Overeenkomst online

De ondergetekende tussen volgende partijen:
1. De besloten vennootschap Pressexpress BV, kantoorhoudende te Amstelveen, 1181 JC,
Biesbosch 225, hierna te noemen PEBV
2. Online schrijver, die zich aanmeldt via PE website, hierna te noemen Online-PE
3. Afnemer, hierna te noemen Klant-PE
Algemeen.
Artikel 1:
1.1

Online-PE kan per direct teksten uploaden.

1.2
PEBV brengt de collectie met teksten onder de aandacht van potentiële afnemers.
Dit zijn bijvoorbeeld bloggers, websitebezitters en bedrijven. Deze afnemers worden
hierna klant-PE genoemd.
1.4
De teksten in de collectie van PEBV worden onder de aandacht van Klant-PE
gebracht.
1.5
De collectie bestaat uit de door PEBV verzamelde teksten die door verschillende
schrijvers zijn geschreven.
1.6
Nadat een door Online-PE geschreven tekst uit de collectie van PEBV is afgenomen
door klant-PE ontstaat voor Online-PE een vordering van een van te voren bepaalde prijs
volgens de voorwaarden van PEBV, de prijzen zijn exclusief BTW. Online-PE is zelf
verantwoordelijk voor zijn facturen. PEBV betaalt de facturen elke vierde woensdag van de
maand.
1.7. Bij een vervolgopdracht tussen Online-PE en PEBV gelden de bepalingen zoals deze
in dit contract zijn overeengekomen.
1.8. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met
PEBV, voor de uitvoering waarvan door PEBV derden dienen te worden betrokken.
1.9. De bepalingen van deze overeenkomst zijn van toepassing op alle overeenkomsten
die Online-PE sluit met PEBV. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de
Online-PE, hoe ook genaamd, wordt hierbij door PEBV uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.12 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen
van deze overeenkomst of een situatie zich voordoet die niet in deze overeenkomst
geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Artikel 2:
2.1
PEBV behoudt zich het recht voor om één, dan wel alle, teksten geschreven door
Online-PE niet in de collectie op te nemen of te verwijderen.
2.2
Online-PE houdt rekening met de mogelijkheid dat het artikel geschreven door
Online-PE door PEBV wordt opgenomen in de collectie, maar dat het artikel niet wordt
afgenomen door een Klant-PE.
Intellectuele eigendomsrechten
Artikel 3:
3.1. Freelancer – PE verklaart dat een tekst, of een deel van de tekst, dat door Online
PE aan PEBV wordt aangeboden, exclusief voor PEBV geschreven is en niet door een ander
website wordt gepubliceerd.
3.2
Het is Online-PE (behoudens schriftelijke toestemming van PEBV) niet toegestaan
om de resultaten van zijn werkzaamheden die in de collectie van PEBV zijn opgenomen of
die door PEBV zijn afgedragen aan klant-PE, zelf openbaar te maken, te verveelvoudigen,
te gebruiken, te wijzigen, zelf te vervaardigen, in het economisch verkeer te brengen of te
verkopen, te verhuren, af te leveren of anderszins te verhandelen, dan wel voor een ander
aan te bieden of te doen inschrijven.
3.3
Online-PE geeft PEBV oneindige, niet te beëindigen, exclusieve en overal geldende
licenties op teksten die Freelancer –PE aanbiedt aan PEBV en die tevens in de collectie van
PEBV worden opgenomen, opdat deze door PEBV worden geëxploiteerd zoals PEBV dat wil.
3.4
PEBV is gerechtigd klant-PE te voorzien van oneindige, niet te beëindigen,
exclusieve en overal geldende licenties op teksten die Freelancer –PE aanbiedt aan PEBV
en die tevens in de collectie van PEBV worden opgenomen opdat deze door klant-PE
worden geëxploiteerd zoals Klant-PE of een eventuele derde waaraan een artikel wordt
doorverkocht dat wil.
3.4
De licenties die PEBV ontvangt van Freelancer – PE zoals omschreven in artikel 3.3
van dit contract doormiddel van het ondertekenen van dit contract zijn niet te beëindigen.
Ook niet in het geval van wanprestatie. Freelancer – PE verklaart af te zien van haar
wettelijke recht van ontbinding, waardoor de licenties zouden kunnen komen te vervallen.
3.5
Freelancer- PE verklaart akkoord te zijn zelf geen exploitatierechten meer te
hebben op teksten die door Freelancer – PE geschreven zijn en aan PEBV zijn aangeboden
en opgenomen zijn in de collectie van PEBV. Online-PE verklaart geen werken te
produceren die de exploitatie van teksten uit de collectie van PEBV kunnen belemmeren.
3.4
Online-PE gaat akkoord met alle wijzigingen die of door PEBV of door Klant-PE in de
door Online-PE geschreven teksten worden aangebracht, om de teksten aan te passen aan
de wensen van de klanten, of de wensen van de lezers van de klant, of op welke andere
manier dan ook volgens PEBV en klant-PE gewenst is.
3.5
De Online-PE erkent dat in de door hem genoten “PE-Vergoeding”, zoals in onze
voorwaarden is opgenomen, een redelijke vergoeding is begrepen voor het gemis aan
auteursrechten en voor de gegeven licenties.
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3.6
Online-PE verklaart, met inachtneming van de voor dit contract relevante regels
van het intellectuele eigendomsrecht, waaronder het auteursrecht, goed de gevolgen van
de overdracht van de in dit hoofdstuk genoemde rechten (gegeven licenties) aan PEBV te
begrijpen
3.7
Online-PE gaat akkoord geen invloed te hebben op de wijze waarop, waarin of hoe
vaak een tekst dat door Online-PE geschreven is, afgedragen en/of gepubliceerd wordt en
door wie.
3.8
Online-PE machtigt PEBV onherroepelijk om de uit zijn
auteursrecht voortvloeiende bevoegdheden uit te oefenen ter bescherming en
handhaving jegens derden van de bij deze overeenkomst aan de PEBV
toegekende bevoegdheden en daartoe, op eigen kosten en zo nodig op naam van de
auteur, zowel in als buiten rechte op te treden. Online-PE verplicht zich om PEBV alle
gewenste medewerking te verlenen en op eerste verzoek alle benodigde gegevens
te verstrekken.
3.10 Dit contract is van toepassing op alle teksten die Online-PE aan PEBV heeft
aangeleverd of nog zal aanleveren.
De beoordeling van de teksten.
Artikel 4:
4.1
De teksten geschreven door de Online-PE moeten tussen de 400-750 woorden
bevatten.
4.2

