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Algemene Voorwaarden InfoNu
De dienst "InfoNu" wordt via internet bij wijze van een online dienst aangeboden door Interate AB. Aan het
gebruik van InfoNu zijn onderstaande voorwaarden verbonden. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing
op de Overeenkomst tussen InfoNu en Infoteur. Door je aan te melden en gebruik te maken van de Dienst, ga je
hiermee akkoord. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere voorwaarden
uitgesloten.

Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

InfoNu:
handelsnaam van Interate AB en de leverancier van de Dienst en gebruiker van deze algemene
voorwaarden.
Infoteur:
natuurlijke persoon of entiteit met wie InfoNu de Overeenkomst heeft gesloten.
Dienst:
de mogelijkheid die InfoNu aan Infoteur biedt om via de Website kennis en Content openbaar te
maken, te delen en/of publiceren.
Overeenkomst:
afspraak tussen InfoNu en Infoteur om gebruik te maken van de Dienst.
Partij:
iedere partij bij de Overeenkomst.
Website:
websites van InfoNu "www.infonu.nl" en “www.infoteur.nl”.
Algemene Voorwaarden:
onderhavige algemene voorwaarden.
Content:
door Infoteur aangeleverde inhoud (auteursrechtelijke werken, teksten, afbeeldingen, etc.) met
als doel publicatie op de Website.
Account:
persoonlijk configuratie/beheersysteem van Infoteur.
Gebruik:
opslaan, verveelvoudigen, openbaar maken, publiceren, gebruiken en/of delen van de
Content, zoals bedoeld in artikel 10 van de Auteurswet. De verschillende hierboven genoemde
bewoordingen worden afwisselend gebruikt.

Artikel 1. Communicatie
●

1.1
Iedere communicatie tussen InfoNu en Infoteur zal elektronisch en via het Account geschieden.
De door InfoNu ontvangen en/of opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als
bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Infoteur.

Artikel 2. Totstandkoming Overeenkomst
●

●
●

2.1
Uitingen van InfoNu met betrekking tot het ter beschikking stellen van de Dienst geldt als een
uitnodiging tot het doen van een aanbod. De Overeenkomst komt tot stand doordat Infoteur zich via de
Website aanmeldt ten einde gebruik te maken van de Dienst én InfoNu deze aanmelding bevestigt. De
bevestiging zal elektronisch plaatsvinden.
2.2
InfoNu heeft het recht, zonder opgaaf van reden, aanmelding door Infoteur te weigeren. Door
deze weigering komt er geen overeenkomst tot stand.
2.3
Infoteur dient bij aanmelding tenminste naam en geldig emailadres te verstrekken. Na
aanmelding moeten tevens adresgegevens binnen afzienbare termijn worden verstrekt en geverifieerd
om InfoNu volledig te gebruiken. InfoNu kan functionaliteiten van het Account blokkeren indien
adresgegevens niet verstrekt, geverifieerd of volledig zijn. Indien nodig voor de uitvoering van de
Overeenkomst, kan InfoNu om aanvullende gegevens, zoals bankgegevens, vragen. Naam, adres en
bankgegevens worden niet openbaar gemaakt, gegevens worden slechts gebruikt ter uitvoering van de
Overeenkomst, onder meer bij uitkering van vergoedingen. InfoNu zal de gegevens slechts aan derden
verstrekken wanneer daar een wettelijke verplichting toe bestaat.

Artikel 3. Omschrijving en Wijziging van de Dienst
●

3.1
InfoNu zal Infoteur gedurende de looptijd van de Overeenkomst de Dienst verlenen. Hiertoe zal
InfoNu aan Infoteur een gebruikersnaam en wachtwoord verstrekken, alsmede toegang tot het Account
waarmee Content kan worden geconfigureerd, beheerd en gepubliceerd.

●

3.2
InfoNu heeft het recht de programmatuur van InfoNu van tijd tot tijd aan te passen om de
functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een wijziging in
de functionaliteit, zal InfoNu Infoteur daarvan voor de wijziging op de hoogte stellen. Omdat de Dienst
aan meerdere Infoteurs wordt geleverd, is het niet mogelijk om alleen voor Infoteur van een bepaalde
aanpassing af te zien.

