Algemene Voorwaarden Boek 9
ALGEMENE VOORWAARDEN
BOEK 9
1. Algemeen
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing
op alle overeenkomsten, offertes, aanbiedingen, diensten en het gebruik van Uitgaven van Boek 9,
waaronder Boek9.nl en ippt.eu, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
1.2. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van
de Gebruiker of andere is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
1.3. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders aangegeven.
1.4. Overeenkomsten komen tot stand door het plaatsen
van een bestelling door de Gebruiker en de schriftelijke
aanvaarding daarvan door Boek 9.
1.5. Door het aanvragen van een Abonnement of door
het gebruik maken van de door een Abonnement geboden toegang, aanvaardt de Gebruiker dat hij gebonden
is aan wat in deze Algemene Voorwaarden aan verplichtingen voor Gebruikers en Abonnees is
opgenomen.
1.6. Door het plaatsen van een bestelling of aanvragen
van een offerte, dan wel het aangaan van een overeenkomst, aanvaardt een Gebruiker de toepasselijkheid van
deze Algemene Voorwaarden.
1.7. In deze algemene voorwaarden hebben de navolgende begrippen de aangegeven betekenis, tenzij uit de
context duidelijk anders blijkt:
(a) Abonnee: iedere natuurlijke persoon die als Gebruiker op basis van een Abonnement toegang heeft tot
die afgeschermde onderdelen van Boek9.nl of enige
andere uitgave van Boek 9, welke onderdelen alleen op
basis van een Abonnement toegankelijk zijn.
(b) Abonnement: de overeenkomst tot gebruik van die
afgeschermde gedeelten van Boek9.nl of enige andere
uitgave van Boek 9, welke onderdelen alleen op basis
van een Abonnement toegankelijk zijn, dan wel alleen
op basis van een Abonnement worden toegezonden.
(c) Advertentie: iedere reclame-uiting die in enige
Uitgave gepubliceerd wordt, inclusief vermeldingen als
Sponsor, IE-Specialist of andere.
(d) Auteur: iedere natuurlijke of rechtspersoon die geheel of gedeeltelijk betrokken is bij de totstandkoming
van een Uitgave door het verstrekken van daarin voorkomende informatie of het vormgeven daarvan, met in
begrip van redactiewerkzaamheden.
(e) Gebruiker: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon (i) aan wie Boek 9 een offerte en/of aanbieding
doet; (ii) met wie Boek 9 een overeenkomst aangaat,
(iii) ter zake van wie een Advertentie wordt gepubliceerd of (iv) die een door Boek 9 beheerde Uitgave
gebruikt of een Abonnement heeft afgesloten of gebruikt.
(f) Uitgave: iedere uitgave van Boek 9, alsmede iedere
onderdeel daarvan, al dan niet in druk of elektronische
vorm, met in begrip van alle daarin voorkomende gegevens en informatie, bestanden, databanken, websites
en Advertenties.
(g) Boek 9: de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Boek 9 B.V., ingeschreven bij de

Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer
30226743, ongeacht onder welke handelsnamen handelend, zoals Boek9.nl, Boek9, Boek 9, B9 Publishing,
IP-PorTal, ippt.eu en IPPT.
2. Gebruik Uitgave
2.1. Alle Uitgaven worden zorgvuldig samengesteld,
maar Boek 9 en haar Auteurs staan niet in (a) voor de
juistheid of volledigheid van enige Uitgave, of (b) voor
het niet verouderd zijn of worden van enige Uitgave.
2.2. Uitgaven van Boek 9 zijn niet bedoeld als, en kunnen op geen enkele wijze worden beschouwd als
juridisch advies, in welke vorm dan ook. Ieder gebruik
van enige Uitgave is volledig voor eigen risico van de
gebruiker of enige derde.
