ALGEMENE VOORWAARDEN
van toepassing op de producten geleverd, dan wel de diensten verricht, door
File2Share, onder meer aangeboden via haar website www.file2share.nl
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Definities
Aanvraag: de aanvraag door de Contractant voor het verkrijgen van Toegang;
Account: een door File2Share ten behoeve van de Dienst aan de Contractant toegekende specifieke
ruimte op de server(s) van File2Share welke ruimte beperkt in omvang is, één en ander zoals vermeld
op de Website;
Algemene Voorwaarden deze algemene voorwaarden zoals deze nu of te eniger tijd zullen luiden;
Beheerder: de natuurlijke of rechtspersoon, tevens Deelnemer, die Beheertaken kan uitvoeren, al dan
niet daartoe gemachtigd door de Contractant;
Beheertaken: De mogelijkheid om, onder meer, (i) (nieuwe) Deelnemers Toegang te verlenen en de
omvang van die Toegang te bepalen en (ii) nieuwe projecten op naam van de Contractant kan
aanmelden;
Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon, tevens Deelnemer, die Toegang aanvraagt en met wie de
Hoofdovereenkomst voor het gebruik van de Dienst wordt gesloten en die daarnaast de Beheerder
aanwijst;
Deelnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die Toegang verkrijgt, dan wel die van de Software en/of de
Dienst gebruik maakt, al dan niet door tussenkomst van de Beheerder;
Dienst: de door File2Share via haar Website te exploiteren dienst op grond waarvan een Deelnemer via
de server(s) van File2Share onder en/of door middel van de Account op elektronische wijze informatie
kan ontvangen, verzenden, opslaan en/of opvragen;
File2Share: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid File2Share B.V., gevestigd en
kantoorhoudende te Utrecht aan de Kanaalweg 14, 3526 KL;
Gastgebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon, tevens Deelnemer, die Toegang verkrijgt, al dan niet
door tussenkomst van een Deelnemer niet zijnde een Gastgebruiker, en wiens Toegang beperkt is tot
het ophalen of plaatsen van bestanden in een specifieke ruimte op de server(s) van File2Share, niet
zijnde de Account;
Gebruikersnaam: de door File2Share aan de Deelnemer toegekende identificatiecode, bestaande uit
een combinatie van letters en/of cijfers en/of leestekens (@), meestal bestaande uit een e-mail adres;
Hoofdovereenkomst: de overeenkomst tussen File2Share en een Contractant op grond waarvan door
File2Share aan de Contractant Toegang tot de Dienst wordt verleend;
Overeenkomst: de overeenkomst tussen File2Share en een Deelnemer, niet zijnde de Contractant, op
grond waarvan door File2Share aan de Deelnemer, niet zijnde de Contractant, Toegang tot de Dienst
wordt verleend;
Partner: een onderneming waarmee File2Share een samenwerkingsovereenkomst heeft gesloten onder
meer voor de ontwikkeling van de Software. Deze Partners worden vermeld op de Website;
Software: de voor het gebruik van de Dienst benodigde software;
Toegang: de mogelijkheid om via onder andere een computer, een modem en een telefoon- en/of
kabelaansluiting gebruik te maken van de Dienst;
Wachtwoord: de door File2Share aan de Deelnemer toegekende combinatie van letters, cijfers en/of
leestekens, waarmee in combinatie met de Gebruikersnaam Toegang tot de Dienst kan worden
verkregen;
Website: www.file2share.nl
Algemeen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen File2Share en de
Deelnemer, uit welke hoofde dan ook.
De Aanvraag komt tot stand door het schriftelijk dan wel on line invullen door de Contractant van de
vereiste velden van het registratieformulier op de Website en het verzenden van dat registratieformulier
(al dan niet per e-mail) naar File2Share.
Door het invullen van het registratieformulier, als bedoeld in het vorige lid, accepteert de (toekomstige)
Contractant de Algemene Voorwaarden.
Een Hoofdovereenkomst komt tot stand nadat de Aanvraag door File2Share is aanvaard. File2Share
heeft het recht de Aanvraag om haar moverende redenen niet te accepteren. Omtrent de reden hiervoor
is File2Share niet verplicht enige verklaring te geven.
Een Overeenkomst komt tot stand door het verkrijgen van Toegang voor het gebruik van de Dienst, dan
wel door gebruik van de Software en/of de Dienst. De Deelnemer accepteert door hiervoor bedoeld
gebruik de Algemene Voorwaarden.
