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1. Definities 

 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op 

alle Overeenkomsten tussen 2BA en Wederpartij in 

opdracht van wie 2BA Diensten verricht. 

 In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende 

begrippen de hier weergegeven betekenis. Deze 

begrippen worden met een hoofdletter geschreven. 

a. 2BA 

 2BA BV of een huidige of toekomstige rechtspersoon 

nu dan wel in de toekomst behorende tot dezelfde 

groep als 2BA BV, die een Overeenkomst sluit met 

Wederpartij. 

 

b. Artikelbestand  

De elektronische gegevensverzameling van het 

centrale Artikelbestand ten behoeve van de 

installatiebranche die wordt beheerd door 2BA. 

 

c. Artikelgegevens 

De bestel- en handelsformatie die bij een te 

leveren product uit het Artikelbestand hoort. 
 

d. Data-afnemer  

 Elke groothandel, installateur, bouwbedrijf en 

Logopartner die Artikelgegevens uit het 

Artikelbestand wil betrekken en daartoe een 

Overeenkomst met 2BA heeft gesloten. 

 

e. Dataleverancier 

Elke groothandel, producent, importeur, fabrikant 

die Artikelgegevens betreffende de door hem 

vervaardigde en/of verhandelde producten wil 

(laten) opnemen in het Artikelbestand en daartoe 

een Overeenkomst met 2BA heeft gesloten.  

 

f. Derden 
Niet zijnde partijen bij de Overeenkomst 

 

g. Diensten 

De door 2BA op basis van de Overeenkomst ten 

behoeve van de Wederpartij uit te voeren 

werkzaamheden. 

 

h. Fout(en) 

Foutieve aanlevering met blokkerende voortgang van 

Artikelgegeven(s). 

 

i. Logopartner 

Zijnde een opleidingsinstituut of een softwarehuis dat 

geen onderdeel uitmaakt van de branche/keten 

 

j. Overeenkomst 

Schriftelijk vastgelegde afspraken tussen 2BA en 

Wederpartij betreffende het verrichten en leveren 

van Diensten. 

 
k. Partijen 

2BA en Wederpartij die een Overeenkomst hebben 

gesloten. 

 

l. Productgegevens 

De beschrijving van het product, GTIN (EAN) of 

productnummer: Merk Type Serie; en indien 

geclassificeerd conform de ETIM standaard, al dan 

niet voorzien van kenmerken met hun waarden. 

 

m. Waarschuwing 

Foutieve aanlevering zonder blokkerende voortgang 

van Artikelgegeven(s). 

 

n. Wederpartij 

Iedere partij waarmee 2BA een overeenkomst 

aangaat. 

 

o. Werkdag 

Een dag niet zijnde een zaterdag of een zondag of 

een wettelijk erkende feestdag. 

 

2. Toepasselijkheid 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn volledig van 

toepassing op elke Overeenkomst voor het 

verrichten van Diensten, behalve voor zover 

tussen Partijen schriftelijk anders is 

overeengekomen.  

2.2 De toepasselijkheid van enige algemene 

voorwaarden van Wederpartij en / of Derden, wordt 

uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2.3 Indien enige bepaling van deze algemene 

voorwaarden en / of de Overeenkomst nietig is of 

vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen 

volledig van kracht blijven en zullen 2BA en 

Wederpartij in overleg treden teneinde nieuwe 

bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. 

vernietigde bepalingen overeen te komen waarbij 

zoveel mogelijk het doel en de strekking van de 

nietige c.q. vernietigde bepalingen in acht worden 

genomen. 

2.4 Indien onderdelen van de Overeenkomst en de 

daarbij behorende bijlage(n) in strijd zijn met de 

algemene voorwaarden is de hiërarchie als volgt 

tenzij anders is overeengekomen, ten eerste de 

Overeenkomst, ten tweede de bijlage(n) en ten 

derde de algemene voorwaarden. 
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3. Totstandkoming Overeenkomst 

3.1 Een Overeenkomst komt slechts tot stand door 

uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding door 

medewerkers van 2BA BV die daarvoor 

geautoriseerd zijn en de bevoegdheid hebben om 

namens 2BA BV de Overeenkomst aan te gaan. 

