Algemene voorwaarden voor het Platform van SportAny
(Bedrijven)

Artikel 3: Totstandkoming Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van registratie
door Bedrijf op het Platform en de acceptatie van de Algemene
Voorwaarden.
2. Registratie als Bedrijf houdt aanvaarding en naleving in van deze
Algemene Voorwaarden.

Artikel 1: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke
Overeenkomst en op elke aanvraag, aanbieding of offerte daartoe.
Deze Algemene Voorwaarden gelden tussen Bedrijf en SportAny en
zien op de door SportAny te leveren Diensten onder de
Overeenkomst. De door Bedrijf gehanteerde algemene
voorwaarden zijn niet van toepassing.

Artikel 4: Platform en rol van SportAny
1. In overeenstemming met het bepaalde in deze Algemene
Voorwaarden kan een door Bedrijf geselecteerd aantal van haar
werknemers (Sporters) gebruikmaken van het Platform en
deelnemen aan Activiteiten door het plaatsen van een Boeking. Op
het gebruik van het Platform door deze Sporters zijn de
Gebruikersvoorwaarden Sporters van toepassing.
2. SportAny vervult enkel en uitsluitend een faciliterende rol als
aanbieder van het Platform. De overeenkomst in het kader van de
Activiteit komt tot stand tussen Sporter en Sportaanbieder.
3. Op het Platform worden Activiteiten van verschillende
Sportaanbieders getoond. SportAny is nimmer verantwoordelijk of
aansprakelijk voor de beschikbaarheid en/of de juistheid van de
inhoud of informatie van de door Sportaanbieder aangeboden
Activiteit.
4. Het Platform is met de grootste zorg samengesteld. Ondanks dat
SportAny zich daartoe maximaal inspant, kan SportAny echter niet
garanderen dat het Platform altijd zonder onderbreking, fouten of
gebreken beschikbaar zal zijn of zal werken en dat de verschafte
informatie volledig, juist of up-to-date is.
5. SportAny kan geen controle uitoefenen over en biedt geen
garanties ten aanzien van de volledigheid, juistheid en/of
geschiktheid van de informatie over Activiteiten en/of de veiligheid
of kwaliteit van de Activiteiten, zoals aangeboden door
Sportaanbieders via het Platform en SportAny aanvaardt hiervoor
dan ook geen aansprakelijkheid. Uiteraard doet SportAny wel haar
uiterste best om de gegevens met betrekking tot de Activiteiten
juist, volledig en up-to-date te houden.

Artikel 2: Definities
1. In deze Algemene Voorwaarden en alle daarmee samenhangende
documenten hebben de begrippen aangeduid met een hoofdletter
de hiernavolgende betekenis. Begrippen in enkelvoud omvatten
eveneens het meervoud en omgekeerd, voor zover de tekst zulks
vereist:
“Account”: het door de Sporter dan wel Bedrijf op het Platform
aangemaakte persoonlijke account.
“Activiteiten”: iedere activiteit, aangeboden door Sportaanbieders
op het Platform.
“Algemene Voorwaarden”: deze Algemene Voorwaarden voor de
levering van de Diensten door SportAny aan Bedrijf.
“Bedrijf”: iedere (rechts)persoon die met SportAny een
Overeenkomst wenst te sluiten of heeft gesloten.
“Boeking”: de boeking die Sporter doet voor de aankoop van één (1)
of meer Activiteiten via het Platform.
“Budget”: het onder de Overeenkomst door Bedrijf ter beschikking
gestelde budget ten behoeve van de door Bedrijf geselecteerde
Sporters om aan hen de mogelijk te bieden deel te nemen aan
Activiteiten.
“Diensten”: de door SportAny aan Bedrijf te leveren diensten onder
de Overeenkomst, inhoudende: het ter beschikking te stellen van
het Platform aan een door Bedrijf geselecteerd aantal Sporters voor
het gebruik van alle aanbiedingen via het Platform en het deelnemen
aan Activiteiten door middel van het plaatsen van Boekingen.
“Gebruikersvoorwaarden Sporters”: de voorwaarden die van
toepassing zijn op Sporters ten aanzien van het gebruik van het
Platform.
“Overeenkomst”: de overeenkomst tussen Partijen ten behoeve van
de verkoop en uitvoering van de Diensten, inclusief alle daarbij
behorende bijlagen en amendementen en/of addenda welke
Partijen zijn overeengekomen en een integraal onderdeel daarvan
uitmaken.
“Partij” en “Partijen”: SportAny of Bedrijf afzonderlijk en SportAny
en Bedrijf gezamenlijk.
“Platform”: het platform van Sportany waarvan onderdeel
uitmaken: de (responsive) website www.sportany.nl en de App van
SportAny.
“Sportaanbieder”: ieder natuurlijk of rechtspersoon die een
Activiteit aanbiedt via het Platform.
“SportAny”: SportAny Nederland B.V. statutair gevestigd en
kantoorhoudende te Almere (1315 JK) aan de Makelaarstraat 14,
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 72053704,
alsmede alle aan haar gelieerde onderneming en haar
rechtsopvolgers.
“SportCoin”: een SportCoin staat gelijk aan zekere een waarde van
de in het land waar SportAny actief is, geldende valuta en vormt het
betaalmiddel van Sporters voor betaling van een Activiteit, een en
ander zoals nader uiteengezet op het Platform.
“Sporter”: een gebruiker van het Platform, zijnde een door Bedrijf
geselecteerde werknemer van Bedrijf, die overgaat tot een Boeking.