De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Deelnemer worden door File2Share
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
File2Share heeft het recht deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen. Wijzigingen gelden
ook ten aanzien van reeds gesloten Hoofdovereenkomsten en/of Overeenkomsten. Wijzigingen worden
schriftelijk, per e-mail en/of via de Website aan de Deelnemer bekend gemaakt. Zij treden in werking 30
(dertig) dagen na deze bekendmaking of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld. Indien
de Deelnemer de Dienst na deze periode van 30 dagen blijft gebruiken, accepteert de Deelnemer de
gewijzigde Algemene Voorwaarden.
Het is de verplichting van de Deelnemer om bekendmakingen op de Website bij te houden en in dat
kader derhalve de Website minimaal eens per 2 weken te bekijken.
De Dienst
File2Share verleent de Deelnemer de mogelijkheid gebruik te maken van de Dienst één en ander
overeenkomstig met de door File2Share beschikbaar gestelde informatie (waaronder begrepen de op de
Website opgenomen informatie) en deze Algemene Voorwaarden.
Na acceptatie van de Aanvraag door File2Share, zal File2Share één of meer Account(s) ten behoeve
van de Contractant, zijn Beheerder en de door zijn Beheerder uitgenodigde Deelnemers creëren en de
Deelnemers (respectievelijk de Contractant, de Beheerder en de Deelnemer) een Gebruikersnaam en
Wachtwoord toekennen.
De Gebruikersnaam en het Wachtwoord van de Deelnemer zijn strikt persoonlijk. Tenzij schriftelijk
anders overeengekomen, is het de Deelnemer niet toegestaan derden gebruik te laten maken van zijn
Gebruikersnaam en/of andere uit de Overeenkomst voortvloeiende rechten. De Contractant is volledig
verantwoordelijk voor al hetgeen onder zijn Account gebeurt. De Deelnemer is volledig verantwoordelijk
voor al hetgeen onder zijn Gebruikersnaam en /of Wachtwoord gebeurt.
De Deelnemer dient zelf zorg te dragen voor het in bezit hebben en het functioneren van de
noodzakelijke hard- en software, randapparatuur en verbindingen om inwerkingstelling van de Toegang
mogelijk te maken. Het is de verantwoordelijkheid van de Deelnemer om alle in verband daarmee
verschuldigde kosten, waaronder bijvoorbeeld telefoonkosten, te voldoen.
File2Share zal naar beste vermogen trachten slechts die Deelnemers toegang tot de Account te
verlenen die daartoe uitdrukkelijk door de Beheerder van de betreffende Account zijn gemachtigd.
File2Share garandeert evenwel niet dat een derde geen toegang kan verkrijgen tot de Account de daar
opgeslagen data kan bekijken, kopiëren aanpassen en/of distribueren. De Deelnemer vrijwaart
File2Share terzake dan ook voor alle schade die de Deelnemer als gevolg van voornoemde toegang
door een derde zou kunnen lijden.
File2Share biedt de Dienst aan op een “AS IS” en “AS AVAILABLE” basis. Het gebruik van de Dienst
door de Deelnemer is op eigen risico van de Deelnemer. File2Share garandeert uitdrukkelijk niet:
(i)
dat de Dienst aan de verwachtingen en eisen van de Deelnemer voldoet;
(ii)
dat altijd gebruik kan worden gemaakt van de Dienst zonder storingen, fouten,
defecten of virussen;
(iii)
dat de data die worden verzonden, ontvangen, opgeslagen of opgevraagd door
gebruik van de Dienst niet verloren gaan of niet beschadigd worden. File2Share
voorziet niet in enige onderhoudsservice om fouten, defecten of overige
beschadigingen te repareren.
Een storing in de Dienst wordt opgeheven door File2Share voor zover het niet een storing in de dienst
van de telecommunicatie-aanbieder en/of in de apparatuur en/of in de programmatuur van de
Deelnemer, dan wel uitval van elektriciteit betreft. De kosten van de storingsopheffing in de Dienst
komen voor rekening van de Deelnemer indien (i) de storing het gevolg is van onoordeelkundig gebruik
van de Dienst door de Deelnemer, dan wel (ii) te wijten is aan een handelen of nalaten door de
Deelnemer in strijd met deze Algemene Voorwaarden.
File2Share is te allen tijde gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking aan de Deelnemer
wijzigingen en/of verbeteringen aan te brengen in de Dienst en/of deze Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te
stellen en/of het gebruik ervan door de Deelnemer(s) te beperken en/of wijzigingen aan te brengen in de