3.2 Een Overeenkomst komt tot stand door 

ondertekening en retournering door Wederpartij.  

 

4. Wijziging 

4.1 Wijzigingen of afwijkingen in de Overeenkomst 

kunnen slechts schriftelijk worden 

overeengekomen en komen tot stand indien 2BA 

en de wederpartij het schriftelijke stuk hebben 

ondertekend. 

4.2 Indien een wijziging of afwijking als bedoeld in het 

vorige lid wordt overeengekomen, geldt deze 

wijziging slechts voor de desbetreffende 

Overeenkomst. 

 

5. Rechten en plichten 2BA 

5.1 2BA zal de Overeenkomst goed en zorgvuldig 

uitvoeren, behartigt de belangen van de Wederpartij 

naar zijn beste weten en verricht zijn Diensten naar 

beste kunnen en wetenschap.  

5.2 2BA zal kwaliteitsafspraken rond ETIM en de 

actualiteitsafspraken met Dataleverancier bewaken en 

spreekt indien nodig Dataleverancier hierop aan. 

5.3 2BA volgt de branchestandaards van ETIM 

Nederland BV en GS1 en zal afspraken maken en 

zorg dragen voor publicatie rond het introduceren 

en uitfaseren van nieuwe en oude versies conform 

de gebruiksregels van GS1. 

5.4 2BA ondersteunt aanlevering Artikel- en of 

Productgegevens in de laatste twee versies van de 

formaten van “PAB”, “XML” en “BMECAT” , zoals 

vermeld op 2ba.nl. 

5.5 2BA ondersteunt export Artikel- en of Product 

gegevens in formaten volgens “PAB” en “XML” 

zoals vermeld op 2ba.nl. 

5.6 2BA zal een zodanige back-up faciliteit hebben dat 

in geval van storingen het Artikelbestand weer 

binnen 24 (vierentwintig) uur operationeel is. 

5.7 2BA zal zich maximaal inspannen voor een breed 

gebruik van het Artikelbestand. Daartoe zal 

zij bewerkstelligen zoveel mogelijk Dataleveranciers 

en Data-afnemers op elkaar aan te laten sluiten. 

5.8 2BA geeft op verzoek van Dataleverancier de 

gegevens van Data-afnemer van die Dataleverancier 

aan de Dataleverancier. 

 

 

 

6. Rechten en plichten Wederpartij 

 Mededinging 

6.1 Bij gebruik van 2BA is het vigerende Nederlandse 

Mededingingsrecht subsidiair het Europese 

Mededingingsrecht in samenhang met de door 

2BA aangeboden diensten (1.g) van toepassing. 

Gebruikers van 2BA zijn zij die via online 

schermen, webservices, downloads, of op welke 

andere wijze dan ook, data uit de databank van 

2BA benaderen en toepassen. 

6.2 De data van 2BA dient uitsluitend te worden 

gebruikt om product- en handelsinformatie van 

leveranciers van gebruiker van 2BA op te nemen in 

de eigen systemen van gebruiker van 2BA ten 

behoeve van het maken van catalogi in de 

breedste zin des woords, het in- en verkoopproces 

en voor de procesondersteuning bij projecten bij 

professionele eindafnemers. Dit met het 

uitsluitende doel om data te verkrijgen van 

leveranciers waar gebruiker daadwerkelijk inkoopt. 

6.3 Het is niet toegestaan om  - via 2BA verkregen-  

handelsgegevens van derden (niet zijnde 

leveranciers) te gebruiken om daarmee eigen 

markt- of prijsposities aan te gaan of te 

veranderen. Tevens is het niet toegestaan om via 

2BA verkregen data op enigerlei wijze ten nadele 

van klanten en of derden te gebruiken. Het is 

impliciet en expliciet niet toegestaan aan 

concurrerende gebruikers onderling, om 

horizontale verbanden te leggen, die zich niet laten 

beargumenteren door verticale relaties 

(leverancier-klant). 

