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1. Algemene Bepalingen
1.1

Definities

De volgende begrippen hebben in deze Algemene Bepalingen en in de Specifieke Bepalingen de betekenis die in
onderstaande definitielijst daaraan wordt toegekend.
▪

Bouw- en technieksector: Bedrijven die actief zijn in, leveren aan en/of afnemer zijn van de bouw-, infraen/of technieksector en aanverwante sectoren.

▪

Contributie: De financiële bijdrage die een deelnemer betaald ter dekking van de kosten van
Ketenstandaard.

▪

Contributietarieven: De hoogte en de grondslag van de Contributie, die jaarlijks wordt vastgesteld.

▪

Deelnemer: Bedrijven uit de Bouw- en technieksector en serviceproviders, die zich als zodanig hebben
aangemeld bij Ketenstandaard.

▪

DICO: Het merk, de handelsnaam en verzamelaanduiding voor alle producten en diensten van
Ketenstandaard voor gestandaardiseerde elektronische berichten ten behoeve van de bouw- en
technieksector.

▪

Diensten: De diensten, zoals doorgaans beschreven op de website, die van tijd tot tijd door Ketenstandaard
worden aangeboden.

▪

Documentatie: De documentatie die Ketenstandaard aan Deelnemer verstrekt en die informatie bevat over
Standaarden, Producten, zoals handboeken, brochures en nieuwsbrieven.

▪

ETIM: Het merk, de handelsnaam en verzamelaanduiding voor alle producten en diensten van
Ketenstandaard voor een standaard model voor classificatie van technische producten. De artikelclassificatie
is een uniforme, eenduidige indeling en beschrijving (middels technische kenmerken) van handelsproducten.

▪

FPS (Fabrikanten Product Specificaties): een in opdracht van Deelnemer door Ketenstandaard met STABU
gemaakte productspecificatie.

▪

GLN: Op basis van de intermediairovereenkomst met GS1 Nederland beheert Ketenstandaard de uitgifte van
GLN’s voor het coderen van adressen in de bouw en technieksector, waardoor deze wereldwijd uniek zijn.

▪

GS1 Nederland: beheert namens GS1 International de uitgifte van GTIN/EAN aansluitnummers voor
artikelcodering en de GLN adrescodes, waardoor deze wereldwijd uniek zijn.

▪

Implementatiepartner: een organisatie die de standaarden van Ketenstandaard implementeert (o.a. door het
leveren van specifieke soft-en/of hardware) en ondersteunt bij implementatieprojecten.

▪

Jaaromzet: Onder jaaromzet wordt verstaan: de totaal aan derden in bouw- en technieksector gefactureerde
omzet van de gehele organisatie, inclusief dochter-/werkmaatschappijen e.d. van deelnemer in het jaar dat
vooraf gaat aan het afgelopen jaar, ongeacht of deze omzet met gebruikmaking van de standaarden is
gerealiseerd.
Voor opdrachtgevers/afnemers, zoals vastgoedbeheerders en woningcorporaties geldt de inkoopwaarde van
bij de bouw- en technieksector ingekochte producten en diensten in 2020.
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▪

Kennispartner: een organisatie die kennis en kunde heeft over proces- en organisatie inrichting en/of de
standaarden zelf, en die deze kennis en kunde inzet om deelnemers te ondersteunen in het op een juiste
manier toepassen van standaarden.

▪

Ketenstandaard Bouw en Techniek: De handelsnaam van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Ketenstandaard Bouw en Techniek BV, gevestigd te Ede aan het Horaplantsoen 16, 6717 LT,
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 78500532 en is de uitvoeringsorganisatie van de Stichting
Ketenstandaard Bouw en Installatie en de Stichting STABU. Verder te noemen Ketenstandaard.

▪

Overeenkomst: Een overeenkomst tussen Ketenstandaard en Deelnemer, die strekt tot de levering van
Producten en of Diensten, door Ketenstandaard aan Deelnemer.

▪

Producten: FPS-en, GLN-adrescodes alsmede andere diensten en producten die Ketenstandaard levert aan
Deelnemer op basis van de Overeenkomst.