Artikel 4
4.1
4.2
4.3
4.4

Artikel 5
5.1
5.2

5.3

5.4
5.5

5.6

Artikel 6
6.1
6.2

Artikel 7
7.1
7.2

7.3
7.4
7.5

7.6
7.7

7.8

inbelpunten van File2Share of de technische interfaces. Een wijziging of verbetering die naar het redelijk
oordeel van File2Share aanmerkelijke aanpassing vereist van de bij de Deelnemer in gebruik zijnde
apparatuur en programmatuur, zal ten minste 30 dagen voor de invoering van de wijziging of verbetering
aan de Deelnemer kenbaar worden gemaakt.
File2Share is nimmer aansprakelijk voor schade, welke de Deelnemer mogelijk lijdt, als gevolg van het
onder dit artikel gestelde.
Software
De Deelnemer verkrijgt ten aanzien van de Software uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar
gebruiksrecht en uitsluitend voor eigen gebruik, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen.
De Software wordt door File2Share om niet aan de Deelnemer ter beschikking gesteld.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is de Deelnemer niet gerechtigd de aan hem ter
beschikking gestelde Software in een netwerk te gebruiken.
De Deelnemer is, behoudens voor zover zulks uitdrukkelijk uit de wet voortvloeit, niet gerechtigd om de
aan hem ter beschikking gestelde Software te kopiëren vertalen, bewerken, arrangeren of anderszins te
veranderen noch om door middel van reverse engineering of anderszins (te trachten om) de source
code (broncode) van de programmatuur te creëren.
Gebruik van de Dienst
De Deelnemer is volledig aansprakelijk voor alle data die hij verzendt, ontvangt, opslaat en/of opvraagt,
dan wel deze probeert te verzenden, te ontvangen, op te slaan en/of op te vragen door gebruik van de
Dienst. File2Share is niet aansprakelijk voor enige schade die de Deelnemer hierdoor mogelijk lijdt.
De Deelnemer zal de Dienst alleen voor legale doeleinden gebruiken en alleen in overeenstemming met
de toepasselijke wet- en regelgeving, inclusief deze Algemene Voorwaarden, alle toepasselijke
nationale en internationale wet- en regelgeving en alle toepasselijke internetregelgeving. De Deelnemer
zal, onder andere:
(i)
de Dienst niet gebruiken voor onwettige, beledigende, bedreigende, obscene, vulgaire
of enig andere twijfelachtige activiteit;
(ii)
de Dienst niet gebruiken voor bulkmailberichten (spamming, junkmail), kettingbrieven
(chainletter) of anderszins activiteiten ondernemen welke de beschikbaarstelling van
de Dienst aan andere Deelnemers zal kunnen verhinderen of op nadelige wijze zou
kunnen beïnvloeden;
(iii)
de Dienst niet gebruiken om data te verzenden, te ontvangen, op te slaan en/of op te
vragen welke virussen of gelijkende vervuilende of vernietigende kenmerken hebben;
(iv)
de Dienst niet gebruiken om data te verzenden, te ontvangen, op te slaan en/of op te
vragen welke een inbreuk maken op auteursrechterlijk beschermde werken of welke
anderszins in strijd zijn met de intellectuele eigendomsrechten van derden.
De Deelnemer garandeert dat hij alle rechten heeft of alle rechten daartoe heeft verworven om de data
te verzenden, op te slaan, te vertonen en/of te reproduceren door middel van de Dienst en verleent
hierbij aan File2Share een licentie om de data op te slaan, te vertonen, te reproduceren en/of te
distribueren voor de duur van deze Overeenkomst.
Indien de Deelnemer in strijd met deze Algemene Voorwaarden handelt, heeft File2Share het recht om,
zonder voorafgaand bericht en zonder opgave van redenen, met onmiddellijke ingang het gebruik
maken van de Dienst door de Deelnemer te blokkeren of te beëindigen.
Indien de Deelnemer reden heeft om aan te nemen dat een derde inbreuk maakt op zijn intellectuele
eigendomsrechten, zal de Deelnemer File2Share hierover informeren door een schriftelijke
kennisgeving. Deze kennisgeving zal in ieder geval:
(i)
de data identificeren die de vermeende inbreuk betreffen;
(ii)
de vindplaats van de data op de Website en/of server van File2Share die de
vermeende inbreuk betreffen op zodanige wijze beschrijven dat File2Share de data
kan lokaliseren;
(iii)
zijn voorzien van de Deelnemer's adres, naam, telefoonnummer en e-mailadres;
(iv)
een verklaring bevatten dat (a) de Deelnemer reden heeft om aan te nemen dat er
sprake is van een inbreuk op zijn intellectuele eigendomsrechten, (b) de informatie in
de kennisgeving actueel en accuraat is en (c) de Deelnemer de eigenaar is van de
rechten waarop een inbreuk wordt gemaakt of dat de Deelnemer geautoriseerd is om
namens de eigenaar van dergelijke rechten te handelen;
(v)
de Deelnemer's schriftelijke of elektronische handtekening bevatten.
File2Share zal naar aanleiding van de kennisgeving die actie ondernemen, welke File2Share nodig acht.