Artikel 5: Account
1. Voordat Bedrijf en de Sporters gebruik kunnen maken van het
Platform, dienen zij beide in het bezit te zijn van een Account.
2. Bedrijf zal na registratie van haar Account de Sporters informeren
dat zij gebruik kunnen maken van het Platform door zich te
registreren. Op deze registratie zijn de Gebruikersvoorwaarden
Sporters van toepassing.
Artikel 6: Budget
1. Bij het aangaan van de Overeenkomst wordt de hoogte van het
(periodieke) Budget per Sporter vastgesteld.
2. Na vaststelling en betaling van het Budget conform het bepaalde
in artikel 8, wijst SportAny via het Platform het Budget toe aan de
Sporters. Een Sporter ontvangt zijn (deel van het) Budget in de vorm
van SportCoins gelinkt aan zijn Account. SportCoins worden ingezet
voor het plaatsen van Boekingen. Indien een Sporter op enig
moment te weinig SportCoins bezit om een Boeking te kunnen
plaatsen, dan kan Bedrijf het tegoed ophogen door middel van het
verstrekken van een nieuw Budget of de betreffende Sporter kan zelf
SportCoins aanschaffen en daarmee de Activiteit betalen.
Artikel 7: Diefstal, verlies, misbruik of fraude door Sporters
1. Het is de verantwoordelijkheid van de Sporters om zorgvuldig om
te gaan met het wachtwoord en de inloggegevens van hun Account.
Indien Bedrijf vermoedt dat een Account van een Sporter gebruikt
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wordt zonder de instemming van de betreffende Sporter, dan dient
Bedrijf SportAny onmiddellijk in te lichten via per e-mail:
zakelijkeservice@Sportany.nl. SportAny zal het betreffende Account
in dat geval zo spoedig mogelijk blokkeren.
2. Indien SportAny vermoedt dat er door een Sporter wordt
gefraudeerd of een poging daartoe wordt ondernomen, dan zal het
betreffende Account worden geblokkeerd. SportAny kan de kosten
die ontstaan door frauduleus of oneigenlijk gebruik verhalen op
Bedrijf. SportAny aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die
de Sporter dan wel Bedrijf lijdt, welke schade het gevolg is van
verlies, diefstal, verduistering of oneigenlijk gebruik van een
Account.

Artikel 11: Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige
verplichting, indien zij daartoe gehinderd zijn als gevolg van
overmacht. Onder overmacht aan de zijde van SportAny wordt
mede, doch niet uitsluitend, verstaan storingen of uitvallen van het
internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen,
binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het
vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, niet toerekenbare
tekortkoming in toelevering van toeleveranciers, brand en
overstroming.
2. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht situatie
voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten of
ontbinden conform het bepaalde in artikel 13.

