Algemene Voorwaarden voor Sportaanbieders op het Platform van
SportAny

de Sportaanbieder en een Sporter via het Platform in het kader van
de Boeking.
“Sportaanbieder”: ieder natuurlijk of rechtspersoon met wie
SportAny een Aanbiedersovereenkomst heeft gesloten of wenst te
sluiten.
“SportAny-Diensten”: de door SportAny aan Sportaanbieder te
leveren activiteiten onder de Aanbiedersovereenkomst, zijnde
gebruikmaking van het Platform voor het aanbieden en verkopen
van Activiteiten aan Sporters, inclusief gerelateerde activiteiten
zoals bijv. marketing, een en ander zoals nader bepaald in deze
Algemene Voorwaarden.

Artikel 1: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
1. Deze Algemene Voorwaarden gelden tussen Sportaanbieder en
SportAny en zien op de door SportAny te leveren SportAny-Diensten,
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke
Aanbiedersovereenkomst en op elke aanvraag, aanbieding of
offerte daartoe.
2. De door Sportaanbieder gehanteerde algemene voorwaarden zijn
niet van toepassing.
3. In de gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien,
zullen Partijen een regeling naar redelijkheid treffen.

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

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:
“Aanbiedersovereenkomst”: de tussen Partijen gesloten
overeenkomst op grond waarvan SportAny de SportAny-Diensten
ter beschikking stelt aan Sportaanbieder.
“Account”: het account van Sportaanbieder op het Platform.
“Activiteiten”: iedere activiteit, aangemaakt en aangeboden door
Sportaanbieder, waarvan SportAny kenbaar heeft gemaakt dat deze
kunnen worden aangeboden aan Sporters op het Platform.
“Algemene Voorwaarden”: deze Algemene Voorwaarden voor
Sportaanbieders ten aanzien van de aanbieding en uitvoering van de
SportAny-Diensten en de verkoop van Activiteiten op het Platform
door Sportaanbieder, inclusief alle bijlagen.
“Boeking”: de boeking die Sporter doet voor de aankoop van één (1)
of meer Activiteiten via het Platform, waarbij SportAny de boeking
doorzendt aan de Sportaanbieder en een faciliterende rol speelt bij
de betaling van de Boeking aan Sportaanbieder.
“Code”: de unieke strikt persoonlijke code die Sporter ontvangt via
het Platform ter bewijs van betaling van een Boeking.
“Gebruikersvoorwaarden Sporters”: de voorwaarden die van
toepassing zijn op Sporters ten aanzien van het gebruik van het
Platform.
“Partij” en “Partijen”: SportAny of Sportaanbieder afzonderlijk en
SportAny en Sportaanbieder gezamenlijk.
“Platform”: het platform van Sportany waarvan onderdeel
uitmaken: de (responsive) website www.sportany.nl en de App van
SportAny.
“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 die overgaat tot een
Boeking.
“Sportovereenkomst”: de overeenkomst die tot stand komt tussen