Indien File2Share herhaaldelijk klachten en/of kennisgevingen omtrent vermeende inbreuken op
intellectuele eigendomsrechten van derden door de Deelnemer ontvangt, heeft File2Share het recht om,
zonder voorafgaand bericht en zonder opgave van redenen, met onmiddellijke ingang het gebruik
maken van de Dienst door de Deelnemer te blokkeren of te beëindigen.
De Deelnemer vrijwaart door het accepteren van deze Algemene Voorwaarden File2Share, inclusief
haar aandeelhouders, aangesloten of verbonden ondernemingen, licentiegevers, licentienemers, directie
en werknemers, van elke aansprakelijkheid die mogelijk zou kunnen ontstaan door, of samenhangt met
het gebruik van de Dienst door de Deelnemer.
Privacy
De gegevens van de Deelnemer worden opgenomen in een database van File2Share. Deze database is
aangemeld bij de Registratiekamer.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geeft de Deelnemer File2Share toestemming de gegevens
van de Deelnemer voor de ontwikkeling van de Software aan haar Partners ter beschikking te stellen.
Tarieven
De door de Contractant aan File2Share verschuldigde bedragen voor het gebruik van de Dienst zijn
weergegeven op de Website.
File2Share behoudt zich het recht voor de tarieven van tijd tot tijd te wijzigen. Wijzigingen worden
schriftelijk en/of per e-mail aan de Contractant bekend gemaakt. Zij treden in werking 30 (dertig) dagen
na deze bekendmaking of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld. Indien de
Contractant de Dienst na deze periode van 30 dagen blijven gebruiken, accepteert de Contractant de
gewijzigde tarieven.
De door de Contractant aan File2Share verschuldigde tarieven zal de Contractant betalen door middel
van een automatische incasso of acceptgiro of op enige andere manier zoals door File2Share is bepaald
en goedgekeurd.
File2Share heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of
anderszins voor betaling zekerheid te verkrijgen.
Indien de Contractant van oordeel is dat File2Share tarieven heeft geïnd van de Contractant welke niet
door de Contractant verschuldigd waren, zal de Contractant File2Share daarover schriftelijk informeren
binnen 30 dagen na de inning door File2Share. Indien de Contractant File2Share hierover niet binnen 30
dagen schriftelijk informeert, wordt de inning door File2Share geacht door de Contractant te zijn
geaccepteerd.
De Contractant doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen.
Aanspraken van de Contractant jegens File2Share schorten de betalingsverplichting van de Contractant
niet op.
Indien de Contractant enig door hem verschuldigd bedrag niet overeenkomstig het hiervoor bepaalde
voldoet is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Zodra de Contractant met enige betaling in verzuim is,
zijn alle overige vorderingen van File2Share op de Contractant terstond opeisbaar en treedt ook ten
aanzien van die vorderingen het verzuim zonder ingebrekestelling onmiddellijk in. De Contractant is
vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1,25%
per maand.
Indien File2Share enig door de Contractant verschuldigd bedrag niet betaald krijgt, heeft File2Share het
recht om, zonder voorafgaand bericht en zonder opgave van redenen, met onmiddellijke ingang het
gebruik maken van de Dienst door de Contractant, zijn Beheerder, de door zijn Beheerder uitgenodigde
Deelnemers en de door deze Deelnemers uitgenodigde Gastgebruikers te blokkeren of te beëindigen.
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Aansprakelijkheid
File2Share, inclusief haar aandeelhouders, aangesloten of verbonden ondernemingen, licentiegevers,
licentienemers, directie en werknemers, is nimmer aansprakelijk voor schade die de Deelnemer mogelijk
lijdt door gebruik of onmogelijkheid tot gebruik van de Dienst.
File2Share is nimmer gehouden tot betaling van vervangende, aanvullende of enige andere
schadevergoeding behoudens indien en in zoverre de geleden schade door opzet of grove schuld van
File2Share of haar eigen werknemers is toegebracht. Behoudens opzet van File2Share zelf is
aansprakelijkheid van File2Share voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade (zoals verlies van data,
verlies van winst of de onderbreking van de Deelnemer's onderneming) te allen tijde uitgesloten.
Onverminderd het bepaalde in de voorgaande artikelleden, is in geval File2Share aansprakelijk is voor
enige directe schade de aansprakelijkheid van File2Share te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de
Contractant aan File2Share heeft betaald in het kwartaal voorafgaande aan de gebeurtenis waardoor de
bedoelde directe schade is ontstaan. De totale aansprakelijkheid van File2Share is in ieder geval