2.3. Abonnees en Gebruikers zijn slechts gerechtigd tot
normaal en gangbaar gebruik van een Uitgave dat de
normale exploitatie van een Uitgave niet in gevaar
brengt, noch ongerechtvaardigde schade aan Boek 9
toebrengt. Abonnees en gebruikers zijn slechts gerechtigd tot het maken van een beperkt aantal kopieën of
print-outs van individuele bestanddelen (items) van een
Uitgave, c.q. in kwantitatief of kwalitatief opzicht nietsubstantiële onderdelen daarvan voor eigen studie, oefening of gebruik.
2.4. Abonnees en Gebruiker zijn slechts gerechtigd tot
het gebruik van een Uitgave of Abonnement met in
achtneming van het in deze Algemene Voorwaarden en
het toepasselijk Abonnement bepaalde. Een Abonnee
of Gebruiker zal zich te allen tijde houden aan nadere
voorschriften en richtlijnen aangaande het gebruik van
Boek 9.
2.5. Abonnees of Gebruiker zullen geen ongeautoriseerd gebruik maken van enige Uitgave of
Abonnement, of technische voorzieningen van enige
Uitgave of Abonnement omzeilen of pogingen daartoe
ondernemen of faciliteren.
2.6. Op het gebruik van enige Uitgave is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing, zonder inachtneming
van het conflictenrecht. De rechtbank MiddenNederland te Nederland is exclusief bevoegd ten aanzien van enige vordering of geschil dat voorkomt uit of
gerelateerd is aan enig gebruik van de Uitgave of verband houdt met een overeenkomst die onder de
Algemene Voorwaarden wordt geregeld. Indien de Gebruiker echter woonachtig is in een jurisdictie die niet
onderworpen is aan een verdrag dat voorziet in de
rechtstreekse tenuitvoerlegging van uitspraken van een
Nederlandse rechter, kan Uitgeverij Boek9 naar eigen
inzicht het geschil definitief laten beslechten volgens
het Arbitragereglement van het Nederlandse Arbitrage
Instituut, in welk geval (a) het arbitragetribunaal zal
bestaan uit één arbiter, (b) de arbitrageplaats Utrecht,
Nederland is en (c) de arbitrale procedure in de Engelse
taal zal worden gevoerd.
3. Abonnementen
3.1. Een Abonnement komt tot stand na aanvaarding
door Boek 9 van een aanvraag en na ontvangst van de
verschuldigde betaling door Boek 9.
3.2. Abonnementen gelden voor een periode van twaalf
maanden c.q. de duur aangegeven bij het afsluiten van
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het Abonnement en eindigen van rechtswege na het
verstrijken daarvan, tenzij anders aangegeven.
3.3. Abonnementen zijn strikt persoonlijk en iedere
Abonnee heeft een toegangscode bestaande uit een bestaand individueel e-mailadres en wachtwoord, tenzij
schriftelijk anders overeengekomen.
3.4. De Abonnee staat in voor de juistheid van de bij
het afsluiten van het Abonnement opgegeven informatie.
3.5. De Abonnee staat er voor in dat de toegangscode
alleen door Abonnee zelf gebruikt wordt en niet aan
enige derde wordt verstrekt. De Abonnee draagt er zorg
voor dat de toegangscode niet aan derden bekend wordt
gemaakt of door een derde wordt gebruikt. In geval van
gebruik door de toegangscode door een derde is de
Abonnee volledig aansprakelijk daarvoor, inclusief
daardoor ontstane schade of financiële verplichtingen,
en wordt dit gebruik aan de Abonnee toegerekend.
4. Aanbiedingen, prijzen en tarieven
4.1. Alle Aanbiedingen van Boek 9 zijn eenmalig, geheel vrijblijvend en geldig gedurende de in die
Aanbieding vermelde termijn. Boek 9 is slechts aan
enige Aanbieding gebonden indien aanvaarding hiervan
door Boek 9 binnen de vermelde termijn wordt bevestigd.
4.2. Door Boek 9 gehanteerde prijzen en tarieven kunnen tussentijds eenzijdig worden aangepast met
inachtneming van een termijn van minimaal dertig (30)
dagen. Ingeval van een tussentijdse prijs- of tariefsverhoging is een Gebruiker bevoegd om een dan lopende
overeenkomst tussentijds te ontbinden.