Artikel 4: Account
1. Iedere Sportaanbieder is verplicht een Account aan te maken,
voordat hij Activiteiten kan aanbieden en verkopen via het Platform.
2. Om als Sportaanbieder te kunnen handelen dient de
Sportaanbieder:
a) te beschikken over een inschrijving bij de Kamer van Koophandel
in Nederland of een gelijkwaardig register binnen het land waar
SportAny actief is ;
b) te beschikken over een btw-nummer, tenzij Sportaanbieder
heeft aangetoond dat een btw-nummber niet is vereist;
c) een Account te hebben aangemaakt en de Algemene
Voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard;
d) te beschikken over een geldige betaalrekening in het land waar de
Actviteit verleend wordt; en
e) te beschikken over een postadres in het land waar de Activiteit
verleend wordt
3. De Sportaanbieder is na acceptatie van SportAny van de
aanmelding door Sportaanbieder voor het Account gerechtigd
Activiteiten aan te bieden op het Platform.
4. De Sportaanbieder is te allen tijde verantwoordelijk voor de
juistheid van de gegevens in zijn Account.
Artikel 5: Aanbod van Activiteiten
1. Het aanbod van de Activiteiten dient te voldoen aan de
voorwaarden zoals uiteengezet op het Platform.
2. Sportaanbieder staat er voor in dat de informatie aangaande de
door haar aangeboden Activiteiten op het Platform steeds actueel is
(bijvoorbeeld actuele roosters, gebruik van aanpalende faciliteiten
en prijswijzigingen).
3. SportAny is als enige gerechtigd om aangeboden
activiteitencategorieën en/of subcategorieën, op het Platform te
accepteren, uit te sluiten, te wijzigen of te verwijderen, indien naar
het oordeel van SportAny een en ander niet juist of misleidend is,
dan wel in strijd met deze Algemene Voorwaarden wordt
gehandeldof naar oordeel van SportAny schadelijk kan zijn voor de
goede naam van SportAny, het Platform of derden.
De
Sportaanbieder zal het aanbod van een Activiteit op verzoek van
SportAny met onmiddellijke ingang staken en gestaakt houden.
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potientiële Sporters te motiveren Activiteiten te Boeken bij
aangesloten sportaanbieders op het Platform.
3. Om van het Platform gebruik te kunnen maken, heeft de
Sportaanbieder enkel een PC, tablet of smartphone en een internet
verbinding nodig.
4. Aanbevelingen van Sportaanbieder via de ideeënbus zullen door
Sportany waar mogelijk, worden gerealiseerd .
5. SportAny is niet aansprakelijk voor (de juistheid van) informatie,
of enige andere schade veroorzaakt door het Platform.

Artikel 6: Commissie, betaling en prijzen
1. De Sportaanbieder bepaalt zelf de hoogte van het tarief voor de
aangeboden Activiteiten via het Platform. Het Platform geeft de
kosten van een Activiteit weer in SportCoins.
2. Ten aanzien van de uitvoering van de Activiteiten is
Sportaanbieder enkel gehouden tot betaling vancommissie aan
SportAny conform de tarieven zoals bekendgemaakt via het
Platform. De Sportaanbieder erkent dat SportAny gerechtigd is deze
tarieven eenzijdig aan te passen. Wijzigingen worden steeds tijdig
bekendgemaakt via het Platform. Indien Sportaanbieder het niet
eens is met de wijziging zoals hiervoor bedoeld, dan kan hij de
Aanbiedersovereenkomst opzeggen conform artikel 15.
43. De door de Sporter gedane en door SportAny ontvangen
betalingen worden - onder inhouding van de met de Sportaanbieder
overeengekomen commissie als bedoeld in artikel 6.2 - door
SportAny achteraf maandelijks uitgekeerd op een door
Sportaanbieder aan te geven bankrekening. Sportaanbieder kan de
gegevens omtrent betalingen steeds inzien via het Platform.
4. De maandelijkse betalingen, zoals bedoeld artikel 6.3, geschieden
automatisch binnen 5 (vijf) dagen nadat Sportaanbieder het
totaaloverzicht van uitgevoerde Activiteiten heeft goedgekeurd op
het Platform. SportAny zal Sportaanbieder steeds een factuur sturen
dienaangaande.
6. De Sportaanbieder accepteert dat een betaling door een Sporter
aan SportAny de Sporter bevrijdt van zijn verplichting tot betaling
aan de Sportaanbieder.

Artikel 9: Totstandkoming Sportovereenkomst en uitvoering van
Activiteiten
1. Een Sporter kan via het Platform een Boeking plaatsen voor een
door de Sportaanbieder aangeboden Activiteit. Na een real time
bevestiging van de Boeking die wordt getoond via het Platform,
komt de Sportovereenkomst tot stand.
2. Indien de Sportaanbieder een Boeking ontvangt, is de
Sportaanbieder niet gerechtigd om de verkoop van de Activiteit
buiten het Platform te (her)sluiten.
3. Sportaanbieder kan een derde inschakelen om voor zijn rekening
en risico uitvoering te geven aan de Sportovereenkomst. Deze derde
dient in het bezit te zijn van een eigen Account voor aanvang van de
uitvoering van de betreffende Activiteit.
4. Indien een Sporter niet tevreden is over de aangeboden Activiteit,
kan de Sporter binnen 24 (vierentwintig) uur een klacht indienen via
het daarvoor bestemde formulier op het Platform. De
Sportaanbieder zal van deze klacht op de hoogte worden gebracht.
Wanneer Sporter en Sportaanbieder gezamenlijk tot een oplossing
kunnen komen, zal SportAny optreden als bemiddelaar.