beperkt tot EUR 5000. Om misverstanden te voorkomen, dit artikellid is alleen van toepassing in geval
van directe schade. Aansprakelijkheid van File2Share voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade (zoals
verlies van data, verlies van winst of de onderbreking van de Deelnemer's onderneming) is te allen tijde
uitgesloten.
In het kader van het bepaalde in het voorgaande lid geldt een reeks van met elkaar samenhangende
gebeurtenissen als één gebeurtenis.
Iedere vordering jegens File2Share, behalve die welke door File2Share is erkend, vervalt door het
enkele verloop van dertig dagen na het ontstaan van de vordering.
Aansprakelijkheid beperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden, welke in verband met het
gebruik van de Dienst door leveranciers of onderaannemers van File2Share aan File2Share kunnen
worden tegengeworpen, zullen door File2Share ook aan de Deelnemer kunnen worden tegengeworpen.
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Beëindiging
Onverminderd het overige terzake van beëindiging bepaalde in deze Algemene Voorwaarden, hebben
de Contractant en File2Share te allen tijde het recht om de Hoofdovereenkomst te beëindigen door een
kennisgeving zoals bedoeld in artikel 10 en met een opzegtermijn van 30 dagen. De
Hoofdovereenkomst kan alleen worden beëindigd tegen het einde van de maand (bijvoorbeeld als op 10
april van een jaar de Contractant de Hoofdovereenkomst wenst te beëindigen, dan eindigt de
Hoofdovereenkomst op 31 mei van dat jaar). Bij beëindiging van de Hoofdovereenkomst zal de
Contractant de Dienst niet langer gebruiken en zal de Contractant alle data die zijn opgeslagen op de
Account verwijderen. Indien de Contractant de data welke zijn opgeslagen op de Account niet binnen 24
uur na de datum van beëindiging van de Hoofdovereenkomst zoals hiervoor bedoeld heeft verwijderd, is
File2Share gerechtigd om deze data te verwijderen en/of te vernietigen. De artikelen 8, 10 en 12,
alsmede alle overige artikelen die geacht worden te blijven voortduren na het einde van de
Hoofdovereenkomst, zullen na het beëindigen van de Hoofdovereenkomst van toepassing blijven.
Onverminderd het overige terzake van beëindiging bepaalde in deze Algemene Voorwaarden, hebben
de Deelnemer, niet zijnde Contractant, en File2Share te allen tijde het recht om de Overeenkomst met
onmiddellijke ingang te beëindigen.
Onverminderd het overige terzake van beëindiging bepaalde in deze Algemene Voorwaarden is
File2Share, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, gerechtigd de Hoofdovereenkomst
met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen door een daartoe strekkende schriftelijke
kennisgeving aan de Contractant, indien:
(i)
aan de Contractant voorlopige of definitieve surséance van betaling is verleend, of de
Contractant's faillissement wordt aangevraagd, of zijn onderneming wordt geliquideerd
of beëindigd anders dan ten behoeve van reorganisatie of samenvoeging van
ondernemingen;
(ii)
de Contractant en/of zijn Beheerder, de door zijn Beheerder uitgenodigde Deelnemers
en/of de door deze Deelnemers uitgenodigde Gastgebruikers herhaaldelijk tekort zijn
geschoten in de nakoming van de Hoofdovereenkomst, respectievelijk Overeenkomst,
dat voortzetting van de Hoofdovereenkomst van File2Share in redelijkheid niet meer
kan worden gevergd.
Bedragen die de Contractant verschuldigd is aan File2Share in verband met gebruik van de Dienst voor
beëindiging van de Hoofdovereenkomst blijven na beëindiging onverminderd verschuldigd en worden op
het moment van de beëindiging direct opeisbaar.
Indien op grond van het bepaalde in dit artikel en het overigens terzake bepaalde in deze Overeenkomst
de Hoofdovereenkomst met een Contractant wordt beëindigd, eindigt daardoor ook de Overeenkomst
met de door de desbetreffende Contractant aangewezen Beheerder, de door deze Beheerder
uitgenodigde Deelnemers en de door deze Deelnemers uitgenodigde Gastgebruikers.
Bij beëindiging van de Overeenkomst zal de Deelnemer de Dienst niet langer gebruiken en zal hij al zijn
data die zijn opgeslagen op de Account, danwel op de server(s) van File2Share, verwijderen. Indien de
Deelnemer zijn data welke zijn opgeslagen op de Account, danwel op de server(s) van File2Share, niet
binnen 24 uur na de datum van beëindiging van de Overeenkomst zoals hiervoor bedoeld heeft
verwijderd, is File2Share gerechtigd om deze data te verwijderen en/of te vernietigen. De artikelen 8, 10
en 12, alsmede alle overige artikelen die geacht worden te blijven voortduren na het einde van de
Overeenkomst, zullen na het beëindigen van de Overeenkomst van toepassing blijven.
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Kennisgeving

