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Algemene Voorwaarden van 360SportsIntelligence Nederland B.V.  

Artikel 1 – Definities 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
 
Apparatuur............................................................. De door 360SI NL op basis van de gesloten Overeenkomst tot operational lease en 

Licentieovereenkomst te leveren videoregistratieapparatuur, waaronder de benodigde 
camera’s, camerastandaarden/masten, bekabeling en een personal computer inclusief 
NAS waarop (een gedeelte van) de benodigde Software is geïnstalleerd.  

360SI NL ................................................................. 360SportsIntelligence Nederland B.V., leverancier van de Apparatuur, Software en overige 
diensten aan Wederpartij. 

Licentieovereenkomst  ........................................... De overeenkomst waarin de rechten en plichten van Partijen ten aanzien van de Software 
zijn vastgelegd. 

Operational lease overeenkomst ........................... De overeenkomst waarin de rechten en plichten van Partijen ten aanzien van de 
Apparatuur zijn vastgelegd. 

Software ................................................................ De door 360SI NL ontwikkelde programmatuur waarmee sportwedstrijden kunnen 
worden geanalyseerd en gevisualiseerd. 

Teamsport  ............................................................. De Apparatuur en de Software tezamen waarmee 
Videoregistratiesysteem  ....................................... teamsportprestaties geautomatiseerd visueel kunnen worden vastgelegd, geanalyseerd 

en gevisualiseerd. 
Voorwaarden ......................................................... Deze, onderhavige, set algemene voorwaarden zoals gebruikt door 360SI NL. 
Wederpartij  ........................................................... De wederpartij van 360SI NL, afnemer van de Apparatuur, Software en overige diensten 

van 360SI NL. 
 
Artikel 2 – Toepasselijkheid 
1.1 Op alle aanbiedingen van en op alle opdrachten aan 360SI NL 
met betrekking tot levering (verhuur) van Apparatuur en het 
gebruik van Software met inbegrip van alle aanverwante 
diensten en op elke overeenkomst met 360SI NL zijn uitsluitend 
deze voorwaarden van toepassing.  
1.2 De toepasselijkheid van de voorwaarden van de Wederpartij 
worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en uitgesloten. 
1.3 De Wederpartij met wie eenmaal onder deze Voorwaarden is 
gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid van de 
Voorwaarden op latere overeenkomsten met 360SI NL. 

Artikel 3 – Offertes, overeenkomst en prijzen  
3.1 Alle offertes en aanbiedingen van 360SI NL worden mede 
gebaseerd op de door of namens de Wederpartij verstrekte 
gegevens en bescheiden. 360SI NL mag uitgaan van de juistheid 
van deze informatie. 
3.2. Elke offerte en aanbieding van 360SI NL is vrijblijvend en kan 
worden herroepen. De wederpartij kan hieraan geen enkel recht 
ontlenen.  
3.3. 360SI NL is eerst gebonden nadat zij een aan haar gegeven 
opdracht schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd en 
tussen partijen een overeenkomst is getekend of 360SI NL met 
de opgedragen diensten is aangevangen.  
3.4. 360SI NL kan aan de aanvaarding de voorwaarde verbinden 
dat zij binnen een nader aan te duiden termijn een ondertekende 
overeenkomst van de wederpartij retour ontvangt. 
3.5. De Wederpartij is gebonden nadat hij/zij 360SI NL een 
opdracht heeft gegeven of een door 360SI NL uitgebrachte 
offerte is aanvaard. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:255 
lid 2 BW bindt een offerte op ondergeschikte punten wijkende 
aanvaarding door de wederpartij, 360SI NL niet. De 
overeenkomst komt in dat geval tot stand op de voorwaarden en 
bepalingen in de offerte van 360SI NL. 
3.6. Als partijen een overeenkomst hebben gesloten voor 
bepaalde tijd, eindigt de overeenkomst nadat partijen uitvoering 
hebben gegeven aan alle verplichtingen uit deze overeenkomst. 
Indien aanvullende transacties plaatsvinden, dan gelden de 
voorwaarden zoals vastgelegd in de eerdere overeenkomst en 
deze voorwaarden. De overeenkomst wordt hiermee niet van 
rechtswege verlengd, tenzij 360SI NL schriftelijk en expliciet met 
deze verlening instemt. 
3.7. Alle door 360SI NL vermelde prijzen zijn exclusief meerwerk, 
btw en andere heffingen van overheidswege. 
3.8. 360SI NL heeft het recht om jaarlijks de tarieven aan te 
passen op basis van de CBS prijsindex voor dienstverlening. 
 
