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Artikel 1

Definities

Abonnementskosten: het op basis van de Overeenkomst maandelijkse door de Afnemer aan Revpar
Manager verschuldigde bedrag.
Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden inclusief wijzigingen daarvan.
Afnemer: de (rechts)persoon die een Overeenkomst met Revpar Manager heeft afgesloten of voornemens is
om een Overeenkomst met Revpar Manager af te sluiten.
Databestand: De database waarin de NAW-gegevens van de Geautoriseerde Gebruiker(s) worden
opgenomen zodat zij toegang hebben tot de Web Applicatie.
Geautoriseerde Gebruiker: degene die namens de Afnemer de Overeenkomst heeft ondertekend dan
wel (een) door die persoon Schriftelijk aangewezen en door Revpar Manager goedgekeurde perso(o)n(en).
Kalenderdagen: alle werkdagen, zaterdagen, zondagen en erkende feestdagen van een jaar.
Overeenkomst: de schriftelijke afspraken tussen Revpar Manager en de Afnemer omtrent het gebruik van
de Software en de Web Applicatie.
Partijen: de Afnemer en Revpar Manager.
Revpar Manager: Revpar Manager gevestigd te Lelystad aan de (8232 RS) Rigastraat 24.
Schriftelijk: onder Schriftelijk wordt in deze Algemene Voorwaarden ook elektronische communicatie via email verstaan.

Software: alle business logica voor bijvoorbeeld: berekeningen en het verwerken van data. Deze logica wordt
toegepast op de door de Afnemer ingevoerde data om vervolgens te kunnen presenteren in de Web Applicatie.
SSL certificaten: certificaten die veelvuldig in het elektronische verkeer worden gebruikt om gegevens veilig
te kunnen versturen.
Web Applicatie: de gebruikers interface waar de Geautoriseerde Gebruiker onder andere verwerkte data
en berekeningen gepresenteerd krijgt. Deze gebruikers interface kan alleen gebruikt worden door in te loggen
met een uniek e-mailadres en wachtwoord-combinatie.
Website van Revpar Manager: www.revparmanager.com.

Artikel 2

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op Overeenkomsten met Revpar Manager en maken van deze
Overeenkomsten integraal deel uit.

2.

De Algemene Voorwaarden van de Afnemer zijn niet van toepassing.

3.

Bij strijdigheid tussen de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst prevaleert de
Overeenkomst. Eventuele afwijkingen van de Algemene Voorwaarden worden opgenomen in de
Overeenkomst.

4.

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig zou zijn, blijft de Overeenkomst in stand en blijven
de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverkort van kracht. De nietige bepaling wordt in
onderling overleg vervangen door een bepaling die de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 3

Overeenkomst

1.

De Overeenkomst wordt na afloop van de overeengekomen contractduur telkens stilzwijgend verlengd met
één jaar, als deze niet door één der Partijen conform het bepaalde in Artikel 12 van deze Algemene
Voorwaarden is beëindigd.

2.

De Afnemer stemt ermee in dat de Overeenkomst van kracht blijft als de rechtsvorm van Revpar Manager
wordt omgezet in een andere rechtsvorm, of als Revpar Manager een deel van haar onderneming overdraagt
aan een derde partij.

Artikel 4

Diensten van Revpar Manager

1.

De Afnemer wordt opgenomen in het Databestand van Revpar Manager. Revpar Manager verschaft
inloggegevens aan de Afnemer waarna de Afnemer toegang heeft tot en gebruik kan maken van de Web
Applicatie.

2.

Om deze zodoende tegen betaling toegang te verlenen verschaft tegen betaling aan de afnemer toegang tot de
Web Applicatie, door middel van versturing van de inloggegevens aan de Geautoriseerde Gebruiker.

3.

Revpar Manager maakt dagelijks een back-up van alle data van de Afnemer.

4.

Revpar Manager maakt gebruik van SSL certificaten om data van de Afnemer te beveiligen.

5.

Revpar Manager streeft ernaar om ten alle tijden ongehinderde toegang te verlenen tot de Software en de Web
Applicatie, maar biedt daartoe geen garantie.

6.

Revpar Manager kan indien zij dit nodig acht wijzigingen en verbeteringen aanbrengen in de Software en Web
Applicatie. Nu de Software en Web Applicatie door meerdere Afnemers wordt gebruikt, is het niet mogelijk om
ten aanzien van één bepaalde Afnemer bepaalde wijzigingen en/of verbeteringen wel/niet aan te brengen.

7.

Revpar Manager behoudt zich het recht voor om de toegang tot de Software en de Web Applicatie tijdelijk te
deactiveren om onderhoud te plegen, wijzigingen en/of verbeteringen door te voeren. Revpar Manager streeft
ernaar om de hinder voor de Afnemer die daarvan het gevolg kan zijn zo veel als mogelijk te beperken.

