Algemene Voorwaarden Kabook Uitgevers
Artikel 1

Begrippenlijst

Dienst

Een door de Leverancier te leveren dienst aan de Klant, dus niet
zijnde een product.

Klant

De natuurlijke persoon of rechtspersoon die op grond van een
Overeenkomst gerechtigd is tot gebruikmaking van een product
of dienst van de Leverancier.

Leverancier

Kabook Uitgevers.

Overeenkomst

De overeenkomst op grond waarvan de Leverancier aan de Klant
een Product of Dienst levert.

Product

Het geheel aan gegevens die door de Leverancier onder
titelnamen en Producten worden aangeboden.

Rechten van
Intellectuele vorm

Alle rechten met betrekking tot; auteurs‐, merk‐, ontwerp‐, en
alle soortgelijke rechten, al dan niet geregistreerde werken,
producten en leveringen.

Artikel 2

Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

2.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de
overeenkomst en alle aanbiedingen van Leverancier aan de
Klant. Voor zover de inhoud van de bepalingen zich daartegen
niet verzet, zijn deze algemene voorwaarden ook van toepassing
op een andere manier verkregen Product exemplaar, bedoeld als
voorbeeld.

2.2

Indien en voor de acceptatie van deze algemene voorwaarden
door de Klant niet reeds uitdrukkelijk heeft plaatsgevonden,
wordt deze geacht de algemene voorwaarden te hebben
geaccepteerd bij het openen van de productverpakking.

2.3

De Leverancier heeft het recht de algemene voorwaarden
eenzijdig te wijzigen. Deze wijzigingen gelden ook voor de eerder
gemaakte algemene voorwaarden. De wijzigingen treden in
werking één maand na bekendmaking daarvan op de Website
van Kabook: www.kabook.nl

2.4

Indien de Klant niet binnen 14 dagen na de in artikel 2.3
genoemde bekendmaking opzegt, wordt hij of zij geacht de
gewijzigde algemene voorwaarden te hebben geaccepteerd zoals
die dan gelden.

Artikel 3

Aanbiedingen

3.1

Alle aanbiedingen die worden gedaan, in de vorm van een
offerte zijn vrijblijvend.

3.2

Indien een aanbieding wordt aanvaard na acceptatie van de
goedkeuring van de geleverde offerte, dan heeft de Leverancier
het recht om het desbetreffende aanbod binnen één maand na
ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3.3

Leverancier kan niet aansprakelijk gesteld worden voor
drukfouten in de offerte.

3.4

Indien een aanbieding niet voorhanden is, dan heeft de
Leverancier het recht de Klant een voorstel te doen met
betrekking tot een nieuwe geschatte of overeengekomen
leverbaarheids datum van het product.

3.5

Indien een bestelling door de groothandel, waarbij korting van
20% is gegeven, minder dan 300 exemplaren betreft, heeft de
Leverancier het recht de uitvoering van de bestelde boeken te
veranderen van genaaid gebonden naar verlijmd, zonder plicht
de Klant hiervan op de hoogte te stellen. Dit artikel is
opgenomen om zodoende het product aan te kunnen blijven
bieden, met korting, zonder dat de Leverancier financiële schade
ondervindt door te hoge druk kosten.

Artikel 4

Overeenkomst

4.1

De overeenkomst betreft het leveren van een product of dienst
door de Leverancier aan de Klant. De overeenkomst is uitsluitend
geldig tussen overeengekomen partijen en derhalve niet
vervreemdbaar, overdraagbaar en vatbaar voor beslag.

4.2

De overeenkomst kan een levering van een losse editie,
meerdere editie en een abonnement op een product of dienst

betreffen.

Artikel 5

Rechten en plichten van de Klant

5.1

Het is de Klant niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen in
het product, of het openbaar te maken door kopieën, of door
middel van wat voor medium dan ook.

