klantenportaal en de diensten
van IXP met onmiddellijke ingang en zonder nadere opgave van redenen (tijdelijk of blijvend)
stop te zetten en/of te beëindigen, indien de abonnee:
6.2.1

in strijd met deze voorwaarden handelt of deze niet (volledig) naleeft;

6.2.2

handelt in strijd met enige wet- of regelgeving, de openbare orde en/of de goede zeden is
of redelijkerwijs kan zijn;

6.2.3

op enige andere wijze onrechtmatig jegens IXP en/of derde(n) handelt.

6.3

Verwerking van de uitschrijving van de abonnee vindt uiterlijk binnen twee weken door IXP
plaats. Totdat de uitschrijving is verwerkt blijven deze voorwaarden onverkort van kracht. Na
uitschrijving zal IXP de gebruikersgegevens die de abonnee heeft geplaatst versleuteld opslaan
in een archief. IXP zal deze gegevens in het archief verwerken voor archiefbeheer, behandelen
van geschillen en geanonimiseerd voor het verrichten van wetenschappelijk, statistisch of
historisch onderzoek. Voor het overige wordt in dit verband verwezen naar de relevante
bepalingen in de privacyverklaring.

6.4

Na beëindiging van het abonnement en/of iedere andere beëindiging of ontbinding van de
overeenkomst tussen IXP en de abonnee blijft IXP gerechtigd om de door de abonnee
gedurende de looptijd van het abonnement aan IXP verstrekte gegevens en data te gebruiken
in overeenstemming met het bepaalde in deze voorwaarden en de privacyverklaring.

7.

Aansprakelijkheid

7.1

IXP is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade welke voortvloeit uit of verband
houdt met het gebruik (of de onmogelijkheid van gebruik) van de website en/of de inhoud
daarvan en/of het eigen klantenportaal en/of met de door IXP verleende diensten, noch voor
enige (directe of indirecte) schade welke voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik (of de
onmogelijkheid van gebruik) en/of de inhoud van websites die op enigerlei wijze met de website
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zijn verbonden. IXP is ook niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie
van mogelijke derde(n), die op enigerlei wijze via de website kunnen worden aangeboden.
7.2

IXP is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor enig handelen en/of nalaten van haar abonnees,
waaronder begrepen de door hen via de website ter beschikking gestelde bedrijfs- en
persoonsgegevens, gebruikersinformatie, mededelingen, reacties en/of andere materialen.

7.3

De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet, indien de schade het gevolg is
van opzet of grove schuld aan de zijde van IXP.

8.

Beschikbaarheid van de website en de faciliteiten

8.1

IXP streeft naar een goedwerkend systeem voor de website en de faciliteiten die bedoeld zijn
om continue, met uitzondering van werkzaamheden in verband met onderhoud en beveiliging,
beschikbaar te zijn.

8.2

IXP garandeert niet dat de website en de faciliteiten altijd beschikbaar zijn en/of correct
functioneren. Tevens garandeert IXP niet dat de servers waarop de website en de faciliteiten
beschikbaar worden gesteld, vrij zijn van virussen, storingen of andere schadelijke elementen.
IXP sluit iedere aansprakelijkheid die hiermee verband houdt of hiervan het gevolg is uit.

9.

Vrijwaring

9.1

Iedere abonnee vrijwaart IXP voor alle schade als gevolg van aanspraken van derde(n) ter zake
van de overtreding of het niet naleven van deze voorwaarden, dan wel tegen enige aanspraken
en/of schade van derde(n) die verband houden met en/of voortvloeien uit het gebruik van de
website, het eigen klantenportaal en de diensten.

10.

Rechten van intellectuele eigendom

10.1

De website, het eigen klantenportaal en de door IXP geleverde diensten bevatten informatie,
gegevens, bestanden, programma′s en/of andere materialen waarvan de rechten van
intellectuele eigendom toebehoren aan IXP en/of derden. Zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van IXP is het uitdrukkelijk niet toegestaan om deze materialen geheel of
gedeeltelijk openbaar te maken, of op enige andere wijze te (laten) gebruiken. De abonnee mag
informatie op deze website en/of het eigen klantenportaal wel opslaan of afdrukken zoals
overeengekomen in de overeenkomst.

11.

Overige bepalingen

11.1

Is of worden één of meer van de bepalingen in deze voorwaarden (gedeeltelijk) ongeldig, dan
blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. In een dergelijk geval zal IXP het
ongeldige gedeelte van de voorwaarden vervangen door bedingen die wel geldig zijn en
waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze voorwaarden, zoveel
mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

11.2

IXP behoudt zich het recht voor om de voorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen. De
meest actuele voorwaarden zijn via de website te vinden. In een dergelijk geval zal IXP
abonnees hiervan zo goed mogelijk op de hoogte stellen. Indien abonnees het gebruik van de
website, het eigen klantenportaal en de diensten voortzetten na aanpassingen in de
voorwaarden, worden zij geacht deze aanpassingen in de voorwaarden onherroepelijk te
hebben aanvaard. IXP raadt abonnees aan om de voorwaarden via de website regelmatig te
raadplegen.

11.3

Op de voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen die
verbandhouden met de website en/of het eigen klantenportaal en/of het gebruik van de diensten
van IXP worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in Haarlem.
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