 

Artikel 4 – Levering/afname 
4.1. Het door 360SI NL overeengekomen levertijdstip voor 
Apparatuur, Software en overige diensten is indicatief en geldt 
niet als fatale termijn. Bij niet tijdige aflevering dient de 
Wederpartij 360SI NL schriftelijk in gebreke te stellen. 360SI NL 
is niet aansprakelijk voor schade (zowel gevolg schade als 
indirecte schade) die de Wederpartij ten gevolge van de latere 
levering lijdt. 
4.2. 360SI NL behoudt zich alle onvoorziene omstandigheden 
voor m.b.t. levering, aangezien een deel van de goederen door 
360SI NL besteld moeten worden bij derden – leveranciers c.q. 
producenten. 360SI NL heeft het recht om voor de uitvoering van 
de overeenkomst, of delen daarvan, derden in te schakelen.  
4.3. De Wederpartij is verplicht om de Apparatuur, Software en 
overige diensten af te nemen op het overeengekomen tijdstip. 
4.4. De Wederpartij is aansprakelijk voor meerkosten en schade 
die 360SI NL of (door haar ingeschakelde) derden lijden, indien 
de Wederpartij niet aan haar verplichting zoals bedoeld in het 
vorige lid voldoet. 
4.5. Indien de Wederpartij zich tot prestaties heeft verbonden 
die op een bepaald moment moeten worden voldaan (zoals het 
afnemen van de Apparatuur, Software of overige diensten) 
kwalificeert het overeengekomen tijdstip als fatale termijn. De 
Wederpartij is aansprakelijk voor schade die 360SI NL ten 
gevolge de niet tijdige nakoming leidt (zoals vertragingskosten, 
onnodig ingeschakeld intern of extern personeel en extra 
transportkosten). 
4.6. In voornoemd geval behoudt 360SI NL zich het recht voor om 
de Apparatuur voor rekening en risico van de Wederpartij te 
laten opslaan. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende 
kosten dragen, waaronder maar niet uitsluitend de kosten die 
360SI NL maakt in verband met een mislukte of verlate afname 
of aflevering, onverminderd het recht van 360SI NL op 
aanvullende schadevergoeding. 
 
