ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016)
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Definities
In deze Voorwaarden gebruiken wij (Poplo) de volgende definities
die in het enkel- en meervoud dezelfde betekenis hebben:
Account: de registratie bij Poplo waarmee een Opdrachtnemer gebruik
kan maken van het Platform.
App: de door Poplo aangeboden softwareapplicatie(s).
Dienst: alle diensten, bestaande uit het verrichten van werkzaamheden,
door Opdrachtnemer in opdracht van Opdrachtgever.
Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt
van de website en/of App.
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die opdracht
verstrekt aan Opdrachtnemers tot het verlenen van Diensten.
Opdrachtnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich via
het Platform beschikbaar stelt voor het leveren van Diensten aan
Opdrachtgevers.
Platform: de door Poplo gemaakte digitale infrastructuur, bestaande uit
de website www.poplo.nl en de App waarmee Opdrachtgevers en
Opdrachtnemers in contact kunnen treden voor het (laten) verrichten
van Diensten.
Poplo: Poplo B.V., gevestigd te (5627 NJ) Eindhoven aan de
Charentelaan 27, Nederland, geregistreerd bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 65592794 en bereikbaar op [***].
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin
deze kenbaar worden gemaakt.

Toepasselijkheid
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van het Platform
en de Diensten.
Poplo is te allen tijde gerechtigd deze Voorwaarden aan te passen of aan
te vullen.
Afwijkingen van de Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail tussen Poplo en Opdrachtnemer
zijn overeengekomen.
Poplo
wijst
uitdrukkelijk
eventuele
algemene
(inof
verkoop)voorwaarden van de Opdrachtnemer van de hand.
Indien deze Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een
rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en Poplo, wordt de
Opdrachtnemer geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de
toepasselijkheid van deze Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten
overeenkomsten.
Indien en voor zover enige bepaling van deze Voorwaarden nietig wordt
verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen
onverminderd van kracht blijven. Poplo zal alsdan een nieuwe bepaling
vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij
zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht
zal worden genomen.
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Doel van het Platform
Poplo
biedt
een
Platform
aan
waarop
Opdrachtgevers
en
Opdrachtnemers met elkaar in contact kunnen komen in verband met
het (laten) uitvoeren van Diensten. Poplo heeft daarbij slechts een
faciliterende rol en is dan ook niet verantwoordelijk voor handelen of
nalaten van Opdrachtgevers en Opdrachtnemers in verband met het
Platform en de Diensten. Poplo is geen partij bij overeenkomsten tussen
de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer. Opdrachtnemer en
Opdrachtgever vrijwaren Poplo voor vorderingen van derden verband
houdende met dergelijke aanspraken.
Poplo is niet verantwoordelijk voor het voldoen van contractuele
verplichtingen tussen Opdrachtgevers en Opdrachtnemers, waaronder
begrepen het voldoen van enige betalingsverplichting en de juiste
uitvoering van de Diensten.
Poplo zal zich naar beste vermogen inspannen de screening van de
Opdrachtnemers
met
zorg
uit
te
voeren.
Deze
screeningswerkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een
inspanningsverbintenis. Opdrachtgevers kunnen hieraan geen rechten
ontlenen en/of Poplo op enige wijze aanspreken.
Poplo spant zich in om juiste informatie op het Platform te zetten, doch
is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze informatie.
Gebruik van het Platform
Opdrachtnemers dienen zich op het Platform te registreren als
Opdrachtnemer alvorens zij Diensten kunnen aanbieden op het Platform.
De Opdrachtnemer garandeert dat de door hem verstrekte gegevens
volledig, juist en actueel zijn. De Opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk
en aansprakelijk voor de inhoud van de door hem gepubliceerde
gegevens op het Platform.
Opdrachtnemer garandeert dat door hem verstrekte gegevens (a) niet in
strijd zijn met de geldende wet- en regelgeving, (b) niet onrechtmatig
