ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1

Definities

Automatiseringssysteem:

Één of meer configuraties van computerhard- en software die
binnen de inrichting van een deelnemer staan opgesteld en die voldoen
aan door de Vereniging vastgestelde technische (minimum)eisen.

Wederpartij:

Een bedrijf dat lid is van de Vereniging ROB waarmee de Vereniging ROB
een schriftelijke overeenkomst heeft gesloten.

Licentieovereenkomst:

Een gesloten overeenkomst die de rechtsverhouding tussen de
Vereniging ROB en de wederpartij regelt en die onder meer de grondslag
vormt voor het gebruik van het ROB- en documentatie.

Documentatie:

Alle handboeken, gebruikers-, bedieningshandleidingen en andere
geschreven instructies en beschrijvingen met betrekking tot het gebruik
van en toegang tot het ROB-systeem.

Gebruiksrecht:

Recht voortvloeiende uit de licentieovereenkomst waarmee de wederpartij gerechtigd is tot het gebruik van ROB-systeem en verstrekte zaken
zoals ROB-software en documentatie.

ROB:

Reparatie, Onderhoud en Banden en Vervangend Vervoer.

ROB-systeem:

Een geautomatiseerde communicatie- en informatiestructuur ten
behoeve van de administratieve verwerking van informatie-, transactieen factuurstromen met betrekking tot de reparatie en het onderhoud van
(auto)leaseobjecten.

Vereniging:

Vereniging ROB, statutair gevestigd Kosterijland 15 te Bunnik

Artikel 2

Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

Lid 1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen van de Vereniging, alsmede
op de tussen de Vereniging en de wederpartij gesloten overeenkomsten en de daaraan voorafgaande
rechtsbetrekkingen, ongeacht de vestigingsplaats van de bij de overeenkomst betrokken (natuurlijke
en/of rechts)personen. De algemene voorwaarden zijn aan de (potentiële) wederpartij voor of bij het
sluiten van de overeenkomst ter hand gesteld.
Lid 2
Onverminderd het bepaalde in het vorige lid kan de (potentiële) wederpartij deze algemene voorwaarden
ook inzien bij de arrondissementsrechtbank te Utrecht of aan de Vereniging verzoeken zorg te dragen
voor kosteloze onmiddellijke toezending van een exemplaar daarvan.
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Lid 3
De algemene voorwaarden zullen te allen tijde prevaleren boven die welke eventueel door de (potentiële)
wederpartij worden gehanteerd. Voor zover nodig wijst de Vereniging hierbij uitdrukkelijk de
toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de (potentiële) wederpartij van de hand.
Lid 4
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden wordt vernietigd dan wel nietig of anderszins niet
afdwingbaar blijkt, zal het eventueel wel rechtsgeldige gedeelte daarvan in stand blijven. Het vernietigde,
nietige of niet afdwingbare gedeelte zal worden vervangen door een bepaling die de bedoelingen van die
oorspronkelijke bepaling weergeeft voor zover maximaal rechtens toegestaan.

Artikel 3

Eigendom

Lid 1
De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het ROB-systeem en daarop betrekking hebbende
zaken zoals ROB-software en documentatie berusten bij de Vereniging. De Vereniging zal slechts op
grond van een schriftelijke overeenkomst met daarin gestelde voorwaarden aan een wederpartij het
gebruik van ROB-systeem, ROB-software en documentatie verstrekken.
Lid 2
Het in artikel 3 lid 1 in de tweede volzin bedoelde gebruiksrecht is strikt persoonlijk. Het is de wederpartij
niet toegestaan om uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en plichten aan derden over te dragen.
Onder derden worden eveneens verstaan met de wederpartij gelieerde natuurlijke en/of rechtspersonen.
Lid 3
Indien de wederpartij weet of vermoedt dat de persoonlijke aansluiting op het ROB-systeem wordt
misbruikt/gebruikt ter verkrijging van een ongeoorloofde toegang dient de wederpartij uiterlijk de
eerstvolgende werkdag na constatering c.q. nadat het vermoeden is ontstaan hiervan melden te maken
aan de Vereniging ROB. De Vereniging ROB kan hierop toegang blokkeren.
Lid 4
De wederpartij wordt weer op het ROB-systeem aangesloten indien (voldoende) vaststaat dat de
wederpartij geen verwijt van het in het vorige lid besprokene valt te maken. De Vereniging ROB zal
hierover een besluit nemen.