Artikel 5 - Apparatuur 
5.1. De kosten voor (ver)huur van Apparatuur omvatten mede de 
kosten voor onderhoud en periodieke keuringen. Bijkomende 
kosten voor het bedienen van de Apparatuur, zoals loon- en of 
energiekosten zijn voor rekening van de Wederpartij.  
5.2. De Apparatuur wordt in goede toestand en goed 
onderhouden aan de Wederpartij ter beschikking (te zijn) 
gesteld. Indien de Apparatuur beschadigd raakt of verloren gaat, 
zijn de kosten en schade van 360SI NL voor rekening van 
Wederpartij. Het voorgaande geldt niet voor normale slijtage 
door het gebruik van de Apparatuur. 
5.3. Het risico voor (het gebruik van) de door 360SI NL geleverde 
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Apparatuur en Software gaat over op de Wederpartij op het 
moment van aanvang met het lossen. De Wederpartij is volledig 
verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van de door 
360SI NL ter beschikking gestelde Apparatuur. De Wederpartij 
vrijwaart 360SI NL voor alle schade die de Wederpartij of derden 
lijden ten gevolge van het gebruik van de Apparatuur. 
5.4. 360SI NL is te allen tijde, zonder opgaaf van redenen, 
bevoegd om de Apparatuur of Software te inspecteren en/of 
terug te vragen. Indien 360SI gerede twijfel heeft over het goed 
beheer van de apparatuur of software zal 360SI Wederpartij 
daarvan schriftelijk, onderbouwd op de hoogte stellen. 
Wederpartij zal in dat geval, onderbouwd, worden verzocht het 
beheer zorgvuldiger vorm te geven. Indien Wederpartij hier geen 
gehoor aan geeft kan 360SI Apparatuur bij Wederpartij 
terugvorderen. 
5.5. Voor de Apparatuur en Software verleent 360SI NL de 
garantie dat deze technisch gezien functioneert. Indien de 
Apparatuur niet langer geschikt is voor het daartoe bestemde 
gebruik, dan is er geen sprake van een tekortkoming of gebrek, 
maar zal 360SI NL vervanging of reparatie aanbieden. 360SI NL is 
evenwel nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van niet 
functionerende Apparatuur of Software. 
5.6. De Wederpartij draagt als goed beheerder zorg voor het 
gebruik, de behandeling en reiniging van de Apparatuur en zal 
deze waar mogelijk verzekeren en verzekerd houden tegen 
diefstal, verduistering en brand. Verlies of beschadiging van 
Apparatuur dient zo spoedig mogelijk, maar niet later dan drie 
dagen na kennisname, aan 360SI NL te worden gemeld. 
5.7. 360SI NL is bevoegd om de Apparatuur of overige diensten 
in gedeelten aan de Wederpartij te leveren, tenzij dit 
uitdrukkelijk in de overeenkomst is uitgesloten. 360SI NL is niet 
gehouden om de mogelijke aanvullende kosten of ten gevolge 
van de deellevering aan de zijde van Wederpartij ontstane 
schade te vergoeden. 
 
Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten  
6.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met 

betrekking tot geleverde Prestatie of alle hieraan gerelateerde 

knowhow berusten bij 360SI NL, en gaan door de overeenkomst 

met 360SI NL niet over op de Wederpartij, ook niet indien de 

Prestatie of aanverwante knowhow specifiek voor of met de 

Wederpartij zijn ontworpen, ontwikkeld of samengesteld.  

6.2 360SI NL is rechthebbende op alle intellectuele 

eigendomsrechten die ontstaan door c.q. het gevolg zijn van de 

uitvoering van de overeenkomst. Wederpartij doet afstand van 

zijn rechten als bedoeld in Artikel 25 eerste lid van de Auteurswet 

1913. 

6.3 De Wederpartij zal 360SI NL onmiddellijk waarschuwen 

indien deze wetenschap heeft dat derden inbreuk maken of 

dreigen te maken op de industriële of intellectuele 

eigendomsrechten of knowhow van 360SI NL of indien derden 

zouden menen dat Prestatie van 360SI NL inbreuk maken op de 

eigen industriële of intellectuele eigendomsrechten of 

knowhow. 

6.4 Bij niet-nakoming van artikel 10 door Wederpartij verbeurt 

Wederpartij een ter stond opeisbare boete ter hoogte van € 

11.000,- per overtreding. Onverminderd de aan 360SI NL 

toekomende rechten, waaronder recht op schadevergoeding 

en/of nakoming.  