zijn, (c) geen inbreuk maken op (intellectuele eigendoms)rechten van
derden, (d) niet in strijd zijn met de goede zeden en (e) geen afbreuk
doen aan (de reputatie van) Poplo. Opdrachtnemer vrijwaart Poplo en
stelt Poplo schadeloos voor alle schade en kosten die kunnen
voortvloeien uit handelingen in strijd met het voorgaande.
Door het aanbieden van gegevens op het Platform, geeft Opdrachtnemer
Poplo toestemming deze gegevens op het Platform naar eigen inzicht te
publiceren, te wijzigen, aan te passen en/of te verwijderen.
Poplo behoudt zich het recht voor om het Platform op elk gewenst
moment (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen voor
onderhoud en/of wijzigingen aan het Platform, zonder dat hierdoor enig
recht op schadevergoeding jegens Poplo ontstaat.
Het gebruik van het Platform is op eigen risico. Poplo kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor enige schade op wat voor manier dan
ook.
Poplo garandeert niet dat het Platform in de toekomst altijd beschikbaar
zal blijven en foutloos werkt.
Referenties
Poplo biedt Gebruikers de mogelijkheid om referenties te plaatsen over
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Opdrachtnemers die Diensten hebben verleend.
Poplo behoudt zich het recht voor een referentie te verwijderen, doch is
daartoe niet verplicht. Zij kan daar mede, doch niet uitsluitend, toe
overgaan indien naar aanleiding van een melding van Opdrachtnemer
blijkt dat de referentie onjuist, onbetrouwbaar of onmiskenbaar
onrechtmatig is.
Opdrachtnemer is niet gerechtigd om referenties te plaatsen over de
door haar zelf verleende Dienst.
Overeenkomst
Opdrachtnemer erkent dat Poplo terzake van het leveren van Diensten
aan Opdrachtgever slechts een faciliterende rol speelt door
Opdrachtnemer de mogelijkheid te bieden om via het platform zijn
Diensten aan te bieden aan Opdrachtgever.
Opdrachtnemer erkent dat Poplo nimmer partij wordt wanneer door
middel van het Platform van Poplo tussen Opdrachtnemer en
Opdrachtgever rechtstreeks een overeenkomst tot stand komt terzake
van het leveren van Diensten.
Commissie
Indien tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer een overeenkomst is
gesloten, is Opdrachtgever voor elke geleverde Dienst van de
Opdrachtnemer een vergoeding aan hem verschuldigd.
Poplo brengt bij Opdrachtnemer een commissie in rekening die wordt
berekend op basis van het bedrag van de betreffende Dienst. Deze
commissie bedraagt 20% procent exclusief omzetbelasting per geleverde
Dienst.
Alle prijzen van Diensten zijn in euro’s, tenzij anders aangegeven. Tenzij
anders overeengekomen, zijn alle prijzen inclusief omzetbelasting en
andere belastingen en/of heffingen. Deze kosten zijn voor rekening van
de Opdrachtnemer.
Poplo behoudt zich het recht voor om te allen tijde de hoogte van haar
commissie aan te passen. Aanpassing zal geschieden door middel van
kennisgeving op het Platform ten minste een maand voor de datum van
de tariefwijziging.
Opdrachtnemer geeft onherroepelijk toestemming aan Poplo om het
bedrag aan commissie in te houden op het bedrag dat Opdrachtgever via
het Platform aan Poplo betaalt. Poplo betaalt het door haar van
Opdrachtgever ontvangen bedrag minus de commissie door aan
Opdrachtnemer.
Betaling
Nadat Opdrachtnemer de Diensten heeft verricht, stelt hij Poplo daarvan
in kennis, waarna Poplo een link stuurt naar Opdrachtgever waarmee
Opdrachtgever kan betalen voor de geleverde Diensten.
Opdrachtnemer is niet gerechtigd om rechtstreeks betaling van
Opdrachtnemer te ontvangen.
Indien Opdrachtgever toch overgaat tot rechtstreekse betaling aan
Opdrachtnemer, is Opdrachtnemer verplicht hiervan onverwijld melding
te maken aan Poplo, waarna Opdrachtgever gehouden is om per direct
de verschuldigde commissie aan Poplo af te dragen.
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Kwaliteit en uitvoering Diensten
Opdrachtnemer garandeert dat hij de Diensten goed en deugdelijk
uitvoert conform de afspraken met Opdrachtgever en overeenkomstig
kwaliteitsstandaarden die gelden in de betreffende branche en hij geen
afbreuk doet aan het imago en de goede reputatie van Poplo.
Het is Opdrachtnemer niet toegestaan om
bij uitvoering van de
Overeenkomst of een deel daarvan gebruik te maken van derden, tenzij
hij daartoe de
voorafgaande
schriftelijke
toestemming
heeft
ontvangen van Opdrachtgever.