5.2

De Klant heeft het recht het product, de dienst en de daaruit
voortkomende informatie te gebruiken voor eigen gebruik. Het is
de Klant niet toegestaan het product of de dienst te verkopen, te
verhuren of op andere wijze al dan niet met commercieel
oogmerk ter beschikking te stellen aan derden, tenzij dit apart is
overeengekomen met de Leverancier

5.3

De Klant garandeert dat hij of zij gerechtigd is gegevens aan
Leverancier te verstrekken voor doel waarop de overeenkomst
betrekking heeft. Tevens garandeert de Klant dat de gegevens,
zoals klantgegevens, leveringsgegevens, etc., vrij zijn van
onvolkomenheden, waaronder; virussen of andere elektronische
elementen. Met betrekking tot het leveren van
gegevensbestanden garandeert de Klant dat dit geen strijd
oplevert met de wet bescherming persoonsgegevens.

5.4

Bij overtredingen van artikelen zoals is vastgesteld in deze
overeenkomst is de Klant een onmiddellijke boete verschuldigd
van € 10.000,‐‐ per gebeurtenis.

5.5

De klant is verplicht om wijzigingen van gegevens die voor de
uitvoering van de overeenkomst van belang zijn, zo spoedig
mogelijk aan de Leverancier door te geven.

Artikel 6

Rechten en plichten van de Leverancier

6.1

Indien de Overeenkomst een Product of Dienst betreft, is
Leverancier verplicht de tot dat Product of die dienst behorende
bestanden en gegevens aan te passen aan de naar zijn oordeel
relevante actualiteit, met een in de overeenkomst aangegeven
frequentie.

6.2

Leverancier spant zich in om een zo goed mogelijke
beschikbaarheid van de producten of diensten te bieden.

6.3

In geval van overmacht worden de verplichtingen ten aanzien
van de bestelde producten opgeschort.

6.4

De Leverancier behoudt zich het recht om de levering van een
product of dienst op te schorten dan wel te beëindigen indien de
Leverancier een vermoeden heeft of weet dat de Klant inbreuk
maakt op de rechten van Leverancier, dan wel de bepalingen in
deze algemene voorwaarden niet na komt.

Artikel 7

Betaling

7.1

De tarieven voor de aanschaf voor gebruik van producten en
diensten van de leverancier staan vermeld in de
productinformatie, fondslijsten, op de website, of worden door
partijen schriftelijk overeengekomen. De vermelde tarieven zijn
exclusief BTW, tenzij dit uitdrukkelijk anders is aangegeven.

7.2

De leverancier is gerechtigd de tarieven voor een product of
dienst bij het ingaan van een nieuwe periode aan te passen.

7.3

Voor bibliotheken en boekhandel geldt altijd een vaste korting
van 20% op de vastgestelde particuliere verkoop prijs.

7.4

Betaling geschiedt op factuurbasis door verzending van een
factuur aan de klant, op het laatstelijk opgegeven adres. Het in
de factuur aangegeven totaalbedrag dient binnen dertig (30)
dagen na dagtekening te zijn bijgeschreven op het door de
leverancier aangegeven rekeningnummer. Voor particulieren
gelden afwijkende regelingen van betalingen. De factuur dient
voldaan te zijn voordat het product verzonden zal worden.

7.5

Indien betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de in artikel 7.4
aangegeven termijn, dan is de klant in gebreke zonder dat
daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. De klant is vanaf
de eerste dag van de in artikel 7.3 genoemde termijn tot aan de
dag der algehele voldoening tevens de wettelijke rente over het
verschuldigde bedrag verschuldigd, alsmede de kosten ter
voldoening van de vordering. Deze kosten kunnen zowel
gerechtelijk als buitengerechtelijke kosten zijn. De
buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van het
factuurbedrag, vermeerderd met administratiekosten.

7.6

Betwisting van een factuur van leverancier geven de klant
nimmer het recht op compensatie met of opschorting van
andere, niet betwiste facturen.

Artikel 8

Aansprakelijkheid en vrijwaring

8.1

Leverancier is niet aansprakelijk voor schade die de klant lijdt,
van welke aard ook, ontstaan in verband met het leveren en het
gebruiken van de producten of diensten van leverancier, tenzij
de schade is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van
leverancier. Onder opzet of grove schuld wordt in ieder geval
niet verstaan schade die de klant of een derde lijst als gevolg van
onjuistheid of onvolkomenheid van de in de producten of
diensten vervatte informatie.

8.2

Schade als bedoeld in artikel 8.1, die naar oordeel van de klant
het gevolg is van opzet of grove schuld van leverancier, dient zo
spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen dertig (30) dagen na het
ontstaan daarvan, schriftelijk aan de leverancier te zijn gemeld.