▪

STABU: Standaardbestek Burger- en Utiliteitsbouw : Het merk, de handelsnaam en verzamelaanduiding voor
alle producten en diensten van Ketenstandaard voor een standaard specificatie systematiek ten behoeve van
contracteren en technisch beschrijven van bouwwerken.

▪

STABU Database: de door Ketenstandaard beschikbaar gestelde STABU-databestanden.

▪

STABU Fabrikantenindex: de door STABU ontwikkelde en beheerde database (website) met fabrikanten- en
productinformatie die in STABU Database zijn opgenomen.

▪

Standaarden: DICO, ETIM en STABU en eventuele andere standaarden die door Ketenstandaard worden
uitgegeven.

▪

Stichting Ketenstandaard Bouw en Installatie: De stichting die eigenaar is van de DICO standaard, gevestigd
Horaplantsoen 16, 6717 LT Ede, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41084554.

▪

Stichting STABU: De stichting die eigenaar is van de STABU standaard, gevestigd Horaplantsoen 16, 6717 LT
Ede, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41149068.

▪

Website: De website van Ketenstandaard die te vinden is op www.ketenstandaard.nl.
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1.2

Algemene bepalingen
1.2.1

Deze Algemene Bepalingen zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waaronder Overeenkomsten,
tussen Deelnemer en Ketenstandaard.

1.2.2

De Overeenkomst komt tot stand, zodra Ketenstandaard de aanmelding heeft ontvangen.

1.2.3

Deelnemer staat ervoor in dat de door of namens haar aan Ketenstandaard verstrekte gegevens juist en
volledig zijn. Wijzigingen in deze gegevens dienen door Deelnemer zo spoedig mogelijk schriftelijk aan
Ketenstandaard te worden medegedeeld.

1.2.4

Het staat Ketenstandaard vrij om, met opgaaf van redenen, een aanvraag voor een Standaard en/of
Product af te wijzen. Een dergelijke aanvraag wordt niet op onredelijke gronden afgewezen.

1.3

Licentie
1.3.1

Met inachtneming van het bepaalde in deze Algemene Bepalingen en de Specifieke Bepalingen, verleent
Ketenstandaard aan Deelnemer gedurende de in de Overeenkomst aangegeven periode een nietexclusieve, beperkte, niet-overdraagbare, herroepbare Licentie, zonder het recht om sub-licenties te
verstrekken, voor het gebruik van de krachtens de Overeenkomst toegewezen/geleverde Standaarden
en/of Producten.

1.3.2

De in Licentie gegeven Standaarden en/of Producten zijn uitsluitend bestemd voor het eigen gebruik van
Deelnemer. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Ketenstandaard is de Deelnemer niet
gerechtigd om (een deel van) de Standaarden en Producten aan derden in gebruik te geven, te verkopen
of op andere wijze ter beschikking te stellen.

1.3.3

De Licentie wordt aan Deelnemer verleend op voorwaarde dat Deelnemer alle andere ter zake
overeengekomen vorderingen volledig heeft voldaan.

1.4

Standaarden
1.4.1

Deelnemer erkent dat de Standaarden alleen dan goed kunnen functioneren als de bedoelde verplichting
tot correct gebruik van de Standaarden door Deelnemer wordt gerespecteerd. Deelnemer is verplicht
kennis te nemen van de krachtens de Overeenkomst geleverde Standaarden en Richtlijnen en zich hieraan
te houden.

1.4.2

Deelnemer mag geen (eigenhandige) wijzigingen in de Standaarden aanbrengen of toepassen, afwijkende
of niet-geautoriseerde interpretaties daarvan verkondigen of handelspartners vragen om zulke
afwijkingen toe te passen.

1.4.3

Deelnemer is verplicht om Ketenstandaard direct te informeren zodra Deelnemer kennisneemt van
enige onregelmatige toepassing van de Standaarden en/of Producten, respectievelijk van enig
onregelmatig gebruik van de Standaarden en /of de Producten.
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1.5

Diensten
1.5.1

Ketenstandaard zal zich inspannen om de Diensten te verrichten op de wijze zoals beschreven en in ieder
geval met de nodige zorgvuldigheid en vakbekwaamheid. Het is Ketenstandaard toegestaan de Diensten
door derden te doen verrichten onder verantwoordelijkheid van Ketenstandaard.