Artikel 4. Gebruiksvoorwaarden van de Dienst
●

●

●

●

●

●

●

4.1
Infoteur dient de gegevens van zijn Account actueel te houden en te wijzigen indien nodig.
Infoteur stelt InfoNu steeds onverwijld schriftelijk dan wel elektronisch op de hoogte van enige
wijzigingen in gegevens die verstrekt zijn om gebruik te maken van de Dienst. Indien InfoNu constateert
of het vermoeden heeft dat de gegevens niet actueel zijn, is InfoNu gerechtigd het Account en
bijbehorende Content te verwijderen. InfoNu is echter niet verplicht om een nietactueel Account en
bijbehorende Content te verwijderen.
4.2
InfoNu kan via de Website aanvullende voorwaarden stellen voor het gebruik van de Dienst of
het opslaan of publiceren van Content. Infoteur dient met deze aanvullende voorwaarden akkoord te
gaan alvorens verder gebruik te maken van de Dienst. InfoNu zal Infoteur nadrukkelijk op de hoogte
stellen van deze aanvullende voorwaarden.
4.3
InfoNu stelt een bepaald format ter beschikking waarmee de Dienst gebruikt kan worden.
Infoteur bepaalt welke Content met behulp van de Dienst wordt opgeslagen en/of openbaar gemaakt.
InfoNu heeft het recht de Content te beoordelen, te weigeren voor publicatie, aan te passen en
eventueel te verwijderen.
4.4
Infoteur is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de Content en de rechtmatigheid ervan. De
Content mag geen inbreuk zijn op een recht van een derde of in strijd zijn met een wettelijk voorschrift.
InfoNu aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de Dienst opgeslagen,
openbaar gemaakte en/of uitgewisselde Content, zoals mede omschreven in artikel 9 van deze
Algemene Voorwaarden. Infoteur verklaart dat alle Content die Infoteur gebruikt voor opslag en
publicatie op de Website vrij is van enige rechten van derden, dat Infoteur rechthebbende is van de
Content en/of dat Infoteur over de nodige toestemming of licentie beschikt om de Content te mogen
opslaan en publiceren op de Website.
4.5
Mocht InfoNu kennis hebben of verkrijgen of tot het besef komen dat Content die Infoteur met
behulp van de Dienst heeft opgeslagen en/of uitgewisseld onrechtmatig is, dan zal InfoNu direct
handelen om die Content te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren. InfoNu heeft in een
dergelijk geval tevens het recht alle Content van Infoteur te verwijderen of te blokkeren. Dit naar oordeel
van InfoNu. In geen geval zal InfoNu aansprakelijk zijn voor de schade die voortvloeit uit dat handelen.
4.6
Infoteur dient de toegang tot het Account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te
schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dien je het wachtwoord geheim te houden.
Gebruikersnaam, wachtwoord en toegang tot InfoNu zijn persoonlijk. InfoNu is niet verantwoordelijk voor
misbruik van gebruikersnaam en wachtwoord en mag ervan uitgaan dat een Infoteur die zich aanmeldt
op het Account ook daadwerkelijk de Infoteur is. Infoteur dient InfoNu op de hoogte te stellen als
Infoteur een vermoeden heeft dat de gebruikersnaam en wachtwoord in handen zijn gekomen van
onbevoegden. InfoNu heeft het recht doeltreffende maatregelen te nemen in dergelijke gevallen,
waaronder het blokkeren van het Account en wijzigen van gebruikersnaam en wachtwoord.
4.7
Infoteur dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Dienst en zal zich opstellen
en gedragen conform hetgeen door InfoNu mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker van de
Dienst.
○ Content van Infoteur mag geen attentie trekken naar advertenties of aansporing bevatten
om bezoekers op advertenties te laten klikken. Content van de Infoteur mag bijvoorbeeld
geen bewoordingen bevatten zoals "klik hier" of "bezoek deze links" of ander taalgebruik
dat van toepassing is op de advertenties die op de Website zijn gepubliceerd.
○ Infoteur mag geen ongeldige klikactiviteit (klikken of vertoningen die de kosten van een
adverteerder of de inkomsten van één van de Partijen verhogen) veroorzaken op
advertenties weergegeven op de Website. Hieronder vallen onder andere klikken en
vertoningen die worden gegenereerd doordat Infoteur zelf op advertenties klikt of anderen

●

●

aanspoort op advertenties te klikken. Ook gebruik van geautomatiseerde kliktools of
andere frauduleuze software is niet toegestaan.
○ Content die Infoteur op de Website plaatst, mag geen van de volgende inhoud bevatten:
■ ongepast taalgebruik;
■ geweld, discriminatie of zwartmaken van individuen, groepen of
organisaties;
■ informatie met betrekking tot hacken of cracken, illegale drugs of illegale
medicijnen en toebehoren, pornografie of inhoud voor volwassenen, casino
of gokken;
■ websites voor gebruikers of derden om online activiteiten uit te voeren
zoals, maar niet beperkt tot, het klikken op advertenties of links, uitvoeren
van zoekopdrachten, surfen van websites, lezen van emails, of invullen
van online enquêtes;
■ zwarte lijsten van ongewenste personen, bedrijven, websites en/of andere
zaken;
■ enige andere inhoud die illegale activiteiten stimuleert, niet voldoet aan een
wettelijk voorschrift of inbreuk maakt op rechten van anderen.
○ Account mag niet worden doorverkocht of anderszins aan derden ter beschikking worden
gesteld.
4.8
Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt InfoNu
zich het recht voor haar verplichtingen jegens Infoteur op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden
indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met Artikel 4.7, zonder dat
InfoNu tot enige schadevergoeding is gehouden.
4.9
InfoNu stelt handleidingen ter beschikking waarin nadere regels worden gesteld voor het
aanleveren en publiceren van Content op de Website.