Artikel 5

(Intellectueel) Eigendom

1.

De data die is ingevoerd in de Web Applicatie blijft ten allen tijden eigendom van Revpar Manager en kan door
de Afnemer niet worden geëxporteerd naar een andere aanbieder. Revpar Manager heeft het recht om zonder
goedkeuring van de Afnemer geanonimiseerde geaggregeerde data te verkopen aan derden.

2.

Alle intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de Software en de Web Applicatie waartoe de Afnemer
door Revpar Manager op basis van de Overeenkomst toegang wordt verleend, berusten bij Revpar Manager.

Artikel 6

Toegang tot Revpar Manager

1.

Aan de Geautoriseerde Gebruiker wordt toegang verleend tot de Web Applicatie.

2.

Additionele Geautoriseerde Gebruikers kunnen tegen betaling worden aangemaakt.

Artikel 7

Vertrouwelijkheid

1.

De inhoud van de Overeenkomst en alle informatie die door Partijen is verkregen in verband met de
Overeenkomst, met uitzondering van de informatie bedoeld in Artikel 5.1. van deze Algemene Voorwaarden,
wordt door Partijen als vertrouwelijke informatie beschouwd. Partijen zullen volledige geheimhouding
betrachten ten aanzien van de vertrouwelijke informatie.

2.

Met uitzondering van hetgeen in artikel 5.1. van deze Algemene Voorwaarden is bepaald, wordt vertrouwelijke
informatie uitsluitend aan derden verstrekt na verkrijging van Schriftelijke toestemming van de andere partij
daartoe.

Artikel 8

Prijzen

1.

Alle in de Overeenkomst genoemde prijzen zijn exclusief 21% BTW.

2.

Revpar Manager behoudt zich het recht voor om de Abonnementskosten te verhogen, met een maximum van
eenmaal per jaar en met maximaal 10% van de hoogte van de Abonnementskosten. Eventuele verhogingen
zullen ingaan op 1 januari worden twee maanden voordat de verhoging ingaat Schriftelijk aangekondigd.

Artikel 9

Betaling

1.

De Abonnementskosten die de Afnemer ingevolge de Overeenkomst aan Revpar Manager verschuldigd is,
worden tweemaal per jaar vooraf middels een factuur in rekening gebracht.

2.

De betalingstermijn van een factuur bedraagt veertien Kalenderdagen na dagtekening van de factuur. De
verplichting tot betaling kan niet worden opgeheven of opgeschort op grond van bezwaren tegen de factuur.
Als de Afnemer niet, onvolledig en/of niet tijdig heeft betaald, is de klant zonder nadere ingebrekestelling van
rechtswege in verzuim.

3.

In aanvulling op hetgeen is bepaald in Artikel 12.3 van deze Algemene Voorwaarden, behoudt Revpar Manager
zich het recht voor om, wanneer het in het vorige lid bedoelde verzuim is ingetreden, de toegang van de
Afnemer tot de Software en Web Applicatie te deactiveren totdat het volledige verschuldigde bedrag door de
Afnemer aan Revpar Manager is voldaan.

4.

Zodra de Afnemer heeft nagelaten de factuur binnen de betalingstermijn te voldoen, is hij naast het
gefactureerde bedrag eveneens de wettelijke handelsrente (als bedoeld in artikel 6:119a van het Burgerlijk
Wetboek) verschuldigd.

5.

De Afnemer is niet gerechtigd de hem in rekening gebrachte bedragen te verrekenen met enig bedrag dat
Revpar Manager aan hem verschuldigd mocht zijn, noch is de Afnemer bevoegd zijn betalingsverplichting op te
schorten.

6.

Revpar Manager accepteert geen contante betalingen. De Afnemer kan de hem in rekening gebrachte bedragen
naar eigen keuze betalen door middel van elektronische betaling via internet of via automatische incasso.

Artikel 10

Aansprakelijkheid

1.

Revpar Manager is jegens de Afnemer nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van enige tekortkoming in
de nakoming van haar verplichtingen, althans als gevolg van enig doen of nalaten van haar werknemer(s),
ondergeschikte(n) en/of niet-ondergeschikte(n) (daaronder uitdrukkelijk mede begrepen schade die het gevolg
is van doorgevoerde wijzigingen en/of verbeteringen dan wel deactivering als bedoeld in Artikel 4 van deze
Algemene Voorwaarden), tenzij de schade is ontstaan als gevolg van opzet of grove schuld aan de kant van
Revpar Manager.

2.