1.5.2

Ketenstandaard kan de eigenschappen, functionaliteit of prestaties van de Diensten te allen tijde wijzigen.

1.5.3

Ketenstandaard staat er niet voor in dat de Diensten foutloos en zonder onderbrekingen zullen
functioneren. Ketenstandaard zal zich inspannen om fouten binnen redelijke termijn te verhelpen.
Ketenstandaard is nimmer gehouden tot herstel van verminkte of verloren gegane gegevens.

1.6

Intellectueel eigendom
1.6.1

Deelnemer erkent dat het auteursrecht en alle overige rechten van intellectueel eigendom welke rusten
op Standaarden en Producten, waaronder begrepen naburige rechten, databankrechten en rechten tot
bescherming van know-how uitsluitend toekomen aan Ketenstandaard en/of haar licentiegevers. Niets in
de Overeenkomst, deze Algemene Bepalingen of de Specifieke Bepalingen strekt tot de gehele of
gedeeltelijke overdracht van dergelijke rechten.

1.6.2

Deelnemer zal erop toezien dat, voor zover van toepassing, bronvermeldingen, aanduidingen van
intellectuele eigendomsrechten (zoals copyright-tekens), symbolen, merken en andere verwijzingen naar
Ketenstandaard, op alle exemplaren van de Standaarden en Documentatie vermeld worden en vermeld
blijven, ook op kopieën daarvan.

1.7

Contributie en betaling
1.7.1

Iedere Deelnemer is jegens Ketenstandaard gehouden tot betaling van een Contributie. Het bestuur stelt
jaarlijks het Contributietarief vast. Het Contributietarief wordt jaarlijks standaard geïndexeerd conform de
Consumenten Prijs Index (CPI), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek te ’s-Gravenhage.
Peildatum hiervoor is juni.

1.7.2

Ketenstandaard behoudt zich het recht voor om, naast het gestelde in lid 1.7.1, ook ten aanzien van
lopende Overeenkomsten de hoogte van het Contributietarief te herzien. Ketenstandaard zal een
dergelijke herziening minimaal dertig (30) dagen voorafgaand aan de ingangsdatum daarvan
bekendmaken.

1.7.3

Bij aanvang van de Overeenkomst in de loop van het kalenderjaar, wordt de contributie naar
evenredigheid berekend over het nog niet verstreken gedeelte van dat jaar.
Tevens zal een entreebijdrage ten bedrage van maximaal 6 maanden contributie in rekening gebracht
worden, ter dekking van eenmalige werkzaamheden voor registratie.

1.7.4

Indien een ordernummer noodzakelijk is dient deelnemer deze jaarlijks op te geven zodat de
facturatie/afhandeling van de contributiefactuur hierdoor niet onnodig stagneert.

1.7.5

Indien voor de bepaling van het Contributietarief de opgave van de omzetstaffel is vereist heeft
Ketenstandaard het recht om een verklaring van een accountant of document met vergelijkbare status te
vragen. Dit zal steekproefsgewijs of bij twijfel geschieden. Deelnemer is verplicht deze verklaring te
overleggen. Indien hier niet binnen 2 maanden aan wordt voldaan is Deelnemer Contributie conform het
hoogste Contributietarief verschuldigd.
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Als aantoonbaar de omzetcategorie niet juist is opgegeven, behoudt Ketenstandaard het recht een
aanvullende factuur te versturen over het volledige contributiejaar.
1.7.6

Deelnemer is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van de betaling van de contributie.

1.7.7

De contributienota zal aan het begin van het jaar worden verzonden en moet binnen 21 dagen worden
voldaan. Een contributienota zal nooit worden gecrediteerd als Deelnemer geen of een onjuiste opgave
heeft gedaan van de betreffend aantallen of een betreffende staffel.

