Algemene leveringsvoorwaarden brengen
Artikel 1 Algemene bepalingen
1.1 	Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op
alle door Compano B.V., verder te noemen
“Compano”, opgestelde offertes en tussen
Compano en de opdrachtgever (verder te noemen
“Databrenger”) gesloten overeenkomsten met
betrekking tot het gebruik van Artikelbeheer.nl en/of
daarmee verband houdende diensten.
1.2 	Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn
slechts bindend indien Compano zich daarmee
schriftelijk akkoord heeft verklaard en gelden
uitsluitend voor de specifieke overeenkomst waarop
zij betrekking hebben.
1.3 	Eventuele door de Databrenger gehanteerde
algemene voorwaarden worden door Compano niet
geaccepteerd.
Artikel 2 Artikelbeheer.nl
2.1 	Artikelbeheer.nl is een door Compano ontwikkelde
en beheerde database (“de Database”) waarop
door of namens leveranciers product en artikel
gegevens kunnen worden geplaatst ten behoeve
van afnemers van Artikelbeheer.nl (“de Datahalers”).
Compano kan middels Artikelbeheer.nl mede
dienstverlening verrichten met betrekking tot
promotie voor de Databrenger en het ondersteunen
van kwaliteitsverbetering van de databestanden van
de Databrenger.
2.2 	De voorwaarden van het abonnement op
Artikelbeheer.nl zijn nader geregeld in een
tussen Compano en de Databrenger gesloten
respectievelijk te sluiten overeenkomst. De vorm
en aard van dienstverlening op Artikelbeheer.nl
staat vermeld in het voorstel dat Compano aan de
Databrenger heeft uitgebracht.
2.3 	De Databrenger heeft gedurende de looptijd van zijn
abonnement (uitsluitend) toegang tot het specifieke
gedeelte van de centrale Database, software en de
hierin opgenomen informatie dat de gegevens bevat
van de Databrenger.
2.4 	Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen op het
abonnement zijn uitsluitend bindend indien deze
schriftelijk zijn overeengekomen.
Artikel 3 Verplichtingen van Compano
3.1 	Compano verbindt zich om voor de duur van
de abonnementsperiode de overeengekomen
elektronische artikelbestanden van de Databrenger
(hierna te noemen: “de Informatie”) te (doen)
plaatsen op Artikelbeheer.nl.
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3.2 	Uiterlijk 7 werkdagen na het verwerken van de
Informatie door de Databrenger op de Database zal
Compano deze bestanden beschikbaar stellen aan
de Datahalers.
Artikel 4 Verplichtingen van de Databrenger
4.1 	De Databrenger dient de op Artikelbeheer.nl te
plaatsen Informatie tijdig (met een minimum van 7
werkdagen) en in de overeengekomen elektronische
bestandsvorm aan te leveren respectievelijk zelf te
plaatsen.
4.2 	De Databrenger staat er voor in dat de door hem
aangeleverde Informatie correct, volledig en actueel
is en blijft gedurende de periode dat de Informatie is
geplaatst op Artikelbeheer.nl
4.3 	De Databrenger verplicht zich bij wijzigingen
van prijsinformatie deze informatie direct zelf
te verwerken op Artikelbeheer.nl dan wel, indien
partijen dit zijn overeengekomen, deze direct
elektronisch in een door Compano goedgekeurde
berichtenstructuur aan Compano beschikbaar
te stellen zodat Compano deze informatie kan
verwerken.
4.4 	De Databrenger zal zijn gehouden fouten die in de
in Artikelbeheer.nl opgenomen gegevens worden
aangetroffen onmiddellijk te herstellen.
Artikel 5 Prijs en betaling
5.1 	De Databrenger zal de door hem verschuldigde
bedragen, zoals deze in de overeenkomst met
Compano zijn vastgelegd, binnen 30 dagen na
factuurdatum aan Compano betalen, zonder recht
op korting, opschorting en/of verrekening.
5.2 	Indien de betaling niet tijdig is verricht, verkeert de
Databrenger in automatisch verzuim en is Compano
bevoegd haar verplichtingen uit hoofde van het
abonnement op te schorten, onverminderd de haar
verder toekomende rechten. Nadat de Databrenger
in verzuim is gekomen, is Compano bevoegd zonder
nadere ingebrekestelling tot invordering over te
gaan van het aan haar verschuldigde bedrag. Alle
daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten zijn
voor rekening van de Databrenger tenzij Compano
verkiest om deze kosten forfaitair te bepalen op
15% van het te vorderen bedrag.
5.3 	Over de tijd dat de Databrenger met de betaling in
verzuim is geweest, kan Compano over het aan haar
verschuldigde bedrag rente in rekening brengen.