Elke kennisgeving in verband met de Hoofdovereenkomst zal worden gedaan door verzending per email. Het laatst bekende e-mail adres van de Contractant bij File2Share is het adres waar naar
File2Share haar kennisgevingen verstuurt. De Contractant zal zijn kennisgevingen verzenden naar
registratie@file2share.nl, danwel naar een ander adres indien dit door File2Share aan de Contractant
is medegedeeld in overeenstemming met dit artikel.
Elke kennisgeving in verband met de Overeenkomst zal worden gedaan door een bekendmaking door
File2Share op de Website, danwel door verzending per e-mail. Het laatst bekende e-mail adres van de
Deelnemer bij File2Share is het adres waar naar File2Share haar kennisgevingen verstuurt. De
Deelnemer zal zijn kennisgevingen verzenden naar registratie@file2share.nl danwel naar een ander
adres indien dit door File2Share aan de Deelnemer is medegedeeld in overeenstemming met dit artikel.
Overige bepalingen
Indien File2Share een recht dat haar toekomt op grond van deze Hoofdovereenkomst, respectievelijk
Overeenkomst niet uitoefent, zal zij niet geacht worden daardoor afstand te doen van dat recht.
Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige
bepalingen niettemin volledig van kracht en zullen File2Share en de Deelnemer in overleg treden om
een nieuwe bepaling ter vervanging van deze nietige respectievelijk vernietigde bepaling overeen te
komen, waarbij het doel en strekking van de te vervangen bepaling zoveel mogelijk wordt gehandhaafd.