Artikel 8: Facturering en Betaling
1. Na vaststelling van een Budget zendt SportAny aan Bedrijf een
factuur ter zake. Bedrijf kan zijn facturen steeds via het Platform
raadplegen in zijn Account.
2. Bedrijf is gehouden facturen zonder korting, inhouding,
verrekening of tegenvordering te betalen binnen 7 (zeven) dagen na
de factuurdatum. Betwisting van de facturen door Bedrijf schort de
betalingsverplichtingen van Bedrijf niet op en Bedrijf is niet
gerechtigd deze uit te stellen.
3. Indien Bedrijf niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet,
dan is Bedrijf van rechtswege in verzuim (zonder dat daarvoor een
nadere ingebrekestelling of sommatie is vereist) en is vanaf de
eerstvolgende dag dat Bedrijf in verzuim is een rente verschuldigd
gelijk aan de wettelijke rente voor handelstransacties (art. 6:119
BW). De rente over het opeisbare bedrag wordt met ingang van de
datum waarop Bedrijf in verzuim is tot het moment dat SportAny het
volledige uitstaande bedrag heeft ontvangen berekend. Het
voorgaande vormt een aanvulling op- en treedt niet in plaats vanenige andere rechten die SportAny krachtens de wet of de
redelijkheid en billijkheid heeft.
4. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die door SportAny
zijn gemaakt voor de afdwinging van betaling van het verschuldigde
bedrag door Bedrijf, zijn voor rekening van Bedrijf, zoals maar niet
gelimiteerd tot: proceskosten en kosten voor rechtskundige
bijstand.

Artikel 12: Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. SportAny aanvaardt uitsluitend de wettelijke verplichting tot
schadevergoeding indien en voor zover Bedrijf bewijst dat de schade
veroorzaakt is door opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid van
SportAny. De hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid voor schade
wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van het Budget dat in het
achterliggende kwartaal ter beschikking is gesteld.
2. SportAny is in geen geval gehouden tot het vergoeden van
indirecte c.q. gevolgschade zoals, maar niet beperkt tot:
omzetschade of winstderving.
3. Bedrijf vrijwaart SportAny tegen alle aanspraken van Sporters of
derden ter zake van door deze Sporters of derde(n) eventueel te
lijden of geleden schade, zulks met inachtneming van al hetgeen in
dit artikel 12 is bepaald.
Artikel 13: Duur en beëindiging Overeenkomst
1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Partijen zijn allebei te allen tijde gerechtigd om, zonder opgaaf van
reden de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.
3. Indien de Overeenkomst, om welke reden dan ook, is beëindigd:
wordt het Account van Bedrijf geblokkeerd. Het Account van de
Sporter blijft actief. zodat hij/zij op eigen kosten gebruik kan blijven
van maken van het Platform. Voor alle duidelijkheid: na de
beëindiging van de Overeenkomst blijft het Budget dat nog niet is
verbruikt, maar wel is gefactureerd door SportAny aan Bedrijf,
beschikbaar voor Sporters. Enig resterend Budget zal derhalve niet
aan Bedrijf worden gerestitueerd bij de beëindiging van de
Overeenkomst.
4. Bedrijf kan geen aanspraak maken op enige vergoeding door
SportAny in verband met de beëindiging van de Overeenkomst of
beëindiging van enig Account van een Sporter door SportAny in lijn
met het bepaalde in de Gebruikersvoorwaarden Sporters. Bedrijf
doet in dat kader hierbij afstand van enig recht op enige
(schade)vergoeding.
5. Opzegging van de Overeenkomst zal steeds per aangetekend
schrijven plaatsvinden of per e-mail met ontvangstbevestiging via
zakelijkeservice@sportany.nl of (indien mogelijk) via een notificatie
via het Platform.
6. De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden welke naar hun
aard bedoeld zijn ook na de beëindiging van de Overeenkomst van
kracht te blijven zullen alsdan onverminderd van kracht blijven.