1.7.8

Indien Deelnemer betrokken is bij een overname of fusie zal een contributienota over het lopende jaar
niet worden gecrediteerd. De eventuele mutatie zal ingaan op het moment dat dit wordt doorgegeven
aan Ketenstandaard, rekening houdend met de bepalingen in 1.10.3.

1.7.9

Ingeval de Deelnemer de Contributie of andere financiële verplichtingen aan Ketenstandaard niet tijdig
voldoet is Deelnemer zonder ingebrekestelling of aanmaning in verzuim, kunnen administratiekosten in
rekening worden gebracht en is zij gehouden tot vergoeding van de wettelijke handelsrente en de door
Ketenstandaard gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte. Onverminderd de overige
rechten of (rechts)middelen die Ketenstandaard krachtens deze Algemene Bepalingen, de Specifieke
Bepalingen of in rechte heeft, behoudt Ketenstandaard zich het recht voor de nakoming van de
Overeenkomsten op te schorten totdat volledige betaling is ontvangen.

1.8

Vertrouwelijk informatie
1.8.1

Ketenstandaard en Deelnemer zullen alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde
de van de ander ontvangen of ter inzage gekregen informatie geheim te houden, waarvan zij kan
vermoeden dat die informatie vertrouwelijk is.

1.8.2

Niettegenstaande het voorgaande mag Ketenstandaard algemene informatie betreffende Deelnemer
verstrekken aan derden, zoals bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, internetadres en
informatie omtrent de door Deelnemer afgenomen Standaarden en Producten van Ketenstandaard. Deze
gegevens worden alleen verstrekt aan derden, indien en voor zover dit naar het inzicht van
Ketenstandaard relevant is voor het functioneren van de Ketenstandaard-community of voor het
toepassen van de Standaarden of het gebruik van de Producten en dit naar mening van Ketenstandaard
niet wezenlijk tegen de belangen van Deelnemer indruist.

1.9

Aansprakelijkheid
1.9.1

Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Ketenstandaard, is de totale
aansprakelijkheid van Ketenstandaard beperkt tot het laagste van de volgende bedragen:
(i) het op grond van de desbetreffende Overeenkomst door Deelnemer in het kalenderjaar waarin de
schade is ontstaan aan Ketenstandaard betaalde bedrag (excl. omzetbelasting) of
(ii) indien de schade gedekt is door een aansprakelijkheidsverzekering, het bedrag dat is of zal worden
uitgekeerd onder die verzekering.
Aansprakelijkheid van Ketenstandaard voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen, verlies van data, verminderde goodwill en schade door bedrijfsstagnatie is echter volledig
uitgesloten.
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1.9.2

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Deelnemer na het
ontstaan daarvan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is de schade schriftelijk bij Ketenstandaard heeft
gemeld. Iedere vordering jegens Ketenstandaard vervalt door het enkele verloop van één (1) jaar na het
ontstaan van de vordering.

1.9.3

Deelnemer vrijwaart Ketenstandaard voor de schade die Ketenstandaard mocht lijden als gevolg van
aanspraken van derden, die verband houden met het gebruik van de Standaarden en/of overige
Producten van Ketenstandaard.

1.9.4

Ketenstandaard is niet aansprakelijk voor het niet-nakomen van enige verplichting jegens de Deelnemer,
indien dit voortvloeit uit onvoorziene omstandigheden, overmacht of het gevolg is van niet-nakoming van
verplichtingen door Deelnemer of toeleveranciers van Ketenstandaard.

1.10

Duur en beëindiging

1.10.1

De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van minimaal één (1) jaar vanaf de aanmeldingsdatum
en eindigt dan op 31 december van het daaropvolgende jaar.

1.10.2

Na afloop van dit tijdvak wordt de overeenkomst telkens voor één (1) kalenderjaar stilzwijgend verlengd,
tegen de dan geldende voorwaarden en vergoedingen.

1.10.3

Overeenkomsten kunnen door Deelnemer en Ketenstandaard worden opgezegd door een daartoe
strekkende schriftelijke kennisgeving met in achtneming van een opzegtermijn van minimaal drie (3)
maanden. Opzegging door de Deelnemer kan slechts plaatsvinden tegen het einde van het kalenderjaar.