Artikel 12
12.1
12.2

Geschillen en toepasselijk recht
Alle geschillen welke tussen de Deelnemer en File2Share mochten ontstaan zullen uitsluitend worden
berecht door de bevoegde rechter te Rotterdam en hogere rechters, tenzij File2Share aan een
overigens bevoegde rechter de voorkeur geeft.
Op elke overeenkomst tussen File2Share en de Deelnemer is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13

Specifieke Voorwaarden FILE2SHARE Repro.

13.1

Onder File2Share Repro wordt verstaan: de Dienst die de Contractant in staat stelt digitale informatie
over afbeeldingen aan File2Share te verzenden ten behoeve van fysieke reproductie en distributie van
die afbeeldingen.

13.2

Op elk gebruik van File2Share Repro zijn zowel de Specifieke Voorwaarden File2Share Repro als de
Algemene Voorwaarden van toepassing, met inachtname van de afwijking van de Algemene
Voorwaarden in onderstaande artikelleden.
Aanvragen in het kader van File2Share Repro zullen uitsluitend worden gedaan door middel van de
functionaliteit van de door File2Share ter beschikking gestelde software. Elke aanvraag voor afdrukken
die wordt gedaan door middel van een aan de Contractant ter beschikking gestelde combinatie van
loginnaam en wachtwoord vormt een onherroepelijke opdracht van de Contractant tot het maken of
doen maken van verzochte afdruk(ken).
De tarieven voor File2Share Repro zijn de tarieven die gepubliceerd zijn op www.file2share.nl.
File2Share heeft het recht tariefswijzigingen door te voeren en zal deze tariefswijzigingen 2 maanden
van te voren via de website aankondigen.
Door het doen van samengestelde prijsopgaven ontstaat nimmer een verplichting tot levering van een
gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.
Door File2Share aangegeven leveringstermijnen worden steeds als approximatief en nimmer als fatale
termijnen aangemerkt.
Het risico voor de door Contractant aan File2Share ter beschikking gestelde digitale informatie of
objecten blijft bij Contractant. Contractant is gehouden de originele digitale informatie ter beschikking te
houden en op verzoek van File2Share nogmaals ter beschikking te stellen.
Door het geven of doen geven van een opdracht tot verveelvoudiging of reproductie van door de
Auteurswet of enig (intellectueel) eigendomsrecht beschermde werken verstrekt Contractant aan
File2Share de daartoe benodigde toestemming. Contractant staat er voor in dat geen inbreuk op enig
auteursrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart File2Share in en buiten rechte voor alle gevolgen,
zowel financiële als andere, die uit de verveelvoudiging of openbaarmaking voortvloeien. Indien uit de
verveelvoudiging of openbaarmaking financiële verplichtingen tegenover de auteur of diens
rechtverkrijgenden voortvloeien, komen deze voor rekening van Contractant. Het feit dat enig werk in
digitale vorm aan File2Share ter beschikking worden gesteld doet aan het voorgaande geen afbreuk.
Ontvangen informatie zal door File2Share zorgvuldig worden behandeld. Eventuele schade die aan de
informatie tijdens verzending is ontstaan of bij de be- of verwerking in het kader van
File2Share Repro ontstaat, is voor risico van de Contractant.
File2Share is niet verplicht tot afgifte van door of namens Contractant verstrekte informatie, van welke
aard dan ook. Afgifte of vernietiging van deze informatie zal slechts geschieden volgens de door
File2Share daartoe opgestelde en via de website www.file2share.nl bekendgemaakte procedures en
File2Share is gerechtigd hiervoor aanvullende kosten in rekening te brengen.
File2Share is niet verplicht tot het opslaan, archiveren, dupliceren of zorg voor enige andere vorm van
continuïteit van de aan haar toegezonden informatie. Zij is hiertoe wel gerechtigd, voorzover dit
geschiedt ten behoeve van haar eigen administratieve verplichtingen of ten behoeve van een
ononderbroken en deugdelijke dienstverlening aan Contractanten. De (digitale) administratie van
File2Share vormt volledig bewijs voor de inhoud en omvang van de opdracht, alsmede voor ontstane
betalingsverplichtingen.
File2Share zal de werkzaamheden in het kader van File2Share Repro steeds op professionele wijze