Artikel 7: Garanties Sportaanbieder
1. De Sportaanbieder verklaart en garandeert dat hij gerechtigd is
deze Algemene Voorwaarden alsmede de te aanvaarden, na te leven
en de rechten te verlenen die hij hierbij verleent.
2. De Sportaanbieder garandeert dat:
(i)
hij uiterlijk 2 (twee) dagen na de bevestiging van de aanmaak
van zijn Account, tenminste 2 (twee) Activiteiten aanbiedt van
een verschillende categorie.
(ii) het door hem gedane aanbod niet misleidend of anderszins in
strijd is met toepasselijke wet- of regelgeving;
(iii) hij te allen tijde in overeenstemming handelt met de richtlijnen
en instructies van SportAny ter zake van het gebruik van het
Platform;
(v) de door hem aangeboden Activiteiten/informatie geen
inbreuk maakt op enige rechten van derden;
(vi) waarborging van gezondheid, het gebruik van de facilieiten en
de veiligheid en hygiëne van de Sporters.
(vi) hij een goede gastheer zal zijn voor Sporters.
3. De Sportaanbieder zal SportAny vrijwaren tegen alle schade van
claims tegen SportAny als gevolg van het niet voldoen aan de
garanties van dit artikel 7.

Artikel 10: Validatie protocol
1. Om de Sportaanbieder te verzekeren dat de Sporter daadwerkelijk
de desbetreffende Sporter is die de Sportovereenkomst via het
Platform heeft gesloten, verstrekt SportAny aan de Sporters via het
Platform bij iedere Boeking een door de Sporter éénmalig te
gebruiken Code. De Sporter ontvangt deze Code pas na betaling van
de Activiteit via de SportAny App. De naam van het persoonlijke
account van de betreffende Sporter wordt wordt door SportAny
geverifieerd met de tenaamstelling van de betalende Sporter. Het
verlenen van toegang aan de Activiteit door de Sportaanbieder
geschiedt door het scannen van de Code via de SportAny App
voorafgaand aan de aanvang van de Activiteit.. Bij een correct
uitgevoerde scan door de SportAanbieder, vindt de validatie en
authenticatie via het Platform plaats. Zowel de SportAanbieder als
de Sporter krijgen hiervan een real-time melding.
Artikel 11: Juridische relatie SportAny ten aanzien van de
Sportovereenkomst
1. De Sportaanbieder erkent dat SportAny uitsluitend de
bemiddelende partij ten aanzien van de Sportovereenkomst is en
geen partij is bij de Sportovereenkomst..
2. De Sportaanbieder is voor eigen rekening en risico
verantwoordelijk voor het op de juiste manier nakomen van de
Sportovereenkomst.
3. De Sportaanbieder erkent en accepteert dat Sporters deelnemen
aan een evaluatiesysteem, op basis waarvan de Sportaanbieder een
zogenaamde ‘rating’ verkrijgt en tevens reviews over Activiteiten

Artikel 8: Platform
1. 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.
2. SportAny zal zich maximaal inspannen om zo veel mogelijk
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en/of Sportaanbieder kan schrijven en op het Platform kan (laten)
plaatsen. SportAny heeft geen invloed op deze reviews en zal deze
niet censureren, met uitzondering van teksten die, in strijd zijn met
wet of regelgeving, de openbare orde en/of de goede zeden.
Dergelijk teksten zullen door SportAny worden verwijderd zodra zij
daar kennis van neemt. Het is Sportaanbieder niet toegestaan om op
enigerlei wijze invloed uit te oefenen op de inhoud van de door
Sporters gegeven reviews.
4. De Sportaanbieder is verplicht zijn aanbod alsmede de uitvoering
van de Sportovereenkomst in overeenstemming te laten zijn met
van de Sportovereenkomst, deze Algemene Voorwaarden. 5.
SportAny faciliceert middels het Platform de Boekingen. Contact
tussen Sportaanbieder en Sporter verloopt uitsluitend via de chat
ophet Platform.