Artikel 5. Onderhoud
●

5.1
InfoNu behoudt zich het recht voor de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van
onderhoud, aanpassing of verbetering van de Dienst en webservers van InfoNu. InfoNu zal een
dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden en Infoteur
tijdig van tevoren op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. InfoNu zal wegens
zodanige buitengebruikstelling van de Dienst nimmer tot enige schade jegens Infoteur gehouden zijn.

Artikel 6. Support en Forum
●

●

6.1
InfoNu zal Infoteur online ondersteunen bij het gebruik van de Dienst. Het betreft een
zogenoemd ticketsysteem, waarbij een verzoek tot ondersteuning wordt geregistreerd, waarna InfoNu
een gepast antwoord zal formuleren om zo ondersteuning te bieden. InfoNu zal zich inspannen om de
vragen adequaat en binnen een redelijke termijn te beantwoorden. InfoNu kan echter niet instaan voor
de juistheid en/of volledigheid van de antwoorden.
6.2
InfoNu biedt Infoteur de mogelijkheid tot het plaatsen van berichten op een forum. Voor gebruik
van het forum gelden dezelfde spelregels zoals reeds omschreven in Artikelen 3 en 4 met betrekking tot
aanleveren en plaatsen van Content.

Artikel 7. Vergoeding
●

●

7.1
Infoteur krijgt als vergoeding 50% van de advertentieweergaven op diens pagina’s. Infoteur
heeft geen recht op advertentieweergaven op andere pagina’s dan de pagina’s waar de volledige
Content van Infoteur op zichtbaar is, waaronder maar niet uitsluitend de homepage van InfoNu.
7.2
Inkomsten zijn alleen afkomstig uit advertenties van het advertentienetwerk Google AdSense.
Om deel te nemen aan Google AdSense zal Infoteur zich moeten registreren bij Google AdSense.
Uitbetaling van deze tegoeden geschiedt via het Google AdSenseaccount van Infoteur. InfoNu is
derhalve niet gehouden tot enige betaling van advertentietegoeden aan Infoteur.

●

7.3
In afwijking op voorgaande artikelen kan InfoNu het voor Infoteur mogelijk maken om op
andere wijze inkomsten te genereren. Indien niet anders overeengekomen bedraagt hier de vergoeding
50% van de advertentieinkomsten.
○ Zowel InfoNu als Infoteur kunnen advertenties aanmaken, die op nader te bepalen wijze
worden uitgezet. Dit zijn extra advertenties die naast de in 7.1 genoemde advertenties
getoond kunnen worden. Daarbij wordt gebruikgemaakt van externe
advertentienetwerken. Veelal zal dit op basis van RPL (revenue per lead), RPS (revenue
per sale) en RPC (revenue per click) gaan.
○ InfoNu kan Infoteurs de mogelijkheid bieden om geheel of gedeeltelijk andere advertenties
te tonen in plaats van de in 7.1 genoemde advertenties. Daarbij wordt gebruikgemaakt
van externe advertentienetwerken anders dan Google AdSense. Veelal zal dit op basis
van RPC (revenue per click) en RPM (revenue per mile) gaan.
○ InfoNu biedt Infoteur de mogelijkheid om in het Account inzage te krijgen in eventuele
inkomsten en opneembaar saldo. Infoteur heeft het recht om uitbetaling aan te vragen
indien het opneembaar saldo € 50,00 (exclusief btw) of meer bedraagt. Om een uitbetaling
aan te vragen moeten naam, adres en betaalgegevens zijn verstrekt en geverifieerd. Het
opneembaar saldo bestaat uit alle transacties die 30 dagen of langer zichtbaar en
geaccepteerd zijn door InfoNu en/of haar partners. Het is mogelijk dat transacties nog niet
geaccepteerd zijn, maar de status openstaand hebben. In dat geval zijn deze transacties
geen onderdeel van het opneembaar saldo. Door InfoNu en/of haar partners afgewezen
inkomsten kunnen niet worden uitbetaald.
■ Indien advertentienetwerken (derden) om welke reden dan ook niet
overgaan tot betaling en/of eerdere transacties afkeuren, is InfoNu hier niet
voor verantwoordelijk. Indien uitbetaling nog niet is aangevraagd of
uitgevoerd, is het mogelijk dat er door InfoNu een correctie op het saldo
plaatsvindt. Correctie op het saldo na uitbetaling zal verrekend worden met
het toekomstige saldo.
■ Uitbetaling zal plaatsvinden binnen 30 dagen na aanvraag op een door
Infoteur aangegeven rekeningnummer.