 

Artikel 7 - Afwijkingen 
7.1. De geleverde of af te nemen Apparatuur, Software en 
overige diensten kunnen qua samenstelling, functionaliteit of 
reikwijdte in geringe mate variëren of afwijken ten opzichte van 
eerdere modellen of demo’s. 360SI NL hanteert standaard 
toleranties, dit ter beoordeling van 360SI NL. 
7.2. De Wederpartij dient qua configuraties en wensen 

informatie te verstrekken, waarvan hij/zij weet of kan 

vermoeden dat deze voor 360SI NL (in de uitvoering van de 

overeenkomst) van belang (kunnen) zijn. In geval dat 360SI NL 

kosten moet maken in verband met incomplete informatie of in 

verband met het uitvoeren van benodigde onderzoeken, zulks 

ter beoordeling van 360SI NL, dan zullen de kosten ten laste 

komen van Wederpartij. 

7.3. Een afwijking zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel 
vormt geen tekortkoming. 360SI NL is evenmin aansprakelijk 
voor de schade die de Wederpartij of derden hierdoor lijden of 
extra kosten die worden gemaakt. In het geval dat Apparatuur, 
Software of overige diensten worden geleverd die ernstig 
afwijken van hetgeen is overeengekomen, treden partijen in 
overleg over de wijze waarop hiermee wordt omgegaan. 
7.4 Beelden van Wederpartij worden na één maand automatisch 
gearchiveerd en uit de cloud verwijderd. 
 
Artikel 8 – Wijzigingsbevoegdheid, (aanvullende) diensten 
8.1. 360SI NL heeft het recht om haar dienstverlening eenzijdig 
te wijzigen indien daarvoor naar haar mening vanuit 
operationeel opzicht behoefte aan bestaat. 
8.2. 360SI NL is daarnaast bevoegd (binnen de grenzen van artikel 
7 van deze voorwaarden) soortgelijke Apparatuur, 
Softwarefunctionaliteiten of overige diensten te leveren die 
afwijken van hetgeen is overeengekomen. 
8.3. Indien mogelijk zal 360SI NL de Wederpartij tijdig schriftelijke 
informeren over de wijzigingen en de eventueel hierdoor redelijk 
te maken (meer)kosten. 
 
Artikel 9 – Youtube 
9.1. 360SI NL maakt voor de livestream onder andere gebruik 
de services van YouTube. Op het gebruik hiervan zijn de 
gebruikersvoorwaarden YouTube van toepassing. Deze zijn te in 
te zien via deze link. 
9.2. YouTube heeft het recht de algemene voorwaarden 
eenzijdig aan te passen. 
9.3. Wederpartij verklaart met acceptatie van de offerte van 
360SI NL kennis te hebben genomen van deze algemene 
voorwaarden en vrijwaart 360SI NL van onjuist gebruik van de 
services van YouTube. 
 
Artikel 10 – Prijsverhoging 
10.1. 360SI NL is gerechtigd een overeengekomen prijs of 
gedeelte (behoudens indexering) daarvan te verhogen in 
verband met nieuwe of aangepaste overheidsmaatregelen of 
maatregelen van andere daartoe gerechtigde organen, alsmede 
marktprijzen van grondstoffen, marktprijzen en beschikbaarheid 
van Apparatuur, verwerkings- en verwijderingskosten, 
loonkosten en overige kosten die in de uitvoering van de 
overeenkomst door 360SI NL moeten worden gemaakt, zulks ter 
beoordeling van 360SI NL. 
10.2. Afgezien van het bepaalde in lid 1 is 360SI NL jaarlijks 
gerechtigd om haar prijzen aan te passen conform het CBS-
indexcijfer voor Consumentenprijzen. 
10.3. De Wederpartij wordt zo spoedig mogelijk en indien 
mogelijk voorafgaand op de hoogte gesteld van prijswijzigingen. 
 
Artikel 11 – Betaling en zekerheid  
11.1. Behoudens voor zover in de overeenkomst anders is 

bepaald, dient betaling aan 360SI NL plaats te vinden binnen 30 

dagen na de factuurdatum door overschrijving van het 

verschuldigde bedrag naar het op de factuur vermelde 

bankrekeningnummer. 