8.3

Indien en voor zover leverancier aansprakelijk is ten gevolge van
gebreke of niet nakoming van de overeenkomst is deze
aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van
maximaal € 5.000,‐‐.

8.4

Eventuele aansprakelijkheid van leverancier voor bedrijfsschade
of ander indirecte schade, waaronder begrepen gederfde winst,
gemiste besparing of verlies van gegevens, of verlies van het
product is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 9

Intellectuele eigendomsrechten

9.1

De intellectuele eigendomsrechten op een verbonden aan de
producten of diensten van leverancier berusten bij de
leverancier. Het is de klant derhalve niet toegestaan de werken
van leverancier die door deze rechten zijn beschermd, zonder
toestemming van de leverancier te gebruiken, anders dan in het
kader van het normale, door de overeenkomst voorziene
gebruik. Voor dit gebruik verleent leverancier aan de klant een
niet exclusieve en niet overdraagbare licentie, onder de
voorwaarde zoals in de overeenkomst en de algemene
voorwaarden gesteld.

9.2

Indien de klant inbreuk maakt op de intellectuele
eigendomsrechten van leverancier en / of derden, dan is de klant
voor alle daaruit voortgekomen schade aansprakelijk. De klant
vrijwaart leverancier tegen iedere aansprakelijkheid wegens
(vermeerde) inbreuk op die rechten. In voorkomende gevallen
heeft leverancier het recht de levering van de producten of
diensten aan de klant op te schorten of te beëindigen totdat
duidelijkheid is verkregen over de gestelde inbreuk. Bij een
overtreding van deze bepaling is de klant een onmiddellijke en
niet voor compensatie vatbare boete verschuldigd van € 40.000,‐
‐ per gebeurtenis. Artikel 6:92 lid 2 is niet van toepassing.

Artikel 10

Privacy

10.1

Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen tussen
leverancier en de klant is de op dat moment geldende
Nederlandse wet‐ en regelgeving en het privacybeleid van
leverancier van toepassing.

10.2

Indien leverancier ter uitvoering van een overeenkomst gebruik
maakt van door de klant geleverde persoonsgegevens en‐
bestanden, dan treedt leverancier op als bewerker, zoals
bedoeld in artikel 1 onder e van de wet bescherming
persoongegevens, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn
overeengekomen.

Artikel 11

Einde van de overeenkomst

11.1

Een overeenkomst kan worden beëindigd door opzegging of
ontbinding.

11.2

Leverancier heeft tevens het recht de overeenkomst met
onmiddellijke ingang te beëindigen indien:
a. de klant surseance van betaling aanvraagt of in staat van
faillissement is verklaard;
b. de klant een rechtspersoon of maatschap is of een daarmee
gelijk te stellen samenwerkingsverband heeft en deze wordt
ontbonden of beëindigd;

c. de zeggenschap over (het vermogen van) de klant komt te
berusten bij een derde;
d. de klant door een haar toe te rekenen gedraging de reputatie
van leverancier zodanig schaadt dat van leverancier in
redelijkheid niet gevergd kan worden dat hij de overeenkomst
voortzet.
11.3

In geval van beëindiging als bedoeld in 11.2 dient de klant alle
nog in zijn bezit zijnde goederen van leverancier te retourneren.
Leverancier kan hiervan bewijs verlangen.

Artikel 12

Slotbepaling

12.1

Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen tussen
leverancier en klant is Nederlands recht van toepassing.
Eventuele uit de overeenkomst of rechtsbetrekkingen
voortvloeiende geschillen worden voorgelegd aan de daartoe
bevoegde rechter.

12.2

Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene
voorwaarden bij gerechtelijke uitspraak of door wetswijziging
ongeldig of niet van toepassing worden verklaard, laat dit de
toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

12.3

Ook na beëindiging van een overeenkomst blijft deze, alsmede
de algemene voorwaarden, van toepassing op de nog in het bezit
zijnde producten en/of diensten.

12.4

Bij strijdigheid tussen de bepalingen in de overeenkomst en de
algemene voorwaarden, prevaleren de bepalingen in de
overeenkomst.