 

 Dataleverancier 

6.4 Dataleverancier verplicht zich om alle Artikel- en of 

Product gegevens, die tevens door Dataleverancier 

elders worden verspreid en geschikt zijn voor de 

installatiebranche, in het Artikelbestand op te nemen, 

teneinde een zo compleet mogelijk assortiment aan te 

bieden.  

6.5 De Artikel- en of Product gegevens die in het 

Artikelbestand worden opgenomen dienen correct te 

zijn en actueel gehouden te worden. Bij 

geconstateerde Fouten dient Dataleverancier deze 

Fouten binnen 14 Werkdagen te corrigeren.  

6.6 Dataleverancier blijft te allen tijde eigenaar en 

daarmee verantwoordelijk voor zijn Artikel- en of 

Product gegevens zoals die in het Artikelbestand 

staan.  

6.7 De Artikel- en of Product gegevens mogen alleen 

door de Dataleverancier of een door hem 

aangewezen vertegenwoordiger in het 

Artikelbestand worden opgenomen. 
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6.8 Dataleverancier zal richting haar Data-afnemers 

het gebruik van het Artikelbestand van 2BA als het 

branchekanaal bevorderen.  

6.9 Dataleverancier kan uitsluitend Artikel- en of 

Product gegevens in het Artikelbestand opnemen 

ter zake van producten welke deel uit maken van 

zijn te voeren assortiment. In het geval van 

Productgegevens kunnen deze uitsluitend worden 

aangeleverd door: de producent, de (alleen 

importeur) of een samenwerkingsverband van 

leveranciers of een groothandel. In beide laatste 

situaties zal hiervan op de 2ba.nl melding worden 

gemaakt. 

6.10 Dataleverancier garandeert dat zijn Artikel- en of 

Product gegevens conform de ETIM NL standaard 

of een andere door 2BA geaccepteerde standaard 

worden aangeleverd en worm en virusvrij zijn, 

zodat tussenkomst van 2BA personeel minimaal is.  

6.11 In het geval de aanlevering van Artikel- en of 

Product gegevens niet correct of compleet is, 

worden de Artikel- en of Product gegevens niet 

opgenomen in het Artikelbestand en bericht 2BA 

de Dataleverancier of het een Fout of een 

Waarschuwing betreft. 

 

  

 

Groothandel & producent met 

marketingproducten 

6.12 Dataleverancier mag bij al zijn Artikel- en of 

Product gegevens in 2BA online het eigen logo op 

laten nemen. Hiermee is vervolgens door te 

klikken naar een door Dataleverancier aan te 

leveren advertentiepagina op 2BA online waar 

uiteindelijk ook een verwijzing staat naar de 

homepage van de Dataleverancier.  

6.13 Dataleverancier mag bij al zijn Artikel- en of 

Product gegevens in 2BA online een deeplink 

mogelijkheid plaatsen naar aanvullende gegevens 

zoals de Dataleverancier deze op zijn eigen site 

beschikbaar heeft. Daarnaast eventueel de 

mogelijkheid deze deeplink ook door te geven aan 

Data-afnemers. De deeplink dient te voldoen aan 

de standaard zoals deze door de stichting ETIM 

NL is gedefinieerd. 

6.14 Dataleverancier mag bij al zijn Product gegevens 

in 2BA online een afbeelding van het product op 

laten nemen. Hiermee is vervolgens door te klikken 

naar een door Dataleverancier aan te leveren 

advertentiepagina op 2BA online waar uiteindelijk 

ook een verwijzing staat naar de homepage van de 

Dataleverancier. 

 

 

Data-afnemer 

6.15 Data-afnemer verplicht zich om onjuistheden die 

worden ontdekt in de Artikel- en of Product 

gegevens onmiddellijk te melden aan 2BA. 

6.16 Data-afnemer verplicht zich om zorgvuldig om te 

gaan met de via 2BA verkregen Artikel- en of 

Product gegevens en deze Artikel- en of Product 

gegevens alleen te gebruiken voor het doel 

waarvoor de Artikel- en of Product gegevens zijn 

verstrekt. 

6.17 Data-afnemer zal bij haar leveranciers het gebruik 

van het Artikelbestand stimuleren. 