1.10.4

Ketenstandaard kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, geheel of gedeeltelijk, ontbinden door
een daartoe strekkende schriftelijke kennisgeving aan Deelnemer indien:
(i) Deelnemer in strijd handelt met één of meer voorwaarden uit de Algemene Bepalingen en/of de
Specifieke Bepalingen en (a) deugdelijke nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk is, (b) Deelnemer niet
alsnog deugdelijk nakomt binnen een daartoe door Ketenstandaard gestelde termijn nadat
Ketenstandaard de Deelnemer in gebreke heeft gesteld of (c) de Deelnemer anderszins is verzuim is
geraakt.
(ii) Deelnemer in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aan haar wordt verleend,
Deelnemer aan haar crediteuren een buitengerechtelijk akkoord aanbiedt of Deelnemer haar
onderneming staakt of wordt ontbonden.

1.10.5

Deelnemer zal ervoor zorgen dat zij op de datum waarop de Overeenkomst eindigt, stopt met het gebruik
van de Standaarden en Producten. Indien blijkt dat de Deelnemer in strijd met het voorgaande heeft
gehandeld, zullen de daarvoor geldende contributies en eventuele overige financiële verplichtingen met
terugwerkende kracht alsnog verschuldigd en direct opeisbaar zijn (onverminderd de overige wettelijke
en contractuele rechten van Ketenstandaard). Deelnemer vrijwaart Ketenstandaard voor eventuele
aanspraken van derden die verband houden met het ongeoorloofd gebruik.

1.10.6

Bepalingen in deze Algemene Bepalingen of de Specifieke Bepalingen die naar hun aard dienen voort te
duren nadat de Overeenkomst is geëindigd, blijven onverminderd van kracht.
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1.11

Slotbepalingen

1.11.1

De toepasselijkheid van eventuele door Deelnemer gehanteerde Algemene Voorwaarden
(inkoop)voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.11.2

Ketenstandaard kan de Algemene Bepalingen en/of de Specifieke Bepalingen te allen tijde wijzigen.
Ketenstandaard zal een dergelijke wijziging minimaal dertig (30) dagen voorafgaand aan de ingangsdatum
daarvan bekendmaken. Indien Ketenstandaard ook voor lopende Overeenkomsten de Algemene
Bepalingen en/of de daarop van toepassing zijnde Specifieke Bepalingen ten nadele van Deelnemer
wijzigt, heeft Deelnemer gedurende drie (3) weken na deze bekendmaking het recht de Overeenkomst
door middel van een schriftelijke kennisgeving tegen de ingangsdatum van deze wijziging op te zeggen.

1.11.3

De nietigheid, ongeldigheid of niet-verbindendheid van een bepaling van de Overeenkomst (dan wel van
deze Algemene Bepalingen of de Specifieke Bepalingen) heeft niet tot gevolg dat de Overeenkomst als
geheel nietig, ongeldig of onverbindend is. Alle overige bepalingen blijven van kracht en zullen de nietige,
ongeldige of onverbindende bepaling vervangen door een bepaling die geldig en bindend is en waarvan
de strekking gezien de inhoud en het doel van de Overeenkomst zoveel mogelijk gelijk is aan de nietige,
ongeldige of onverbindende bepaling.

1.11.4

In deze Algemene Bepalingen en in de Specifieke Bepalingen wordt onder "schriftelijk" ook "per e-mail"
verstaan.

1.11.5

In gevallen waarin de bepalingen van dit reglement niet duidelijk zijn of niet voorzien beslist het bestuur.

1.11.6

Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en alle geschillen welke mochten
ontstaan in verband met de Overeenkomst zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter
in Arnhem.
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2. Specifieke bepalingen DICO
2.1

Algemeen
Deze Specifieke Bepalingen gelden, in aanvulling op de Algemene Bepalingen, voor de DICO Licentie.

2.2

DICO Licentie
2.2.1

Deelnemer heeft een DICO Licentie afgesloten conform de Algemene Bepalingen.