10. Klachten en bemiddeling
10.1 Indien Opdrachtgever een klacht heeft over de uitvoering van de
Diensten door Opdrachtnemer, dan dient Opdrachtgever dit direct te
melden bij Poplo. Poplo zal zich dan inspannen om een oplossing te
bewerkstelligen en de klacht naar teveredenheid op te lossen.
11. Privacy
11.1 Bij het verwerken van persoonsgegevens houdt Poplo zich aan de
geldende (privacy) wet- en regelgeving.
11.2 Poplo zal deze gegevens niet aan derden ter beschikking stellen en enkel
gebruiken voor de volgende doeleinden:
a) om Opdrachtnemers en Opdrachtgevers met elkaar in contact te kunnen
laten treden;
b) het faciliteren van betalingen;
c) om het Platform te laten functioneren;
d) om het Platform af te stemmen op de persoonlijke voorkeuren van de
Gebruiker, zodat de Gebruiker niet telkens opnieuw zijn gegevens hoeft
in te vullen;
e) om contact met de Opdrachtnemer op te (laten) nemen voor onder meer
onderzoeksdoeleinden.
11.3 Poplo spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen
tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. Poplo legt
hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten
uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van
de techniek. Deze beveiligingswerkzaamheden worden uitgevoerd op
basis
van
een
inspanningsverbintenis.
12. Account
12.1 Om gebruik te kunnen maken van het Platform van Poplo dient door
Opdrachtnemer een Account aangemaakt te worden.
12.2 Opdrachtnemer is aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt
van zijn Account en vrijwaart Poplo voor iedere aanspraak van derden
inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het
gebruik dat door middel van zijn Account is gemaakt.
12.3 Poplo behoudt zich het recht voor om de Opdrachtnemer uit te sluiten
van elk (verder) gebruik van zijn Account door deze te blokkeren en/of te
verwijderen en of de toegang tot het Account tijdelijk of blijvend te
ontzeggen, zonder vermelding van redenen en zonder dat hierdoor enig
recht op schadevergoeding jegens Poplo ontstaat.