2. De Sportaanbieder zal alle persoonsgegevens van Sporters
behandelen in overeenstemming met alle toepasselijke (privacy)
wet- en regelgeving.
3. SportAny staat niet in voor de juistheid van de door de Sporters
aangeleverde persoonsgegevens.
4. SportAny verstrekt aan de Sportaanbieder enkel en alleen de
persoonsgegevens van Sporters voor zover deze gegevens
noodzakelijk zijn voor de Sportaanbieder om uitvoering te geven aan
de Sportovereenkomst.
5. De Sportaanbieder garandeert dat hij Sporters enkel en alleen via
de chat zal benaderen in verband met het uitvoeren van de
Sportovereenkomst en de verplichtingen voortvloeiend uit de
Sportovereenkomst. Ook na beëindiging van het Account is de
Sportaanbieder niet gerechtigd persoonsgegevens van Sporters
commercieel te exploiteren of gebruiken. Bij overtreding van het
bepaalde in dit artikel 14 is de Sportaanbieder aansprakelijk voor alle
door SportAny geleden schade.

Artikel 12: Annulering Sportovereenkomst
1. Sporter en Sportaanbieder kunnen tot 2 (twee) uur voor aanvang
van de Activiteit de Sportovereenkomst kosteloos annuleren. In
beide gevallen is Sportaanbieder geen commissie verschuldigd als
bedoeld in artikel 6.2.
2. Indien een Sporter korter dan 2 (twee) uur voor de aanvang van
de Activiteit de Sportovereenkomst annuleert, is Sportaanbieder
geen commissie zoals bedoeld in artikel 6.2 verschuldigd. Tenzij
expliciet anders overeengekomen in de Sportovereenkomst, is de
Sporter in dat geval evenwel conform de Gebruikersvoorwaarden
gehouden tot betaling 50% (vijftig procent) van onder de
Sportovereenkomst overeengekomen prijs voor de Activiteit. Elke
afwijking van voorgaande annuleringsvoorwaarden die van
toepassing zijn tussen Sporter en Sportaanbieder, dient
Sportaanbieder expliciet te vermelden op het Platform bij de
aanbieding van de Activiteit.
3. Indien de Sportaanbieder zelf de Sportovereenkomst korter dan 2
(twee) uur van te voren annuleert, is de Sportaanbieder de
commissie verschuldigd zoals bedoeld in artikel 6.2..

Artikel 15: Beëindiging Aanbiedersovereenkomst/Account
1. Partijen zijn allebei te allen tijde gerechtigd om, zonder opgaaf van
reden de Sportaanbiedersoverenkomst op te zeggen. Voorts is
SportAny gerechtigd om aan Sportaanbieder geen Account te
verlenen, aanvullende eisen te stellen voor het verlenen van een
Account, een reeds aangemaakt Account te blokkeren of de
Aanbiedersovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.
2. Indien de Aanbiedersovereenkomst, om welke reden dan ook, is
beëindigd:
(a) wordt het Account geblokkeerd;
(b) is de Sportaanbieder niet langer gerechtigd om de content van
het Platform en de SportAny merken (voor zover dat recht al
bestond) te gebruiken;
(c) is
Sportaanbieder
gehouden
reeds
aangegane
Sportovereenkomsten uit te voeren. Deze Activiteiten zullen
vervolgens op de gebruikelijke wijze worden afgerekend
conform het bepaalde in artikel 6.
4. De Sportaanbieder kan geen aanspraak maken op enige
vergoeding door SportAny in verband met de beëindiging van de
Aanbiedersovereenkomst of Account door SportAny en de
Sportaanbieder doet hierbij afstand van enig recht op enige
(schade)vergoeding.
5. Opzegging van de Aanbiedersovereenkomst zal steeds per
aangetekend schrijven plaatsvinden of (indien mogelijk) via een
notificatie via het Platform.