 

Logopartner 

6.18 De Logopartner heeft op basis van de afgesloten 

Overeenkomst, het niet-exclusieve en niet-

overdraagbare recht om, uitsluitend ten behoeve van 

haar productontwikkeling en / of demonstraties en / of 

cursusmateriaal het Artikelbestand te raadplegen, de 

gegevens te kopiëren en op te slaan. 

6.19 De Logopartner zal bij haar klanten en of relaties 

het gebruik van het Artikelbestand stimuleren. 

6.20 Op basis van de relatie en de (technische) 

interface tussen producten van Logopartner en 

2BA, zal 2BA per versie een certificaat van 

geschiktheid afgeven. Alleen onder die voorwaarde 

mag Logopartner het logo van 2BA gebruiken in 

haar eigen producten en reclamecampagnes. 

6.21 2BA zal een beperkte set van gegevens / 

kenmerken van Logopartner op 2ba.nl plaatsen 

dan wel biedt 2BA Logopartner advertentieruimte 

op 2ba.nl en in de 2BA presentatiemap zoals 

nader is overeengekomen. 

 

7. Vergoeding 

7.1 Wederpartij betaalt aan 2BA, indien van toepassing 

een vergoeding per kalenderjaar voor de af te nemen 

diensten zoals gespecificeerd in de Overeenkomst. 

7.2 De vergoeding luidt in Euro´s en is exclusief 

omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van 

overheidswege kunnen worden opgelegd.  

7.3 Indien de Overeenkomst in werking treedt gedurende 

het lopende kalenderjaar, is Wederpartij de 

vergoeding verschuldigd naar rato van het resterende 

aantal maanden van dat kalenderjaar. 

7.4 2BA heeft het recht om de vergoeding jaarlijks te 

verhogen op basis van de jaarmutatie over de maand 

oktober van het voorgaande jaar van de 

consumentenprijsindices (CPI) alle huishoudens. 

Deze indexering behoeft geen verdere aankondiging 

en geeft Wederpartij niet het recht de Overeenkomst 

te ontbinden.  

7.5 Prijsverhogingen, anders dan bedoeld in lid 7.4, 

worden uiterlijk 30 september voorafgaand aan het 
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jaar van invoering aangekondigd. Hierbij heeft 

Wederpartij het recht om tot 30 dagen na datum van 

de aankondiging van de wijziging de Overeenkomst 

schriftelijk op te zeggen per ingangsdatum van de 

wijziging. 

7.6 Alle investeringen inclusief communicatiekosten, die 

door Wederpartij worden gedaan of zullen worden 

gedaan ten behoeve van de uitvoering van de 

Overeenkomst, zijn volledig voor rekening van 

Wederpartij. 

7.7 Indien Wederpartij aanvullende werkzaamheden 

door 2BA wil laten uitvoeren, zal de uitvoering van 

deze werkzaamheden, na schriftelijk akkoord 2BA, 

worden verrekend op basis van nacalculatie tegen 

marktconforme tarieven. 

 

8. Facturering en betaling 

8.1 Betaling van de factuur, inclusief omzetbelasting 

(BTW), zal door Wederpartij geschieden binnen 14 

(veertien) dagen na ontvangst van de factuur. 

8.2 De van toepassing zijnde vergoeding voor de 

afgesloten Overeenkomst dient aan het begin van 

het kalenderjaar te zijn voldaan door Wederpartij. 

8.3 Bij betaling van de factuur van 2BA kan 

Wederpartij geen beroep doen op verrekening, 

opschorting of korting van welke aard dan ook. 

8.4 Wederpartij is, zonder nadere ingebrekestelling, 

over de vergoeding die niet uiterlijk op de laatste 

dag van de betalingstermijn is betaald, vanaf die 

dag rente verschuldigd gelijk aan de op dat 

moment in Nederland geldende wettelijke rente. 

Telkens na afloop van een maand wordt het 

bedrag waarover rente wordt berekend, 

vermeerderd met de over die maand verschuldigde 

rente. Daarnaast heeft 2BA in dat geval het recht 

om, zonder dat daar enige aansprakelijkheid uit 

voortvloeit, de door 2BA te verrichten Diensten 

tengevolge waarvan het recht op vergoeding is 

ontstaan stop te zetten of te weigeren indien en 

zolang Wederpartij zijn betalingsverplichtingen op 

grond van deze Overeenkomst niet of niet volledig 

nakomt. 