13. Intellectuele eigendomsrechten
13.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het Platform
behoren bij uitsluiting toe aan Poplo en/of haar licentiegevers.
13.2 Poplo verleent aan de Opdrachtnemer een niet-exclusief en nietoverdraagbaar recht om de App te gebruiken. Poplo is te allen tijde
gerechtigd om dit gebruiksrecht te beëindigen, zonder tot enige
schadevergoeding gehouden te zijn.
13.3 Opdrachtnemer verstrekt Poplo een niet-exclusieve, eeuwigdurende
licentie voor het gebruik van de door haar verstrekte gegevens ten
aanzien van de referenties en/of andere uitingen in welke vorm dan ook,
tenzij zulks in strijd is met toepasselijke wet- en regelgeving.
14. Overmacht
14.1 Poplo is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij
daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt
onder andere maar niet uitsluitend verstaan stakingen, niet-, niet
volledig en/of vertraagde levering door toeleveranciers, oorlog en
oorlogsgevaar, terrorisme, in- en uitvoerverboden, epidemieën,
verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport, brand, diefstal,
storingen in levering van energie en communicatieverbindingen.
15. Aansprakelijkheid Poplo
15.1 Iedere aansprakelijkheid van Poplo voor indirecte schade, waaronder
begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en
omzetderving, is uitgesloten.
15.2 De aansprakelijkheid van Poplo is beperkt tot vergoeding van directe
schade tot maximaal het bedrag van € 500,-, tenzij de verzekering een
hoger bedrag uitkeert.
16. Verzekering
16.1 Opdrachtnemer is gehouden deugdelijk verzekerd te zijn voor de
gevolgen van enige aansprakelijkheid die voort kan vloeien uit het
(verlenen van) de Diensten.
17. Overige verplichtingen
17.1 Opdrachtnemer draagt zorg en verantwoordelijkheid voor de vereiste
vergunningen, ontheffingen en toestemmingen die nodig zijn voor de
uitvoering van de Diensten en zal alle (fiscale) wet- en regelgeving strikt
naleven.
17.2 Opdrachtnemer vrijwaart en stelt Poplo schadeloos voor alle schade en
kosten voor Poplo als gevolg van niet-naleving van enige wet,
regelgeving of voorschrift zijdens Opdrachtnemer.
18. Beëindiging
18.1 Poplo is te allen tijde gerechtigd om Opdrachtnemer de toegang tot het
Platform (definitief) te ontzeggen, indien Opdrachtnemer in strijd
handelt met het bepaalde in deze Voorwaarden, zonder tot enige
(schade)vergoeding gehouden te zijn.
19.

Geschillen

19.1 Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
19.2 Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde
rechter in het arrondissement te ’s-Hertogenbosch, tenzij Poplo ervoor
kiest een geschil voor te leggen aan een ander bevoegde rechtbank.
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Definities
In deze Voorwaarden gebruiken wij (Poplo) de volgende definities die in het enkel- en
meervoud dezelfde betekenis hebben:
Account: de registratie bij Poplo waarmee een Gebruiker gebruik kan maken van het Platform.
App: de door Poplo aangeboden softwareapplicatie(s).
Dienst: alle diensten, bestaande uit het verrichten van werkzaamheden, door Opdrachtnemer in
opdracht van Opdrachtgever.
Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de website en/of
App, waaronder begrepen Opdrachtgevers. Op Opdrachtnemers zijn andere voorwaarden van
toepassing.
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die opdracht verstrekt aan
Opdrachtnemers tot het verlenen van Diensten.
Opdrachtnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die zich via het Platform beschikbaar
stelt voor het leveren van Diensten aan Opdrachtgevers.
Platform: de door Poplo gemaakte digitale infrastructuur, bestaande uit de website
www.poplo.nl en de App waarmee Opdrachtgevers en Opdrachtnemers in contact kunnen treden
voor het (laten) verrichten van Diensten.
Poplo: Poplo B.V., gevestigd te (5627 NJ) Eindhoven aan de Charentelaan 27, Nederland,
geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 65592794 en bereikbaar op
hello@poplo.nl.
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden
gemaakt.
Toepasselijkheid
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van het Platform.
Poplo is te allen tijde gerechtigd deze Voorwaarden aan te passen of aan te vullen.
Afwijkingen van de Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per email tussen Poplo en Gebruiker zijn overeengekomen.
Poplo wijst uitdrukkelijk eventuele algemene (in- of verkoop) voorwaarden van de Gebruiker van
de hand.
Indien deze Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen
Gebruiker en Poplo, wordt de Gebruiker geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de
toepasselijkheid van deze Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten overeenkomsten.
Indien en voor zover enige bepaling van deze Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd
wordt, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven. Poplo zal alsdan een
nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel
mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
Doel van het Platform
Poplo biedt een Platform aan waarop Opdrachtgevers en Opdrachtnemers met elkaar in contact
kunnen komen in verband met het (laten) uitvoeren van Diensten. Poplo heeft daarbij slechts een
faciliterende rol en is dan ook niet verantwoordelijk voor handelen of nalaten van
Opdrachtgevers en Opdrachtnemers in verband met het Platform en de Diensten. Poplo is geen
partij bij overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer. Opdrachtnemer en
Opdrachtgever vrijwaren Poplo voor vorderingen van derden verband houdende met dergelijke
aanspraken.
Poplo is niet verantwoordelijk voor het voldoen van contractuele verplichtingen tussen
Opdrachtgevers en Opdrachtnemers, waaronder begrepen het voldoen van enige
betalingsverplichting en de juiste uitvoering van de Diensten.
Poplo zal zich naar beste vermogen inspannen de screening van de Opdrachtgevers met zorg uit
te voeren. Deze screeningswerkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een
inspanningsverbintenis. Opdrachtnemers kunnen hieraan geen rechten ontlenen en/of Poplo op
enige wijze aanspreken.
Poplo spant zich in om juiste informatie op het Platform te zetten, doch is niet aansprakelijk voor
eventuele fouten in deze informatie.
Gebruik van het Platform
De Gebruiker garandeert dat de door hem verstrekte gegevens volledig, juist en actueel zijn. De
Gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de inhoud van de door hem
gepubliceerde gegevens op het Platform.
Gebruiker garandeert dat door hem verstrekte gegevens (a) niet in strijd zijn met de geldende
wet- en regelgeving, (b) niet onrechtmatig zijn, (c) geen inbreuk maken op (intellectuele
eigendoms)rechten van derden, (d) niet in strijd zijn met de goede zeden en (e) geen afbreuk
doen aan (de reputatie van) Poplo. Gebruiker vrijwaart Poplo en stelt Poplo schadeloos voor alle