11.2. Na het verstrijken van voornoemde termijn is de 

Wederpartij in verzuim. De Wederpartij is vanaf dat moment 

over het opeisbare bedrag, zonder dat hiertoe een schriftelijke 

ingebrekestelling is vereist, een rente met een rentepercentage 

verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente 

(overeenkomstig artikel 6:119a BW), vermeerderd met 2%. 

11.3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van 

betaling van de Wederpartij zullen de resterende verplichtingen 

(waaronder maar niet uitsluitend de maandelijkse termijnen) 

https://developers.google.com/youtube/terms/developer-policies#a.-api-client-terms-of-use-and-privacy-policies
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onmiddellijk opeisbaar zijn. Daarnaast is 360SI NL bevoegd om 

de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en/of de 

overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te 

ontbinden. 

11.4. Door de Wederpartij gedane betalingen strekken eerst op 

mindering op de verschuldigd geraakte buitengerechtelijke 

kosten, vervolgens op de verschenen rente en tenslotte op de 

opeisbare facturen naar rato van ouderdom, ook als de 

Wederpartij vermeldt dat de betrekking heeft op een latere 

factuur. 

11.5. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, is 360SI NL 

gerechtigd om haar verplichtingen op te schorten en/of de 

overeenkomst met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk en 

zonder verplichting tot vergoeding van schade of kosten te 

ontbinden als de betalingen binnen een periode van tweemaal 

de betaaltermijn zoals bedoeld in lid 1 zijn uitgebleven. 

11.6. De Wederpartij is niet bevoegd om zijn/haar vorderingen te 

verrekenen met hetgeen zij aan 360SI NL verschuldigd is of zal 

raken, tenzij 360SI NL hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd. 

11.7. Mocht 360SI NL vóór of tijdens het uitvoeren van de 

overeenkomst duidelijke aanwijzingen ontvangen omtrent 

onvoldoende of verminderde kredietwaardigheid van 

Wederpartij, dan heeft 360SI NL het recht om haar prestaties op 

te schorten, tenzij op haar verlangen door Wederpartij afdoende 

zekerheid is gesteld. 

Artikel 12 – Incassokosten 
12.1. Alle kosten van invordering van betalingen of nakoming van 
verplichtingen van de Wederpartij welke door 360SI NL 
noodzakelijk worden geacht, daaronder begrepen de werkelijk 
gemaakte kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte, 
komen geheel voor rekening van Wederpartij. 
12.2. In ieder geval is 360SI NL steeds gerechtigd de vergoeding 
ter zake buitengerechtelijke kosten vast te stellen op tenminste 
15% van de verschuldigde hoofdsom en rente met een minimum 
van € 150,00. 
12.3. Partijen verklaren de regeling van artikel 6:96 BW 
uitdrukkelijk niet van toepassing en beogen deze expliciet uit te 
sluiten. 
 
Artikel 13 – Aansprakelijkheid 
13.1. Elke aansprakelijkheid van 360SI NL voor schade direct of 
indirect geleden door de Wederpartij, van welke aard dan ook, 
verband houdende met de door 360SI NL geleverde Apparatuur, 
Software of overige diensten, dan wel veroorzaakt door het 
handelen of nalaten van 360SI NL en haar personeel of derden is 
uitgesloten, behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de 
zijde van 360SI NL. 
13.2. Voor zover 360SI NL ondanks het bovenstaande op enige 
wijze bij rechtelijke uitspraak, mediation of bindend advies 
gehouden blijkt tot vergoeding van geleden schade, wordt deze 
schade vergoed tot een maximaal bedrag waarvoor 
verzekeringsdekking wordt verleend, of als hiervoor geen 
dekking is verleend, dat gelijk is aan zes maandelijkse termijnen 
of in geval van overige dienstverlening tot maximaal de hoogte 
van de betreffende factuur. 360SI NL is in geen enkel geval 
gehouden om een hoger bedrag aan schadevergoeding te 
voldoen. 
 