Artikel 13: Gebruik content
1. De Sportaanbieder verleent hierbij aan SportAny een nietexclusieve, royaltyvrije, overdraagbare licentie om de van de
Sportaanbieder verkregen informatie in het kader van de Activiteit
onbeperkt, wereldwijd en voor altijd te gebruiken, te
verveelvoudigen en openbaar te maken, in alle media, nu bekend of
nog te ontwikkelen in de toekomst. De Sportaanbieder garandeert
dat hij bevoegd is deze licentie (eventueel reeds nu voor alsdan) te
verstrekken.
2. SportAny is te allen tijde gerechtigd aangeleverde informatie in
het kader van de Activiteiten te weigeren, verwijderen, te wijzigen
of aan te passen.

Artikel 16: Non-concurrentie
1. Het is Sportaanbieder niet toegestaan om zonder schriftelijke
toestemming van SportAny gedurende de looptijd van de
Aanbiedersovereenkomst en gedurende een periode van 1 (één)
kwartaal nadat Aanbiedersovereenkomst is geëindigd, zijn
Activiteiten of daaraan vergelijkbare Activiteiten direct of indirect
aan te bieden via een platform dat vergelijkbaar is aan het Platform.
Voorts is het Sportaanbieder niet toegestaan om gedurende een
periode van 1 (één) kwartaal nadat de Aanbiedersovereenkomst is
geeindigd zijn Activiteiten aan te bieden aan Sporters of gebruikers
van het Platform
2. Sportaanbieder staat ervoor in dat de aan hem gelieerde
ondernemingen zich zullen houden aan de verplichtingen

3. De Sportaanbieder vrijwaart SportAny volledig voor alle schade
en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de nietnakoming van één of meerdere verplichtingen van dit artikel 13.
Artikel 14: Privacy
1. SportAny verwerkt bedrijfs- en persoonsgegevens in het kader van
de uitvoering van de SportAny-Diensten. SportAny houdt zich aan
hetgeen bepaald in haar Privacy Policy dat is te raadplegeven op het
Platform.
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voortvloeiende uit artikel 16.1.

Artikel 20: Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. De Sportaanbieder is te allen tijde volledig verantwoordelijk en
aansprakelijk voor het gebruik dat van het Account wordt gemaakt
en voor degenen die toegang verkrijgen tot het Account. Het
Account is strikt gebonden aan Sportaanbieder. Het is
Sportaanbieder niet toegestaan derden gebruik te laten maken van
zijn Account. Onder derden wordt niet verstaan medewerkers van
Sportaanbieder die handelen onder zijn naam. Sportaanbieder
vrijwaart SportAny volledig in verband met aanspraken van derden
inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het
gebruik van het Account..
2. De Sportaanbieder vrijwaart SportAny volledig voor alle schade
en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de nietnakoming van één of meerdere verplichtingen uit deze Algemene
Voorwaarden en/of de uitvoering en/of het sluiten van de
Sportovereenkomst.
3. De Sportaanbieder zal zich nimmer voordoen als een agent of
vertegenwoordiger van SportAny en zal in het bijzonder geen
toezeggingen doen of verplichtingen aangaan voor of namens
SportAny. De Sportaanbieder vrijwaart SportAny volledig voor alle
schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit
de niet-nakoming van dit artikel 20.3.
4. Tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld van SportAny, is
SportAny op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade en/of
kosten van wat voor aard dan ook van de Sportaanbieder in verband
met het gebruik van het Platform, het Account en/of de Activiteiten,
zoals maar niet beperkt tot schade en kosten ten gevolge van het
niet behoorlijk functioneren van het Platform, technische storingen,
onjuiste informatie inzake content, typ- en programmeerfouten etc.
5. Ingeval de uitsluiting van aansprakelijkheid als bedoeld in artikel
20.4 door een daartoe bevoegde rechter geheel of gedeeltelijk nietig
wordt verklaard, of wordt vernietigd, komen Partijen hierbij reeds
nu overeen dat SportAny in dat geval alleen aansprakelijk zal zijn
voor de directe aantoonbaar geleden/ gemaakte schade/kosten
(met uitsluiting van gevolg/indirecte schade/ kosten) en deze
aansprakelijkheid voor deze directe schade/kosten in totaal nooit
meer zal bedragen dan € 500,- (vijfhonderd euro) per kalenderjaar.