Revpar Manager is nimmer verplicht tot vergoeding van enige indirecte schade, waaronder gevolgschade,
immateriële schade, bedrijfsschade (waaronder winst- en inkomstenderving en schade als het gevolg van
bedrijfsstagnatie).

3.

De Afnemer zal Revpar Manager vrijwaren tegen alle aanspraken van derden op vergoeding van schade en/of
kosten en/of rente uit welke hoofde dan ook, verband houdende met de verplichtingen van Revpar Manager
onder de Overeenkomst.

4.

In ieder geval is de aansprakelijkheid van Revpar Manager beperkt tot driemaal het maandbedrag van het
abonnement van de Afnemer, zulks tot een maximumbedrag van EUR 250,-.

5.

Partijen melden elkaar eventuele schade zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 30 Kalenderdagen na ontstaan van
de schade.

Artikel 11

Overmacht

1.

Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Revpar Manager opgeschort zonder dat er een verplichting
van Revpar Manager jegens de Afnemer ontstaat voor de vergoeding van eventuele schade van de Afnemer die
het gevolg is van een dergelijke opschorting.

2.

Revpar Manager mag zich in ieder geval beroepen op overmacht indien er sprake is van:

3.

-

een internetstoring;

-

storingen in de elektriciteit;

-

storingen in e-mailverkeer;

-

storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie;

-

een gebrek in zaken en diensten die nodig zijn voor de uitvoering van de overeengekomen
prestatie;

-

een stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Revpar Manager afhankelijk is;

Indien Revpar Manager bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan,
of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q.
uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het
een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12

Tussentijdse beëindiging

1.

Revpar Manager is gerechtigd de Overeenkomst ten alle tijden te beëindigen door schriftelijke opzegging per
aangetekende brief, met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal twee maanden, zonder dat zij de
Afnemer een vergoeding verschuldigd is.

2.

De Afnemer is gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen door schriftelijke opzegging per aangetekende brief
met inachtneming van minimaal twee maanden voor de einddatum van de Overeenkomst.

3.

Revpar Manager is gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:
a)

aan de Afnemer surseance van betaling is verleend;

b) de Afnemer in staat van faillissement is verklaard;
c)

een wijziging in de zeggenschap over de Afnemer optreedt;

d) de Afnemer een handeling verricht die de handelsnaam en/of de reputatie en/of intellectuele
eigendomsrechten van Revpar Manager schade toebrengt of zou kunnen toebrengen;
e) de Afnemer in verzuim is als bedoeld in Artikel 9.2. van deze Algemene Voorwaarden.
4.

De bedragen die de Afnemer op het moment van beëindiging van de Overeenkomst reeds verschuldigd is,
alsmede de bedragen die de Afnemer uit hoofde van de minimale contractduur verschuldigd zal zijn, zijn op dat
moment onmiddellijk opeisbaar.

5.

In geval van tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst zal de Afnemer geen aanspraak kunnen maken op
enige vorm van (schade)vergoeding, waaronder in ieder geval mede begrepen gedane investeringen en gederfde
winst.

6.

Na beëindiging van de Overeenkomst blijven de bepalingen met betrekking tot de intellectuele
eigendomsrechten, aansprakelijkheid en de geschillenregeling onverminderd van kracht.

Artikel 13

Wijziging van de Algemene Voorwaarden

1.

Revpar Manager behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden te wijzigen.

2.

Wijzigingen in de Algemene Voorwaarden treden in werking 30 Kalenderdagen na de dag waarop deze aan de
Afnemer zijn medegedeeld, tenzij in de bekendmaking een andere datum van inwerkingtreding is vermeld.
Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene
kennisgeving op de Website van Revpar Manager.

3.

Wijziging van de Algemene Voorwaarden geeft de Afnemer niet het recht de Overeenkomst tussentijds te
beëindigen.

Artikel 14

Geschillen en toepasselijk recht

1.

Op de Overeenkomst en op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing, alsmede op alle
geschillen die verband houden met of voortvloeien uit het gebruik van de Software en/of de Web Applicatie.

2.

Alle geschillen die tussen Partijen mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst, dan wel deze
Algemene Voorwaarden, dan wel het gebruik van de Software en/of de Web Applicatie zullen uitsluitend worden
berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 15

Slotbepalingen

1.

De Algemene Voorwaarden treden in werking op 1 september 2013.

2.

De Algemene Voorwaarden kunnen worden aangehaald als “Algemene Voorwaarden Revpar Manager
September 2013”.

3.

De Algemene Voorwaarden worden als bijlage bij de Overeenkomst ter hand gesteld. Voorts worden de
Algemene Voorwaarden gepubliceerd op de Website van Revpar Manager en zijn op aanvraag kosteloos
verkrijgbaar.