Artikel 14 - Overmacht 
In geval van overmacht aan de zijde van 360SI NL, waaronder in 
aanvulling op de wettelijke regeling mede wordt verstaan: iedere 
van de wil van 360SI NL onafhankelijke omstandigheid die 
nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert of 
zondig bemoeilijkt dat deze redelijkerwijze niet van 360SI NL kan 
worden verlangd, zoals onder meer, maar niet uitsluitend 
staking, bovenmatig ziekteverzuim, gebrek aan grondstoffen of 
materiaal, overheidsmaatregelen, tekortkomingen aan de zijde 
van de door 360SI NL inschakelde derden (waaronder mede haar 

toeleveranciers en transporteurs), storingen in het verkeer, 
tijdelijke verminderde beschikbaarheid van informatiesystemen 
en clouddiensten, is zij gerechtigd haar verplichtingen uit hoofde 
van de overeenkomst op te schorten en/of de overeenkomst te 
ontbinden, zonder dat een verplichting tot vergoeding van 
enigerlei schade ontstaat. 
 
Artikel 15 - Geheimhouding 
15.1. De Wederpartij is verplicht en zal ervoor zorg dragen dat 

haar vrijwilligers, functionarissen en werknemers alsmede 

derden die door haar ingeschakeld worden, de geheimhouding 

zal beschermen van alle informatie die haar ter kennis komt over 

360SI NL, zelfs als die informatie door hen niet als vertrouwelijk 

aangemerkt hoeft te worden.  

15.2 In aanvulling op het eerste lid is het niet toegestaan om 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 360SI NL 

teksten en/of afbeeldingen, waaronder bijvoorbeeld, doch niet 

uitsluitend, ontwerpen, Knowhow, documentatie, foto's, 

tekeningen, modellen, stalen, specificaties, beeld- en 

geluidsopnamen van 360SI NL, op welke wijze of via welk 

medium dan ook aan derden te tonen of verstrekken, bekend te 

maken, te kopiëren, te verveelvoudigen, verspreiden, mee te 

werken aan publicaties.  

15.3. In geval dat de verplichtingen in de voorgaande twee leden 

worden geschonden is Wederpartij aansprakelijk voor alle 

schade die 360SI NL hierdoor lijdt en heeft geleden waaronder 

de kosten die zij maakt om haar intellectuele eigendomsrechten 

of concurrentiepositie te beschermen. 

 

Artikel 16 – Overige bepalingen 

16.1. 360SI NL behoudt voor zover de Software door de 

Wederpartij wordt gebruikt en over de periode waarin deze is 

gebruikt het recht om de met behulp van het Teamsport 

Videoregistratiesysteem opgenomen beeldmateriaal te 

gebruiken voor het verbeteren van de Software of voor andere 

analyse en verbetermogelijkheden. 

16.2. 360SI NL is bevoegd om deze Voorwaarden eenzijdig te 

wijzigen. Deze wijzigingen treden in werking op het 

aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. 360SI NL zal de 

gewijzigde voorwaarden tijdig aan de Wederpartij toezenden. 

Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is meegedeeld, treden 

de wijzigingen in werking zodra de Wederpartij de wijzigingen in 

medegedeeld of kenbaar worden gemaakt. 

 

Artikel 17 – Toepasselijk recht, forumkeuze en conversie 

17.1. Op alle overeenkomsten tussen 360SI NL en Wederpartij is 

uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens 

koopverdrag is niet van toepassing. Geschillen zullen in eerste 

aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan een bevoegde rechter 

van de rechtbank Overijssel.  

17.2. Indien één of meerdere bepalingen uit deze Voorwaarden 

nietig blijken te zijn, vindt conversie plaats naar een geldige 

wettelijke regeling en wordt daarbij zoveel mogelijk aangesloten 

bij hetgeen partijen hebben beoogd. De overige bepalingen 

blijven onverkort van kracht. 

 