8.5 2BA heeft in geval van niet tijdige betaling door 

Wederpartij het recht alle op de inning van haar 

vorderingen vallende gerechtelijke en 

buitengerechtelijke kosten, (inclusief 

advocaatkosten) op Wederpartij te verhalen.  

 

9. Tekortkoming 

9.1 Bij een tekortkoming van de Wederpartij is deze 

zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. 

 

 

 

10. Garantie 

10.1 2BA garandeert dat 99% van de dataleveringen, 

na vrijgave door de Dataleverancier, binnen 1 

werkdag in productie staat.  

10.2 2BA garandeert dat elke werkdag 98% van de 

exportroutines worden gedraaid conform de 

profielen van Data-afnemers. Gereedstaande 

bestanden worden aan Data-afnemer gemeld via 

mail.  

10.3 2BA garandeert een up-time van het 

Artikelbestand van 98% op jaarbasis exclusief 

geplande activiteiten buiten kantoortijden. 

 

11.    (Intellectuele) eigendomsrechten 

11.1 De intellectuele eigendomsrechten alsmede 

soortgelijke rechten tot bescherming van het 

Artikelbestand en de inhoud van het Artikelbestand 

komen uitsluitend toe aan 2BA en / of haar 

Dataleveranciers. Niets in deze Overeenkomst strekt 

tot gehele of gedeeltelijke overdracht van zodanige 

rechten. 

11.2 Alle Artikel- en of Product gegevens die in het 

Artikelbestand zijn aangeleverd, worden 

bijgehouden door en blijven eigendom van de 

betreffende Dataleveranciers. 2BA kan daarmee 

geen directe inhoudelijke invloed uitoefenen op 

correctheid, compleetheid en actualiteit van de 

Artikel- en of Product gegevens. 

11.3 Alle rechten van de software, inclusief de 

uitgevoerde controle routines en de verstrekte 

rapportages door 2BA, blijven eigendom van 2BA. 

11.4 Wederpartij vrijwaart 2BA BV tegen aanspraken 

van Derden en schade wegens inbreuk op 

intellectuele en industriële eigendomsrechten van 

Derden in verband met de overeengekomen te 

verrichten Diensten. Wederpartij is aansprakelijk 

voor alle schade die voor 2BA BV of Derden mocht 

ontstaan tengevolge van enig inbreuk op patenten, 

octrooien, licenties, auteursrechten, geregistreerde 

tekening of ontwerp, handelsnaam of handelsmerk 

dan wel soortgelijke rechten. 

 

2. 12.   Aansprakelijkheid 

12.1 Partijen kunnen zich jegens elkaar alleen op niet-

toerekenbare tekortkomingen beroepen indien de 

desbetreffende partij zo spoedig mogelijk, doch 

uiterlijk binnen 10 werkdagen na het intreden van 

de niet-toerekenbare tekortkoming, onder 

overlegging van de nodige bewijsstukken, de 

wederpartij schriftelijk van een dergelijk beroep in 

kennis stelt. 

12.2 Indien Wederpartij stelt dat een of meer van zijn 

tekortkomingen hem niet zijn toe te rekenen en 

2BA deze stelling aanvaardt, heeft 2BA niettemin 
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het recht de Overeenkomst te ontbinden. In een 

dergelijke situatie zullen Partijen geen schade bij 

elkaar in rekening brengen. 

12.3 2BA is nimmer aansprakelijk voor enige directe of 

indirecte schade van Wederpartij of Derden, 

waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële 

schade, bedrijfsschade, voortvloeiend uit het gebruik, 

of niet kunnen benaderen en / of gebruiken van de 

Artikel- en of Product gegevens uit het Artikelbestand.  