4.3. Leveringstermijnen zijn louter indicatief.
4.4. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW, tenzij
anders aangegeven.
4.5. Abonnementsgelden en andere tarieven zijn steeds
vooraf verschuldigd, tenzij anders aangegeven. Alle
overige betalingen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum en zonder enige korting en/of compensatie
plaats te vinden.
4.6. Bij overschrijding van enige betalingstermijn is de
Gebruiker vanaf het moment van overschrijding van
rechtswege in verzuim zonder dat een verdere aanmaning of ingebrekestelling van Boek 9 is vereist. In een
dergelijk geval is de Gebruiker de dan geldende wettelijke rente voor handelstransacties verschuldigd, tenzij
de Gebruiker of Abonnee geen beroeps- of bedrijfsmatig Gebruiker is, in welk geval de wettelijke rente voor
niet-handelstransacties gehanteerd wordt. Tevens komen alle (mogelijke) door Boek 9 te maken
buitengerechtelijke kosten en incassokosten voor rekening van de Gebruiker.
5. Advertenties
5.1. Een Gebruiker staat tegenover Boek 9 in voor de
juistheid en rechtmatigheid van de Advertentie en vrijwaart Boek 9 voor alle aanspraken van derden, schade
en kosten.
5.2. Boek 9 behoudt zich te allen tijde het recht voor
Advertenties te weigeren of plaatsing tussentijds te beeindigen, zonder opgaaf van redenen.

5.3. Ingeval van een vermelding als Sponsor of IESpecialist:
(a) Geldt een vermelding van een individuele Gebruiker als een overeenkomst tussen de betreffende
Gebruiker en Boek 9, ongeacht of de kosten daarvoor
aan of door een andere Gebruiker of derde in rekening
worden gebracht of voldaan.
(b) Staan het betreffende kantoor en de individuele Gebruiker tegenover Boek 9 in voor de juistheid en
rechtmatigheid van de vermelding en publicatie en
vrijwaren Boek 9 voor alle mogelijke aanspraken van
derden, schade en kosten.
(c) Vermeldingen als Sponsor of IE-Specialist zijn voor
een periode van twaalf maanden c.q. de duur aangegeven bij het afsluiten van het overeenkomst.
6. Uitsluiting aansprakelijkheid
6.1. Boek 9 en haar Auteurs zijn op geen enkele wijze
aansprakelijk voor enige door een Gebruiker of enige
derde ondervonden schade, die op enigerlei verband
houdt met enige Uitgave, inclusief enig direct of indirect gebruik daarvan, met inbegrip van hyperlinks,
achterliggende bronnen of Advertenties of enige achterstand in actualiteit van welke informatie dan ook.
6.2. Boek 9 is niet aansprakelijk voor enige door de
Gebruiker of derden geleden of te lijden schade, van
welke aard ook, die verband houdt met de nakoming
van een overeenkomst of offerte.
6.3. Boek 9 en haar Auteurs zijn niet aansprakelijkheid
voor schade, van welke aard ook, die verband houdt
met of het gevolg is van handelingen en/of beslissingen
gebaseerd op enige informatie in een Uitgave, inclusief
enige Advertentie.
6.4. Indien Boek 9 aansprakelijk mocht zijn, uit welke
hoofde dan ook, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot
ten hoogste de factuurwaarde (exclusief BTW) van het
gedeelte van de overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
6.5. Indien Boek 9 aansprakelijk wordt gesteld door een
derde in verband met enige doen of nalaten van een
Gebruiker, zal de Gebruiker Boek 9 volledig vrijwaren
en schadeloos stellen.
7. Intellectuele eigendom
7.1. Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder in ieder geval begrepen auteursrechten, naburige
rechten, databankrechten, merkenrechten en handelsnaamrechten, inzake enige Uitgave komen toe aan
Boek 9 en licentiegevers van Boek 9.
7.2. Alle rechten van intellectuele eigendom worden
uitdrukkelijk voorbehouden en niets uit een Uitgave
mag op enigerlei wijze worden openbaar gemaakt of
verveelvoudigd, waaronder begrepen het opslaan in
enig geautomatiseerd bestand, tenzij dat bij wet is toegestaan of noodzakelijk is voor het in deze Algemene
Voorwaarden toegestane normale gebruik daarvan.