schade en kosten die kunnen voortvloeien uit handelingen in strijd met het voorgaande.
Door het aanbieden van gegevens op het Platform, geeft de Gebruiker Poplo toestemming deze
gegevens op het Platform naar eigen inzicht te publiceren, te wijzigen, aan te passen en/of te
verwijderen.
Poplo behoudt zich het recht voor om het Platform op elk gewenst moment (tijdelijk) geheel of
gedeeltelijk buiten gebruik te stellen voor onderhoud en/of wijzigingen aan het Platform, zonder
dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens Poplo ontstaat.
Poplo garandeert niet dat het Platform in de toekomst altijd beschikbaar zal blijven en foutloos
werkt.
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Referenties
Poplo biedt Gebruikers de mogelijkheid om referenties te plaatsen over Opdrachtnemers die
Diensten hebben verleend.
Opdrachtgever staat er voor in dat de informatie die in een referentie wordt verstrekt te goeder
trouw en waarheidsgetrouw is en vrijwaart Poplo voor enige aanspraak van een
derde ter zake daarvan.
Poplo behoudt zich het recht voor een referentie te verwijderen, doch is daartoe niet verplicht.
Zij kan daar mede, doch niet uitsluitend, toe overgaan indien naar aanleiding van een melding
blijkt dat de referentie onjuist, onbetrouwbaar of onmiskenbaar onrechtmatig is.
Een referentie dient te voldoen aan het bepaalde in artikel 4.2 van deze Voorwaarden.
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Betaling
Nadat Opdrachtnemer naar teveredenheid van de opdrachtgever de Diensten heeft verricht ,
stelt hij Poplo daarvan in kennis, waarna Poplo een melding stuurt naar Opdrachtgever waarmee
Opdrachtgever online kan betalen voor de geleverde Diensten. Opdrachtgever is niet gerechtigd
om rechtstreeks aan Opdrachtnemer of derden te betalen. Opdrachtnemer is niet gekweten aan
zijn betalingsverplichting jegens Poplo indien de opdrachtgever rechtstreeks aan Opdrachtnemer
betaalt.
Indien de Gebruiker niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door
Poplo is gewezen op de te late betaling en Poplo de Gebruiker een termijn van 14 dagen heeft
gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling
binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente
verschuldigd en is Poplo gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in
rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen
tot € 2.500,-, 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een
minimum van
€ 40,-.
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Klachten en bemiddeling
Indien Opdrachtgever een klacht heeft over de uitvoering van de Diensten door Opdrachtnemer,
dan dient Opdrachtgever dit direct te melden bij Poplo. Poplo zal zich dan inspannen om een
oplossing te bewerkstelligen en de klacht naar teveredenheid op te lossen.
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Privacy
Bij het verwerken van persoonsgegevens houdt Poplo zich aan de geldende (privacy) wet- en
regelgeving.
Poplo zal deze gegevens niet aan derden ter beschikking stellen en enkel gebruiken voor de
volgende doeleinden:
om Opdrachtnemers en Opdrachtgevers met elkaar in contact te kunnen laten treden;