2.2.2

Deelnemer krijgt standaard één GLN voor het coderen van adressen. Op verzoek kunnen meerdere GLN’s
worden verstrekt.

2.2.3

Bij opzegging van de DICO Licentie:
a. wordt uw GLN op non-actief gezet.
b. bent u niet gerechtigd DICO te gebruiken bij ontvangst en/of verzenden van elektronische berichten
met uw handelspartners.

2.3.

Contributie DICO

2.3.1

De Contributie voor Deelnemer wordt gebaseerd op de omzetcategorie, waarbinnen de jaaromzet, zoals
in artikel 1.1 gedefinieerd, van deelnemer valt.

2.3.2

De bepaling van de jaaromzet betreft de gangbare boekhoudkundige jaaromzet van Deelnemer en staat
geheel los van het daadwerkelijk gebruik van DICO. Het is niet toegestaan de jaaromzet van een
dochterbedrijf op te geven, tenzij Deelnemer gebruik wenst te maken van artikel 2.3.4.

2.3.3

Bij de opgave van de omzetcategorie door Deelnemer wordt ervan uit gegaan dat Deelnemer de juiste
opgave doet. Ketenstandaard vraagt ieder najaar via email een opgave van de omzetcategorie van de
Deelnemer ten behoeve van de contributiefactuur van het daaropvolgende jaar.

2.3.4

Indien Deelnemer meer dan 50% van zijn omzet factureert aan of inkoopt in andere sectoren dan de
bouw- en installatiesector in Nederland in de meest brede zin des woords kan worden volstaan met de
opgave van de gefactureerde of ingekochte omzet in de bouw- en installatiesector in Nederland. Indien
een deelnemer hiervoor kiest is een accountantsverklaring of document met vergelijkbare status vereist,
waaruit duidelijk blijkt dat de deelnemer hieraan voldoet.

2.3.5

De Contributie voor Implementatiepartners is een vast bedrag onafhankelijk van de jaaromzet.

2.3.6

Voor Deelnemers, zoals vastgoedbeheerders en woningcorporaties, bij wie de Jaaromzet, zoals in artikel
1.1. genoemd, voor meer dan 75% bestaat uit huuropbrengsten van particulieren, mag de inkoopwaarde
van de bij de bouw- en installatiesector ingekochte producten en diensten in het jaar dat vooraf gaat aan
het afgelopen jaar, als grondslag voor de bepaling van de omzetcategorie worden gehanteerd, ongeacht
of deze inkoopwaarde met gebruikmaking van de standaarden is gerealiseerd. Indien Deelnemer hiervoor
kiest is een accountantsverklaring, jaarverslag of document met vergelijkbare status vereist, waaruit
duidelijk blijkt dat de deelnemer hieraan voldoet.
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3. Specifieke bepalingen ETIM
3.1

Algemeen
Deze Specifieke Bepalingen gelden, in aanvulling op de Algemene Bepalingen, voor de ETIM Licentie.

3.2

ETIM Licentie
3.2.1

Deelnemer heeft een ETIM Licentie afgesloten conform de Algemene Bepalingen.

3.2.2

Deelnemer krijgt standaard één GLN voor het coderen van adressen. Voor het verkrijgen van meerdere
GLN’s is een DICO Licentie vereist.

3.2.3

Ketenstandaard verleent deelnemer gedurende de in deze overeenkomst aangegeven periode het nietexclusieve recht wijzigingsverzoeken in te dienen en tijdens deelnemersvergaderingen aanwezig te zijn.

3.3

Contributie ETIM
3.3.1

3.4

De bepaling van de jaaromzet voor de contributie van ETIM is gelijk aan de bepaling van de DICO
contributie volgens de artikelen 2.3.1 t/m 2.3.5.
Contributie 2BA/ETIM Combi-regeling

3.4.1

2BA is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ingeschreven in het handelsregister
onder nummer 17162509.

3.4.2

2BA is datadistributeur van het artikelbestand van en voor de installatiebranche. De data die door
fabrikanten worden aangeleverd moeten voldoen aan ETIM.