Artikel 4

Toegang ROB-systeem

Lid 1
De wederpartij dient procedures met betrekking tot het gebruik van het ROB-systeem en ROB-software
zoals opgenomen in documentatie en/of neergelegd in andere schriftelijke bescheiden op te volgen.
Lid 2
De wederpartij dient zich ervan te gewissen dat het automatiseringssysteem niet in een dusdanige staat
verkeert waardoor bij aansluiting op het ROB-systeem schade zou kunnen worden toegebracht aan het
ROB-systeem en/of aan automatiseringssystemen van andere gebruikers van het ROB-systeem.
Lid 3
Het is de wederpartij niet toegestaan om de aansluiting op het ROB-systeem te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet en/of deze algemene voorwaarden.
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Lid 4
De Vereniging behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de aan de wederpartij verstrekte aansluiting tot
gebruik van het ROB-systeem buiten gebruik te stellen wanneer de wederpartij handelt in strijd met de
bovenstaande leden en verplichtingen ter zake niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt. Overigens
blijft de wederpartij verplicht zijn facturen volledig te voldoen.

Artikel 5

Tarieven, contributies Vereniging, betaling

Lid 1
De Vereniging stelt de tarieven vast voor de aan de Vereniging te betalen contributies. Het gebruiks-recht
voor ROB-software, ROB-systeem en documentatie maakt hiervan onderdeel uit. De tarieven kunnen
bestaan uit een eenmalige entreefee en jaarlijkse contributies.
Lid 2
De Vereniging kan de tarieven per kalenderjaar wijzigen. De Vereniging zal de wederpartij tenminste 3
maanden voorafgaand aan een kalenderjaar informeren inzake gewijzigde tarieven. In bijzondere omstandigheden kan hiervan worden afgeweken conform het huishoudelijk reglement van de vereniging.
Lid 3
De Vereniging brengt de wederpartij de vastgestelde tarieven in rekening middels facturen. Wederpartij
draagt zorg voor betaling van deze facturen binnen 14 dagen.

Artikel 6

Overmacht, ontbinding

Lid 1
Een tekortkoming zal de Vereniging niet kunnen worden toegerekend indien deze in een toestand van
overmacht verkeert. Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die Vereniging niet kan worden
toegerekend doordat deze niet te wijten is aan schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of naar
maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor rekening van Vereniging komen. Onder overmacht
wordt mede verstaan oorlogsgevaar, oproer, sabotage, overstroming, brand, uitsluitingen,
bedrijfsbezetting, werkstakingen en gewijzigde overheidsmaatregelen.
Lid 2
Ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de daartoe gerechtigde. Alvorens een schriftelijke ontbindingsverklaring tot een partij te richten, zal de gerechtigde –
met uitzondering van de in deze voorwaarden en in een schriftelijke overeenkomst genoemde gevallen de andere partij schriftelijk in gebreke stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog de
verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen waarbij tekortkomingen nauwkeurig
schriftelijk omschreven dienen te worden.
Lid 3
Elke aansprakelijkheid van de Vereniging jegens de wederpartij voor directe of indirecte schade is
uitdrukkelijk uitgesloten. De Vereniging is dan ook niet aansprakelijk voor een uitvoering voor het nietfunctioneren van het ROB-systeem, en daarmee verbandhoudende dienstverlening. De Vereniging is
eveneens niet aansprakelijk voor schade aan apparatuur of een verlies van computerbestanden van een
wederpartij die is opgetreden gedurende en na terbeschikkingstelling en verschaffing van toegang tot
het ROB-systeem.
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Artikel 7

Informatie

Lid 1
Het is aan de Vereniging toegestaan om op grond van een met een wederpartij gesloten schriftelijke
overeenkomst, gegevens en/of informatie die op wederpartij betrekking hebben aan te wenden ten nutte
van het realiseren van de doelstellingen van de Vereniging.

Artikel 8

Toepasselijk recht

Lid 1
Op deze algemene voorwaarden en op aanbiedingen en overeenkomsten waarop de algemene
voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben en/of verband houden, is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing.
Lid 2
Geschillen die verband houden met of voortvloeien uit deze algemene voorwaarden zullen bij uitsluiting
door de bevoegde Nederlandse rechter worden beslecht. Dit beding vormt een schriftelijke overeenkomst
in de zin van artikel 17 van het Executieverdrag van 27 september 1968.
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