De teksten moeten up to date zijn en bijgehouden worden.

4.4
De teksten worden meteen in de collectie opgenomen. PEBV kan ten alle tijden,
zonder opgaaf van redenen de teksten verwijderen.
PE-Vergoeding.
Artikel 5:
5.1
Online-PE krijgt voor elk artikel dat geschreven is door Online-PE en uit de collectie
van PEBV is afgenomen door Klant-PE een vooraf bepaald bedrag volgens de voorwaarden
van PEBV, dit bedrag is exclusief BTW. Indien een artikel meerdere keren wordt
afgenomen, dan kan Online-PE deze meerdere malen factureren.
5.2
Online-PE krijgt alleen de PE-Vergoeding. Mocht bijvoorbeeld een artikel door een
klant-PE worden doorverkocht of mocht er op welk andere manier dan ook aan worden
verdiend aan een artikel geschreven door Online-PE nadat een artikel door een Klant- PE is
gekocht en Online-PE zijn PE-Vergoeding heeft gehad, dan krijgt Online-PE hier geen
(extra) vergoeding voor.
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Kosten en schade.
Artikel 6:
6.1
Alle kosten die door Online-PE (moeten) worden gemaakt, komen voor rekening van
Online-PE.
6.2
Ook in de gevallen zoals in artikel 2.1 en 2.2 beschreven, is PEBV niet gehouden
Online-PE te vergoeden voor werkzaamheden of gemaakte kosten.
6.2
Online-PE is aansprakelijk voor de door derde geleden schade, ontstaan door de
uitvoering van, de uit hoofde of in verband met dit contract, verrichtte werkzaamheden.
6.3
De verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor schade geleden door derden
en/of door Online-PE, die uit dit contract voortvloeien, zullen niet via de Online-PE op
PEBV worden overgedragen. Aansprakelijkheid zoals deze in artikel 6:170 Burgerlijk
Wetboek wordt hierbij dan ook uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Geheimhoudingsplicht.
Artikel 7:
7
Online-PE verbindt zich zowel gedurende als na het bestaan van een zakelijke
relatie tussen PEBV en Online-PE, op geen enkele wijze (aan wie dan ook), enige
mededeling te doen van gegevens van vertrouwelijke aard betreffende de werkzaamheden
en de diensten van PEBV(en haar clientèle) waarvan de Online-PE in het kader van zijn
werkzaamheden bij de opdracht, of op een andere wijze heeft kennisgenomen en waarvan
hij het vertrouwelijke karakter kent of behoort te kennen. Bij niet naleving van deze
bepaling, is Online-PE gehouden tot een schadevergoeding van 15.000 euro aan PEBV,
direct op te vorderen door PEBV.
Rest bepaling.
Artikel 8:
8.1
Er is uitdrukkelijk geen dienstverband tussen Online-PE en PEBV. Werkzaamheden
worden door Online-PE gedaan uit overeenkomst tot tijdelijke werkzaamheden. Online-PE
verbindt zich om zelf aangifte te doen van belastingen en deze te betalen naar aanleiding
van inkomsten die uit deze overeenkomst worden genoten.
8.2. Door het aanvinken van de algemene voorwaarden op de website van PEBV geeft
Online-PE akkoord op alle bovenstaande voorwaarden en bepalingen. De dag van de
overeenkomst begint op de dag dat de aanmelding bij PEBV binnenkomt.
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