12.4 De aansprakelijkheid van 2BA jegens Wederpartij is uit 

welke hoofde dan ook per gebeurtenis (waarbij een 

samenhangende reeks gebeurtenissen als een enkele 

gebeurtenis geldt) beperkt tot de betreffende jaarlijkse 

contractsom (exclusief BTW). 

12.5 2BA is nimmer aansprakelijk voor alle schade die 

kan ontstaan in verband met de uitvoering van de 

te verrichten Diensten die voortvloeien uit de 

Overeenkomst. 

12.6 Dataleverancier vrijwaart 2BA voor aanspraken 

van Derden in verband met eventuele geheel of 

gedeeltelijke incorrectheid van bedoelde  

Artikel- en of Product gegevens. 

 

13. Overmacht 

13.1 Indien een overmachtsituatie zich voordoet, is de 

Wederpartij verplicht dit onmiddellijk schriftelijk te 

melden aan 2BA. 2BA heeft gedurende 4 

Werkdagen na ontvangst van deze  kennisgeving 

het recht de Overeenkomst tussentijds te 

beëindigen, dan wel in overleg met de Wederpartij 

een periode – maximaal 15 Werkdagen – af te 

spreken waarin Partijen de nakoming van 

overeengekomen verplichtingen opschorten in 

afwachting van het eventueel opheffen van de 

overmachtsituatie. 

13.2 Indien de Wederpartij na afloop van de 

overeengekomen periode ten gevolge van 

overmacht niet kan nakomen c.q. te kort schiet in 

zijn verplichtingen op grond van deze bepalingen, 

heeft 2BA het recht de Overeenkomst met 

onmiddellijke ingang buiten rechte te ontbinden, 

zonder dat daarvoor enig recht op 

schadevergoeding zal ontstaan. 

13.3 Onder overmacht wordt in ieder geval niet 

verstaan; onvoldoende beschikbaarheid van 

voldoende gekwalificeerd personeel, ziekte van 

personeel, stakingen, verlate aanlevering of 

ongeschiktheid van Artikelgegevens of van de 

programmatuur, voor zover deze omstandigheden 

zich voordoen aan de zijde dan wel door toedoen 

van de partij die niet nakomt c.q. tekortschiet. 

Voorts wordt niet onder overmacht begrepen het 

niet nakomen dan wel tekortschieten van door 

Wederpartij ingeschakelde Derden, en/of 

liquiditeit- c.q. solvabiliteitsproblemen aan de zijde 

van Wederpartij of de door hem ingeschakelde 

Derden. 

 

14. Klachten 

14.1 Indien er sprake is van een klacht over incorrecte 

Artikel- en of Product gegevens in het Artikelbestand, 

of in geval van een klacht over de te verrichten 

Diensten door 2BA kan Wederpartij een gemotiveerde 

klacht indienen bij 2BA in het daarvoor ingerichte 

feedbacksysteem op 2ba.nl. 

14.2 Nadat 2BA een klacht heeft ontvangen zal zij een 

onderzoek instellen en vaststellen of de klacht terecht 

is. 2BA stelt de “klager” en eventueel andere 

betrokkenen (zo nodig tussentijds) van haar 

bevindingen op de hoogte en legt status vast bij de 

feedback.  

14.3 2BA stelt alles in het werk om de oorzaak zo snel 

mogelijk weg te (laten) nemen.  

14.4 Noch de indiening van een klacht noch de 

vaststelling dat een ingediende klacht terecht is, 

heeft enige invloed op de verschuldigdheid en/of 

hoogte van de in artikel 7 bedoelde vergoedingen. 

 

15. Duur 

15.1 Een Overeenkomst vangt aan op de datum van 

ondertekening en heeft een looptijd van minimaal 3 

jaar voor het eerst eindigend op 31 december van 

het jaar waarin deze periode van 3 jaar verstreken 

is. Onverminderd het elders bepaalde wordt de 

Overeenkomst daarna stilzwijgend telkens met een 

kalenderjaar verlengd. 

15.2 Partijen kunnen deze Overeenkomst alleen 

schriftelijk aan wederpartij opzeggen tegen 31 

december van het lopende kalenderjaar, mits deze 

opzegging door wederpartij is ontvangen voor 1 

oktober van het lopende kalenderjaar. 