Deze rente is op jaarbasis gelijk aan de wettelijke
rente, verhoogd met 2%.
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5.4 	Een door de Databrenger gedane betaling strekt in
eerste plaats tot mindering op alle verschuldigde
kosten en rente en tenslotte in mindering op
opeisbare rekeningen die het langst openstaan,
zelfs al vermeld de Databrenger dat de voldoening
betrekking heeft op latere rekeningen.
5.5 	De prijzen van Artikelbeheer.nl worden elk half jaar
per 1 januari en per 1 juli gevalueerd. Compano
behoudt zich het recht voor de prijzen voor
Artikelbeheer.nl eenzijdig aan te passen. Hierover
zal Compano de Databrenger uiterlijk 1 maand voor
invoering schriftelijk informeren.
Artikel 6 Aansprakelijkheid
6.1 	Compano zal nimmer aansprakelijk zijn voor de
schade van welke aard dan ook, voortvloeiende
uit of in verband staande met de Informatie en/
of met het gebruik of niet kunnen gebruiken van
Artikelbeheer.nl
6.2 	Compano zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade
van welke aard dan ook, voortvloeiende uit of in
verband staande met het onjuist of onvolledig zijn
van de inhoud van de Informatie.
6.3 	De Databrenger vrijwaart Compano voor aanspraken
van derden in verband de aangeleverde
en/of opgenomen Informatie (inclusief eventuele
productenaansprakelijkheid) respectievelijk
eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden in de
Informatie.
6.4 	Indien uit welke hoofde dan ook aansprakelijkheid
van Compano voor schade van Databrenger
wordt vastgesteld, zal het bedrag van de
schadevergoeding dat voor rekening van Compano
komt nooit hoger zijn dan de prijs die Databrenger
wegens de diensten van Compano op grond van
de overeenkomst voor een kalenderkwartaal
verschuldigd is. Aansprakelijkheid van Compano
voor gevolg- en/of indirecte schade is uitdrukkelijk
uitgesloten.
Artikel 7 (Intellectuele) eigendomsrechten
7.1 	De rechten van (intellectueel) eigendom van de
infrastructuur, bestaande uit hardware, software
en Database van Artikelbeheer.nl berusten bij
Compano.
7.2 	De intellectuele en gebruiksrechten van
Artikelbeheer.nl zijn zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Compano niet
overdraagbaar.

Artikel 8 Duur en beindiging
8.1 	Het abonnement op Artikelbeheer.nl wordt
aangegaan voor onbepaalde tijd met ingang van
de dag van ondertekening van de overeenkomst
met Compano, en zal door ieder der partijen
schriftelijk tegen het einde van een kalenderjaar
door opzegging kunnen worden beindigd met
inachtneming van een opzegtermijn van ten minste
één maand.
8.2 	Bij beindiging van de dienstverlening is Compano
gerechtigd de Informatie welke is opgenomen in
de Database van Artikelbeheer.nl onverwijld te
verwijderen.
Artikel 9 Tussentijdse beindiging
9.1 	Indien n der partijen sursance van betaling
aanvraagt, in staat van faillissement wordt
verklaard, tot ontbinding besluit of zijn onderneming
staakt dan wel gedurende een redelijke termijn
na schriftelijke sommatie in gebreke blijft ten
aanzien van het voldoen aan zijn verplichtingen
uit hoofde van deze voorwaarden, heeft de andere
partij, onverminderd de overige hem te dier zake
toekomende rechten, het recht het abonnement
door schriftelijke opzegging met onmiddellijke
ingang te beindigen. Ook na de beindiging van de
overeenkomst zullen de in artikel 6 en in artikel 7
van in deze voorwaarden omschreven rechten en
verplichtingen onverminderd van kracht blijven.
Artikel 10 Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden
10.1 	Op de overeenkomst zijn tevens de Algemene
Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Compano
van toepassing. In geval van tegenstrijdigheid
tussen deze algemene voorwaarden en bepalingen
Artikelbeheer.nl voor Databrengers en de
Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van
Compano prevaleren deze algemene voorwaarden
Artikelbeheer.nl voor Databrengers.
Artikel 11 Slotbepaling
11.1 	Op de rechtsverhouding tussen Compano en de
Databrenger is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
11.2 	Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen
zullen alle geschillen tussen Compano en de
Databrenger ter beslechting worden voorgelegd aan
de bevoegde rechter te Utrecht.

7.3 	De (intellectuele) eigendomsrechten betreffende
de Informatie berusten bij de Databrenger. De
Databrenger geeft hierbij echter zijn toestemming
aan Compano om de op Artikelbeheer.nl geplaatste
Informatie beschikbaar te stellen aan klanten
van Compano om opgenomen te worden in de
bedrijfssystemen van deze klanten.
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