verrichten. Op Contractant rust de verplichting om alle resultaten van File2Share Repro op conformiteit
te controleren. Indien de resultaten van File2Share Repro niet voldoen aan hetgeen verwacht mocht
worden is Contractant verplicht dit zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen de in lid 15 van dit
artikel genoemde termijnen aan File2Share mede te delen. File2Share zal bij een terechte reclame
overgaan tot het opnieuw uitvoeren van het geheel of een gedeelte van de desbetreffende opdracht.
Hiermee is het uitsluitend recht van Contractant ingeval van onjuiste uitvoering van de opdracht
gegeven en er bestaat geen recht op vervangende schadevergoeding of ontbinding.
In afwijking van artikel 8 van de Algemene Voorwaarden zal de aansprakelijkheid van File2Share voor
schade, in welke vorm en uit welke oorzaak dan ook zal jegens Contractant beperkt zijn tot de waarde
van de opdracht waarmee de schade het nauwst samenhangt. Ingeval van een reeks opdrachten geldt
een beperking tot de totale waarde van de opdrachten, met een absoluut maximum van € 5.000,00.
Contractant kan File2Share nimmer aansprakelijk houden voor of in vrijwaring oproepen met betrekking
tot schade van of bij derden die samenhangt met of veroorzaakt wordt door File2Share Repro (inclusief
de door File2Share ter beschikking gestelde software) en Contractant vrijwaart File2Share repro volledig
voor elke aanspraak van derden voor bedoelde schade.
Bij levering van afdrukken aan door Contractant opgegeven adressen wordt steeds de goedkoopste
wijze van verzending gevolgd, tenzij tevoren en volgens de door File2Share aangegeven procedures
anders is overeengekomen.
Reclames inzake het door of namens File2Share geleverde of met betrekking tot enige factuur, dient
binnen twee weken na de datum van de corresponderende factuur schriftelijk ter kennis van File2Share
zijn gebracht. Indien zulke reclames niet binnen deze termijn door File2Share zijn ontvangen, wordt
Contractant geacht met de geleverde goederen en de gefactureerde prijs te hebben ingestemd.
Opdrachten kunnen niet worden verstrekt voor rekening van derden en opdrachten die worden verstrekt
ten behoeve van derden zijn volledig voor rekening en risico van Contractant.
File2Share is te allen tijde gerechtigd gebruik te maken van onderaannemers en de toegezonden
informatie daartoe aan onderaannemers ter beschikking te stellen. De Algemene en Bijzondere
Voorwaarden gelden ook ten behoeve van onderaannemers.
Betaling dient, tenzij tevoren anders is overeengekomen volledig en binnen 15 dagen na factuurdatum
te geschieden. Er bestaat nimmer een recht op verrekening of opschorting. Bij te late betaling is
File2Share gerechtigd Contractant voor elke maand of gedeelte daarvan de wettelijke rente, met een
minimum van 1,5% per maand over het factuurbedrag in rekening te brengen.
Alle kosten, zowel gerechtelijke of buitengerechtelijke, die door File2Share worden gemaakt voor
invordering van facturen zijn voor rekening van Contractant. Deze kosten bedragen minimaal 15% van
het uitstaand bedrag, met een absoluut minimum van € 150,00.
Storingen in File2Share Repro ten gevolge van overmacht, waaronder in ieder geval begrepen
stremmingen in het vervoer, stagnatie in of stopzetten van leveringen door openbare nutsbedrijven,
brand, falen van machines en ongevallen, arbeidsconflicten, maatregelen van overheidswege, niet
levering van noodzakelijk materialen en andere onvoorziene omstandigheden die de normale
bedrijfsgang storen geven File2Share het recht tot uitstel van levering. Indien de overmachtssituatie
langer duurt dan 15 werkdagen zal elke uitstaande opdracht van rechtswege vervallen, zonder dat
Contractant uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schade en interesten kan doen gelden.
Op File2Share Repro zijn de artikelen 3.2 en 7 van de Algemene Voorwaarden niet van toepassing.
Voor de in die artikelen geregelde onderwerpen (accountbeheer en betaling) gelden de door File2Share
in deze voorwaarden of haar website bekend gemaakte procedures
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