7.3. Ingeval van enige inbreuk door een gebruiker op
intellectuele eigendomsrechten van Boek 9, is de gebruiker gehouden alle door Boek 9 geleden schade,
gederfde winst en kosten volledig te vergoeden.
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8. Geheimhouding - persoonsgegevens
8.1. Partijen zijn over en weer gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hen in
het kader van de uitvoering van een overeenkomst ter
kennis komt. Partijen zullen alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen om vertrouwelijke
informatie geheim te houden.
8.2. Persoonsgegevens worden vertrouwelijk en op
zorgvuldige wijze gebruikt, in overeenstemming met
toepasselijke wetgeving en conform de van kracht zijnde privacyverklaring.
9. Overdracht
9.1. Gebruikers zijn niet gerechtigd rechten en verplichtingen uit een overeenkomst geheel of gedeeltelijk
over te dragen aan een derde, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Boek 9.
9.2. Boek 9 is gerechtigd rechten en verplichtingen uit
een overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen
aan een derde (a) in verband met de incasso van openstaande vorderingen of (b) in verband met overdracht
van een deel van de activiteiten van Boek 9.

11. Overige bepalingen
11.1. Boek 9 heeft het recht deze Voorwaarden eenzijdig tussentijds te wijzigen. Boek 9 zal wijzigingen
tenminste dertig (30) dagen voor inwerkingtreding bekend maken.
11.2. Deze Algemene Voorwaarden en alle daarmee
verband houdende overeenkomsten worden uitsluitend
beheerst door Nederlands recht.
11.3. Alle geschillen inzake deze Algemene Voorwaarden en alle daarmee verband houdende overeenkomsten
zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de daartoe
bevoegde rechter in het arrondissement MiddenNederland, tenzij een andere rechter op grond van een
dwingendrechtelijke bepaling bevoegd is.

10. Opschorting en ontbinding
10.1. Indien een Gebruiker een betalingstermijn niet
nakomt of anderszins geheel of gedeeltelijk tekortschiet
in de nakoming van een verplichting is Boek 9 steeds
gerechtigd de toegang tot een Uitgave of de publicatie
van een Advertentie, dan wel de nakoming van enige
andere verplichting, zonder verdere aanmaning of ingebrekestelling op te schorten of te beëindigen,
onverminderd de volledige verschuldigdheid van de
overeengekomen prijzen en tarieven.
10.2. Indien een tekortkoming in de nakoming van een
contractuele verplichting langer dan 4 weken heeft geduurd of zal duren, is Boek 9 gerechtigd de dan
lopende overeenkomsten met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden, zonder tot vergoeding
van enige schade gehouden te zijn.
10.3. Boek 9 is gerechtigd een overeenkomst zonder
voorafgaande schriftelijke mededeling geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien ter zake van de
Gebruiker (a) faillissement, surseance van betaling of
een buitengerechtelijke schuldenregeling wordt verzocht of verleend, (b) het bedrijf geheel of gedeeltelijk
wordt gestaakt of overgedragen, (c) enig beslag op zijn
goederen wordt gelegd, daaronder conservatoir beslag,
executoriaal beslag en fiscaal bodembeslag begrepen.
In deze gevallen is Boek 9 niet gehouden tot enige
schadevergoeding. Eventuele vorderingen van Boek 9
op de Gebruiker zijn dan direct en volledig opeisbaar.
10.4. Ingeval van beëindiging van een overeenkomst
door ontbinding en/of beëindiging met wederzijds
goedvinden, worden alle betalingsverplichtingen direct
en volledig opeisbaar.
10.5. Bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om
ook na (tussentijdse) beëindiging of ontbinding van de
Overeenkomst voort te duren (waaronder onder andere
de bepalingen over intellectuele eigendomsrechten,
toepasselijk recht en bevoegde rechter) zullen na beeindiging van de Overeenkomst geldig blijven.
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