3.4.3

2BA en Ketenstandaard hebben een gecombineerde aanbod voor fabrikanten, met als grondslag voor de
contributie het aantal medewerkers per 1 januari in dienst bij Deelnemer. Facturatie kan worden verricht
door 2BA.

3.4.4

Bij de opgave van het aantal medewerkers door Deelnemer wordt ervan uit gegaan dat Deelnemer de
juiste opgave doet. Indien deelnemer in enig jaar na aanvang van zijn Deelnemerschap in een andere
categorie valt, dient hij dit door te geven aan Ketenstandaard.

3.4.5

Ketenstandaard heeft het recht om voor de opgave van het aantal medewerkers een verklaring van een
accountant of document met vergelijkbare status te vragen. Deelnemer is verplicht deze te overleggen.
Dit zal steekproefsgewijs of bij twijfel geschieden. Indien hier niet binnen 2 maanden aan wordt voldaan is
contributie conform de hoogste categorie verschuldigd.
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4. Specifieke bepalingen STABU
4.1

Algemeen
Deze Specifieke Bepalingen gelden, in aanvulling op de Algemene Bepalingen, voor de STABU Licentie.

4.2

STABU Licenties
4.2.1

Deelnemer heeft een STABU Licentie afgesloten en verkrijgt:
- Een uniek STABU licentienummer waarmee toegang wordt verkregen tot de STABU Database voor
één gebruiker.
- Het gebruiksrecht van de STABU Database
- De STABU Standaard (digitaal)
- Toegang tot mijnSTABU

4.2.2.a Deelnemer heeft een Licentie STABU FPS afgesloten en verkrijgt:
- Een STABU Licentie, zie 4.2.1
- Het recht om FPS’en door Ketenstandaard te laten vervaardigen;
- Het recht op opname en uitgifte van FPS’en in de STABU Database;
- Het recht op publicatie op de STABU Fabrikanten Index.
- Het recht om de FPS’en te publiceren gedurende de looptijd van deze overeenkomst.
4.2.2.b Deelnemer staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens en blijft hier gedurende de
geldigheidsduur van de FPS’en te allen tijde verantwoordelijk voor.
In het geval dat Ketenstandaard constateert of anderszins blijkt dat de door de Deelnemer verstrekte
gegevens inhoudelijk onjuist zijn, behoudt Ketenstandaard zich het recht voor om de FPS’en per
onmiddellijke ingang te verwijderen uit STABU Database en de STABU Fabrikanten Index. Voornoemde
laat onverlet de verplichtingen van Deelnemer tot het naleven van de voor hem geldende
verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze algemene voorwaarden.
4.2.2.c Ketenstandaard is gerechtigd om de FPS’en dertig (30) dagen na het verstrijken van de betalingstermijn te
verwijderen uit STABU Database en de STABU Fabrikanten Index, indien de Deelnemer de contributie,
zoals vermeld in de overeenkomst niet tijdig heeft voldaan. Het verwijderen van de FPS’en door STABU,
ontslaat de licentiehouder niet van zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst.
4.2.2.d Ketenstandaard draagt, middels opname en uitgave in STABU Database, zorg voor de verspreiding van de
FPS’en.en middels publicatie op de STABU Fabrikanten Index, er zorg voor dat de FPS’en voor eenieder
online vrijelijk beschikbaar zijn.
4.2.2.e De auteursrechten en alle overige rechten van intellectueel eigendom ter zake van de door Deelnemer
aan Ketenstandaard ter beschikking gestelde informatie, blijven eigendom van Deelnemer, met dien
verstande dat Ketenstandaard deze informatie binnen het kader van deze overeenkomst en de algemene
voorwaarden toepast voor het doel waarvoor dit is overeengekomen.
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4.3

Contributie STABU
4.3.1

De contributie voor de STABU Licentie is een vast bedrag per jaar voor één gebruiker. Voor een extra
gebruiker wordt een extra bedrag per jaar berekend.

4.3.2

De contributie voor FPS-en is gebaseerd op de staffel van het aantal FPS-en, inclusief de STABU Licentie
voor één gebruiker. Voor een extra gebruiker wordt een extra bedrag per jaar berekend.
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