Artikel 9: Gebruik van (persoons)gegevens
1. SportAny verwerkt bedrijfs- en persoonsgegevens in het kader van
de uitvoering van de Overeenkomst. SportAny houdt zich aan
hetgeen bepaald in haar Privacy Policy dat is te raadplegen op het
Platform.
2. SportAny is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het privacy
beleid van de Sportaanbieders, dan wel het in strijd met de
privacywetgeving handelen door de Sportaanbieders.
Artikel 10: Intellectueel eigendom en gebruik
1. SportAny verkrijgt het niet-exclusieve niet-overdraagbare
gebruiksrecht het beeld- en woordmerk/handelsnaam van het
Bedrijf te gebruiken zolang de Overeenkomst voortduurt alsmede in
communicatie- en reclame-uitingen in alle media ten behoeve van
(de gebruikers van) het Platform.
2. Bedrijf erkent dat alle (intellectuele eigendoms)rechten
betreffende het Platform, de vormgeving, de content en alle
SportAny merken en logo's/handelsnamen eigendom zijn en blijven
van SportAny dan wel de rechthebbende op die rechten en op geen
enkele wijze door Bedrijf zonder de voorafgaande schriftelijke
toestemming van SportAny mogen worden gebruikt. Bedrijf zal altijd
de intellectuele eigendomsrechten en alle overige rechten van
exclusieve aard van SportAny en derden volledig respecteren.

Artikel 14: Non-concurrentie
1. Het is Bedrijf niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming
van SportAny gedurende de looptijd van de Overeenkomst en
gedurende een periode van 6 (zes) maanden nadat deze
Overeenkomst is geëindigd een met de Overeenkomst soortgelijke
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zakelijke relatie aan te gaan met een Sportaanbieder.
2. Bedrijf staat ervoor in dat de aan hem gelieerde ondernemingen
zich zullen houden aan de verplichtingen voortvloeiende uit artikel
14.1.

geen afstand van recht met zich brengen.
7. Bedrijf stemt er mee in dat SportAny hem van tijd tot tijd per email informeert op het bij SportAny bekende e-mailadres over het
gebruik en de mogelijkheden van het Platform en/of Account.

Artikel 15: Vertrouwelijkheid
1. Partijen dragen er zorg voor dat alle gegevens die vertrouwelijke
informatie bevatten en die zij van de andere Partij ontvangen strikt
geheimhouden. Zij zullen deze verplichting tevens opleggen aan hun
werknemers en eventueel door hen ingehuurde derden.
Artikel 16: Boetebepaling
1. Indien Bedrijf in strijd met zijn verplichtingen handelt zoals
opgenomen in artikel 10, 14 en 15, zal zij zonder dat enige
ingebrekestelling is vereist, voor iedere overtreding een boete
verbeuren van EUR 10.000,- (tienduizend euro) alsmede een boete
van EUR 1.000,- (één duizend euro) voor iedere dag dat de
overtreding voortduurt, onverminderd het recht van SportAny om in
plaats daarvan volledige schadevergoeding plus kosten en interesten
te vorderen voor zover de werkelijk geleden schade de bedongen
boete te boven gaat.
Artikel 17: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands
recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk niet
van toepassing.
2. In het geval er een geschil ontstaat voorvloeiende uit of verband
houdend met deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst,
dan zullen Partijen eerst in onderling overleg treden om tot een
oplossing te komen. Wanneer Partijen geen overeenstemming
bereiken over hun geschil, dan zal dit geschil in eerste aanleg
uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de
Rechtbank Midden-Nederland.
Artikel 18: Diversen en slotbepalingen
1. SportAny is te allen tijde gerechtigd om deze Algemene
Voorwaarden aan te aan te passen. De gewijzigde Algemene
Voorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat deze op
het Platform zijn geplaatst. Indien Bedrijf daarna gebruik blijft maken
van zijn Account, aanvaardt deze daarmee de toepasselijkheid van
de gewijzigde Algemene Voorwaarden. Bedrijf is gerechtigd de
Overeenkomst te beëindigen conform het bepaalde in artikel 13
indien de wijziging van de Algemene Voorwaarden voor het Bedrijf
niet acceptabel is.
2. SportAny is te allen tijde gerechtigd om de inrichting van het
Platform, zonder voorafgaande mededeling, te wijzigingen.
3. SportAny heeft het recht om de Overeenkomst te allen tijde aan
een aan haar gelieerde onderneming over te dragen met schriftelijke
kennisgeving aan Bedrijf.
4. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt
te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene
Voorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een)
nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens
mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling
gestalte worden gegeven.
5. Indien SportAny niet steeds strikte naleving van deze Algemene
Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan
niet van toepassing zijn, dan wel dat SportAny het recht verliest om
in andere gevallen de strikte naleving van deze Algemene
Voorwaarden te verlangen.
6. Het uitstellen of nalaten door SportAny nakoming te vorderen van
Bedrijf om een ander aan haar toekomend recht uit te oefenen zal
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