15.3 De partij die de Overeenkomst in 

overeenstemming met lid 2 opzegt, zal jegens haar 

wederpartij niet schadeplichtig zijn ten gevolg van 

de opzegging. 

 

16. Ontbinding 

16.1 Ieder van de hieronder genoemde Partijen heeft in 

de hieronder omschreven gevallen, en voor zover 

hieronder toegekend, het recht deze 

Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst 

geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang, bij 

aangetekende brief aan de wederpartij, te 

ontbinden: 

a. Beide partijen: indien de wederpartij in staat van 

faillissement is verklaard of haar faillissement is 

aangevraagd, uitstel van betaling is aangevraagd, 
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dan wel haar bedrijfsactiviteiten om andere 

redenen beëindigt. 

b. Beide partijen: indien de wederpartij in strijd met 

deze Overeenkomst heeft gehandeld terwijl 

redelijkerwijze nakoming niet alsnog, of herstel niet 

meer mogelijk is. 

c. Beide partijen: indien de wederpartij herhaaldelijk 

in verzuim is of anderszins zodanig toerekenbaar 

tekortschiet bij de nakoming van haar 

verplichtingen uit deze Overeenkomst dat 

voortzetting van de Overeenkomst van de andere 

partij in redelijkheid niet meer kan worden 

gevergd. 

d. 2BA: indien 2BA heeft geconstateerd dat Artikel- 

en of Product gegevens aangeleverd door 

Wederpartij een of meerdere Fouten bevatten en 

Wederpartij niet binnen 14 Werkdagen na 

foutmelding door 2BA de Fout heeft hersteld. 

e. 2BA: indien Wederpartij niet of niet langer 

producten verhandelt waar de Artikel- en of 

Product gegevens betrekking op hebben. 

f. De Wederpartij het vrije gebruik over haar 

vermogen verliest. 

16.2 De ontbinding of opzegging van de Overeenkomst 

ontslaat Partijen niet van hun verplichtingen uit 

hoofde van deze Overeenkomst voor zover deze 

verplichtingen expliciet of naar hun aard bedoeld 

zijn om van kracht te blijven, zoals verplichtingen 

betreffende betalingsplicht, intellectuele 

eigendomsrechten, beperking van 

aansprakelijkheid en toepasselijk recht en 

bevoegde rechter. 

 

17. Geheimhouding 

17.1 De Partijen verplichten zich over en weer tot 

geheimhouding van al hetgeen hen in verband met 

de uitvoering van de Overeenkomst aan informatie 

wordt verschaft. Zij verplichten zich over en weer 

deze informatie slechts te gebruiken in het kader 

van de uitvoering van de Overeenkomst. Dit houdt 

onder meer in dat Partijen deze informatie niet aan 

Derden zullen verstrekken, niet zullen kopiëren 

anders dan noodzakelijk ter uitvoering van de 

Overeenkomst, alsmede dat zij geen commercieel 

gebruik zullen maken de informatie. 

17.2 De Partijen zullen ervoor zorg dragen dat de in het 

voorgaande lid 17.1 omschreven verplichtingen 

nauwkeurig worden nageleefd door allen die voor 

hen werkzaam zijn. 

17.3 Geen van beide Partijen zal zonder schriftelijke 

toestemming van de andere partij in publicaties of 

reclame-uitingen melding maken van de te 

verrichten Diensten of uitvoering van de 

Overeenkomst. 

17.4  De geheimhoudingsverplichtingen als vermeld in 

dit artikel blijven voortbestaan na beëindiging of 

ontbinding van de Overeenkomst. 

 

18. Toepasselijk recht en geschillen 

18.1 Op de Overeenkomst en alle Overeenkomsten die 

daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht 

van toepassing. 

18.2 Geschillen tussen Partijen, daaronder begrepen 

die welke slechts door één der partijen als zodanig 

worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door 

middel van goed overleg tot een oplossing worden 

gebracht.  

18.3 Alle geschillen tussen Partijen die voortvloeien of 

verband houden met deze Overeenkomst zullen 

worden voorgelegd aan de rechtbank te Utrecht.  
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