8.2

f)
g)
h)
i)
j)
8.3

9.
9.1
9.2
9.3

het faciliteren van betalingen;
om het Platform te laten functioneren;
om het Platform af te stemmen op de persoonlijke voorkeuren van de Gebruiker, zodat de
Gebruiker niet telkens opnieuw zijn gegevens hoeft in te vullen;
om contact met de Gebruiker op te (laten) nemen voor onder meer onderzoeksdoeleinden.
Poplo spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige
vorm van onrechtmatig gebruik. Poplo legt hiervoor passende technische en organisatorische
maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de
techniek. Deze beveiligingswerkzaamheden worden uitgevoerd op basis van een
inspanningsverbintenis.
Account
Om gebruik te kunnen maken van het Platform van Poplo dient door Gebruiker een Account
aangemaakt te worden.
De Gebruiker is aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van zijn Account en
vrijwaart Poplo voor iedere aanspraak van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze
ontstaan door het gebruik dat door middel van zijn Account is gemaakt.
Poplo behoudt zich het recht voor om de Gebruiker uit te sluiten van elk (verder) gebruik van
zijn Account door deze te blokkeren en/of te verwijderen en of de toegang tot het Account

tijdelijk of blijvend te ontzeggen, zonder vermelding van redenen en zonder dat hierdoor enig
recht op schadevergoeding jegens Poplo ontstaat.
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Intellectuele eigendomsrechten
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het Platform behoren bij uitsluiting toe
aan Poplo en/of haar licentiegevers.
Poplo verleent aan de Gebruiker een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de App te
gebruiken. Poplo is te allen tijde gerechtigd om dit gebruiksrecht te beëindigen, zonder tot enige
schadevergoeding gehouden te zijn.
Gebruiker verstrekt Poplo een niet-exclusieve, eeuwigdurende licentie voor het gebruik van de
door haar verstrekte gegevens ten aanzien van de referenties en/of andere uitingen in welke
vorm dan ook, tenzij zulks in strijd is met toepasselijke wet- en regelgeving.

11.
11.1

Overmacht
Poplo is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is
als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder andere maar niet uitsluitend verstaan
stakingen, niet-, niet volledig en/of vertraagde levering door toeleveranciers, oorlog en
oorlogsgevaar, terrorisme, in- en uitvoerverboden, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of
beschadiging bij transport, brand, diefstal, storingen in levering van energie en
communicatieverbindingen.

12.
12.1

Aansprakelijkheid Poplo
Iedere aansprakelijkheid van Poplo voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet
beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.
De aansprakelijkheid van Poplo is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het
bedrag van € 500,-, tenzij de verzekering een hoger bedrag uitkeert.

12.2
13.
13.1

Beëindiging
Poplo is te allen tijde gerechtigd om Gebruiker de toegang tot het Platform (definitief) te
ontzeggen, indien Gebruiker in strijd handelt met het bepaalde in deze Voorwaarden, zonder tot
enige (schade)vergoeding gehouden te zijn.

14.
14.1
14.2

Geschillen
Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het
arrondissement te ’s-Hertogenbosch, tenzij Poplo ervoor kiest een geschil voor te leggen aan een
ander bevoegde rechtbank.