Artikel 17: 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.
Product 18: Gebruik content en intellectuele eigendomsrechten
1. SportAny verkrijgt het niet-exclusieve niet-overdraagbare
gebruiksrecht het beeld- en woordmerk/handelsnaam van de
Sportaanbieder te gebruiken zolang de Sportaanbieder Activiteiten
aanbiedt op het Platform alsmede in communicatie- en reclameuitingen in alle media ten behoeve van (het aanbod op) het Platform.
2. De Sportaanbieder 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 de Sportaanbieder zonder de
voorafgaande schriftelijke toestemming van SportAny mogen
worden gebruikt. De Sportaanbieder zal altijd de intellectuele
eigendomsrechten en alle overige rechten van exclusieve aard van
SportAny en derden volledig respecteren.
3. In afwijking van artikel 18.2 is het Sportaanbieder toegestaan om
de beeld- en/of woordmerken/handelsnamen van SportAny te
gebruiken op haar eigen website en/of reclame-uitingen. SportAny
kan dit recht te allen tijd intrekken of bindende aanwijzigingen geven
omtrent het gebruik. Sportaanbieder is gehouden hierbij, indien
mogelijk, steeds te linken naar het Platform.
4. De Sportaanbieder zal in geen enkel geval in eigen naam, een
merk- of domeinnaamregistratie bevattende het element
"SportAny” of een daarop lijkend element of logo deponeren en/of
registreren. Voor ieder gebruik van de merken van SportAny‘s en/of
logo’s door de Sportaanbieder dient voorafgaand schriftelijk
goedkeuring te worden verkregen van SportAny.
5. Informatie die Sportaanbieder publiceert op of aanbiedt aan
SportAny is en blijft eigendom van Sportaanbieder. SportAny heeft
een gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor het Platform
en alles dat daarmee samenhangt, inclusief reclame-uitingen over
het Platform. Het gebruiksrecht wordt voor onbepaalde tijd gegeven
en kan niet worden ingetrokken. Het gebruiksrecht blijft bestaan na
beëindiging van de Aanbiedersovereenkomst.

Artikel 21: Boetebepaling
1. Indien Sportaanbieder in strijd met zijn verplichtingen handelt
zoals opgenomen in artikel 16, 17 en 18, zal zij zonder dat enige
ingebrekestelling is vereist, voor iedere overtreding een boete
verbeuren van EUR 5.000,- (vijfduizend euro) alsmede een boete van
EUR 500,- (vijfhonderd 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 19: 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 overmachtsituatie
voortduurt de verplichtingen uit de Aanbiedersovereenkomst
opschorten of ontbinden conform het bepaalde in artikel 15.

Artikel 22: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend het Nederlands
recht van toepassing.
2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt
voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen Partijen worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank MiddenNederland.
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Artikel 23: Wijzigingen 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 een Sportaanbieder daarna
gebruik blijft maken van zijn Account, aanvaardt deze daarmee de
toepasselijkheid van de gewijzigde Algemene Voorwaarden.
Sportaanbieder is gerechtigd de Aanbiedersovereenkomst te
beëindigen conform het bepaalde in artikel 15 indien de wijziging
van de Algemene Voorwaarden voor de Sportaanbieder niet
acceptabel is.
2. SportAny heeft het recht om de Aanbiedersovereenkomst te allen
tijde aan een aan haar gelieerde onderneming over te dragen met
schriftelijke kennisgeving aan Sportaanbieder.
3. Het uitstellen of nalaten door SportAny nakoming te vorderen van
Sportaanbieder of om een ander aan haar toekomend recht uit te
oefenen zal geen afstand van recht met zich brengen.
4. De Sportaanbieder stemt er mee in dat SportAny hem van tijd tot
tijd per e-mail informeert op het bij SportAny bekende e-mailadres
over het gebruik en de mogelijkheden van het Platform en/of
Account.
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