Artikel 8. Rechten van intellectuele eigendom
●

●

●

●

8.1
Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de Overeenkomst of ter beschikking
gestelde programmatuur, van de Dienst, waaronder de Website, alsmede voorbereidend materiaal
daarvan, berusten uitsluitend bij InfoNu of diens licentiegevers. Infoteur verkrijgt uitsluitend een
gebruiksrecht dat niet exclusief en niet overdraagbaar is, en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of
anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal Infoteur de Dienst of andere
materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.
8.2
Het is InfoNu toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de
programmatuur van de Dienst. Indien InfoNu door middel van technische bescherming de
programmatuur van InfoNu heeft beveiligd, is het Infoteur niet toegestaan deze beveiliging te
verwijderen of te ontwijken.
8.3
Infoteur verleent InfoNu een eeuwigdurend nietoverdraagbaar recht om de Content openbaar
te maken en te verveelvoudigen op de Website. Dit gebruiksrecht vervalt nadat Infoteur zelf de Content
verwijdert. Voor berichten op het forum zal dit recht niet vervallen.
8.4
Indien Infoteur gebruik heeft gemaakt van werken van derden waarop een recht van
intellectuele eigendom rust, zal Infoteur deze werken alleen gebruiken, indien Infoteur daar een
geschikte licentie voor heeft of over voldoende toestemming beschikt om deze werken openbaar te
maken op de Website, met een licentie zoals in dit artikel omschreven.

Artikel 9. Aansprakelijkheid en Vrijwaring
●

9.1
InfoNu is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van Infoteur of derden,
waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en
immateriële schade.

●

●

●

9.2
De aansprakelijkheid van InfoNu jegens Infoteur, uit welken hoofde dan ook, is per gebeurtenis
(waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot € 100,00
(exclusief btw).
9.3
Infoteur vrijwaart InfoNu voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake
van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst en/of Dienst.
Eventuele kosten die InfoNu moet maken in verband met een inbreuk op een recht van een derde door
Infoteur, alsmede de daarmee samenhangende schadevergoedingen, zullen door InfoNu op Infoteur
worden verhaald. Zo nodig zal InfoNu Infoteur in rechte betrekken.
9.4
De vorige leden van dit Artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de desbetreffende
schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van InfoNu.

Artikel 10. Overmacht
●

10.1
In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan binnenlandse onlusten,
mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in
toelevering, brand, overstroming, in en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat InfoNu door zijn eigen
leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van
de Overeenkomst redelijkerwijs niet van InfoNu kan worden gevergd, zal de uitvoering van de
Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige
verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 11. Duur en beëindiging
●
●

●

●
●

11.1
De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan uitsluitend worden beëindigd
zoals in deze Algemene Voorwaarden bepaald.
11.2
De Overeenkomst kan door een Partij worden opgezegd zonder inachtneming van een
opzegtermijn. De Overeenkomst eindigt zodra Infoteur alle Content heeft verwijderd en via digitale
kennisgeving (support ticket) aan InfoNu heeft aangegeven geen gebruik meer te willen maken van de
Dienst. InfoNu zal vervolgens het Account wissen. Dit kan niet ongedaan worden gemaakt.
11.3
In geval van opzegging, zoals bedoeld in het voorgenoemde artikel, zullen de volgende
verplichtingen na het einde van de Overeenkomst doorlopen:
○ intellectuele eigendomsrechten;
○ aansprakelijkheid.
Deze zullen blijven bestaan voor zolang als InfoNu op het voortbestaan daarvan in redelijkheid
aanspraak kan maken.
11.4
Berichten op het forum kunnen niet verwijderd worden. Indien de Overeenkomst wordt
opgezegd, zullen eventuele geplaatste berichten blijven bestaan en zichtbaar blijven op het forum.

Artikel 12. Wijzigingen Algemene Voorwaarden
●
●

●

12.1
InfoNu behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
12.2
Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming
van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website of per elektronische
berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
12.3
Indien Infoteur een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan tot de datum waarop
de nieuwe voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst ontbonden worden tegen deze datum of
op de ontvangstdatum van de opzegging, indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 13. Slotbepalingen
●
●
●

13.1
Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
13.2
Verandering in management of rechtsvorm heeft geen invloed op de Overeenkomst.
13.3
Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle
geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de
bevoegde Nederlandse rechter.

●

13.4

Partiële nietigheid:
○ Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te
zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan.
○ Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als
rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst/Algemene
Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
○ Bij strijdigheid tussen de handleiding en de Algemene Voorwaarden prefereert de meest
gunstige bepaling.

Contactgegevens
Interate AB o.v.v. InfoNu
Kärleksgatan 2A
21145 Malmö
Zweden

