GEBRUIKSVOORWAARDEN
DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING OP HET GEBRUIK VAN HET ONLINE PLATFORM
‘FOR SUPPLIERS’. DOOR HET GEBRUIK VAN DIT PLATFORM VERKLAART GEBRUIKER ZICH AKKOORD
MET DE VOLGENDE VOORWAARDEN.
Algemeen
1. Het online platform ‘For Suppliers’ wordt gebruikt door Gebruikers B (zoals hierna gedefinieerd)
om data op te slaan, in te zien en te beheren. Gebruikers A (zoals hierna gedefinieerd) gebruiken dit
online platform om de door Gebruikers B opgeslagen data in te zien, vast te kunnen stellen of
Gebruikers B aan bepaalde voorwaarden voldoen en om met behulp van die data (buiten het
Platform om) betalingen aan Gebruikers B te verrichten. Dit online platform wordt hierna het
‘Platform’ genoemd.
2. Het Platform wordt aangeboden door InOfTo B.V., tevens handelend onder de naam ‘For
Suppliers’ (‘For Suppliers’). Deze voorwaarden gelden voor het gebruik van het Platform en de
toegang tot de portalen (de ‘Gebruiksvoorwaarden’). Onder ‘Gebruiker’ wordt in deze
Gebruiksvoorwaarden verstaan de natuurlijke persoon of rechtspersoon die van het Platform gebruik
maakt.
3. Het Platform is (met toestemming van For Suppliers) uitsluitend toegankelijk voor twee typen
Gebruikers:
a) opdrachtgevers van For Suppliers, welke partijen met (onder)aannemers,
(onder)opdrachtnemers en/of toeleveranciers samenwerken (‘Gebruiker A’); en
b) (onder)aannemers, (onder)opdrachtnemers en/of toeleveranciers die door Gebruiker A
worden ingeschakeld voor het uitvoeren van werkzaamheden en/of de levering van
goederen (‘Gebruiker B’).
4. Het Platform biedt Gebruiker B uitsluitend inzicht in en toegang tot de data die Gebruiker B zelf
heeft ingevoerd. Gebruiker A heeft toegang tot alle data die ingevoerd is door alle Gebruikers B
waarmee Gebruiker A een contractuele relatie heeft, mits Gebruikers B daarmee hebben ingestemd.
Zodra het Platform ook een zoekmachinefunctie omvat, kunnen alle Gebruikers A toegang krijgen tot
een beperkt deel van de door iedere Gebruiker B ingevoerde data. Hiermee stemt Gebruiker B bij
deze op voorhand mee in.
5. For Suppliers heeft toegang tot alle data. Die toegang is onder meer maar niet uitsluitend
noodzakelijk om de ingevoerde data ten behoeve van Gebruiker A te kunnen verifiëren en om ten
behoeve van de eigen bedrijfsvoering analyses en/of rapportages te kunnen genereren.
Toegang tot het Platform en beperkingen
6. Door acceptatie van deze Gebruiksvoorwaarden verklaart Gebruiker een partij te zijn als bedoeld
in artikel 2 en in die hoedanigheid van For Suppliers een account met gebruikersnaam en
wachtwoord ter beschikking gesteld te hebben gekregen, waarmee Gebruiker toegang verkrijgt tot
het Platform ( ‘Account’).

7. Het Account is persoonlijk en biedt onder meer toegang tot het gebruikersprofiel van Gebruiker.
Het gebruikersprofiel kan persoonsgegevens van (personeel van) Gebruiker bevatten. Gebruiker is
(mede daarom) niet gerechtigd gebruik van het Account door derden (niet zijnde het eigen
personeel) toe te staan, of (de toegang tot) het Account aan derden over te dragen. Als Gebruiker
vaststelt dat onbevoegde personen gebruik maken van het Account, dient Gebruiker For Suppliers
hiervan direct schriftelijk op de hoogte te brengen. Dit kan via info@forsuppliers.com. Gebruiker is
zelf verantwoordelijk voor alle handelingen die met zijn Account worden verricht. Gebruiker behoort
zelf zorg te dragen voor een adequate bescherming van zijn Account tegen onbevoegde toegang
door derden.
8. For Suppliers heeft te allen tijde het recht om het Platform tijdelijk buiten bedrijf te stellen ten
behoeve van onderhoud of het doorvoeren van wijzigingen.
9. Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op (de inhoud van) het Platform,
waaronder de onderliggende software, functionaliteiten, teksten, grafisch materiaal, logo’s, beelden
en geluiden berusten bij For Suppliers en/of bij licentiegevers van For Suppliers. Niets in deze
Gebruiksvoorwaarden strekt tot algehele of gedeeltelijke overdracht van zodanig recht.
Kosten
10. Voor Gebruiker B is toegang tot het Platform kosteloos, tenzij Gebruiker B een premium account
heeft, in welk geval Gebruiker B een gebruiksvergoeding betaalt. Ook Gebruiker A betaalt voor
toegang tot het Platform een gebruiksvergoeding. Toegang tot het Platform is niet mogelijk, althans
wordt opgeschort zolang die gebruiksvergoeding, vermeerderd met eventuele verschuldigde
wettelijke rente en eventueel verschuldigde buitengerechtelijke kosten, niet is voldaan.
Data
11. Gebruiker B garandeert uitsluitend juiste en volledige data in te voeren, alsmede om de
ingevoerde data actueel te houden en indien nodig van tijd tot tijd te wijzigen.
12. Het Platform faciliteert de inzage in de door Gebruikers B ingevoerde data. For Suppliers staat,
omdat de data direct en uitsluitend afkomstig is van derden, niet in voor de juistheid, volledigheid
en/of actualiteit daarvan. For Suppliers spant zich wel in om Gebruiker A te voorzien van data die
juist en volledig is. Hiertoe verifieert For Suppliers, voordat ingevoerde data voor Gebruiker A
zichtbaar wordt, zo goed als mogelijk de juistheid daarvan. Indien en voor zover For Suppliers kan
constateren dat data ontbreekt, verzoekt For Suppliers de betreffende Gebruiker B om de
ontbrekende data alsnog in te voeren. Het actueel houden van bedrijfsgegevens is uitsluitend de
verantwoordelijkheid van Gebruikers B. For Suppliers zal zich er wel toe inspannen om Gebruikers B
te informeren over het aflopen van de geldigheidsperiode van verkregen certificaten, indien dit bij
For Suppliers bekend is.
13. De data en andere op het Platform aanwezige informatie mag door Gebruiker uitsluitend worden
geraadpleegd ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering.
14. For Suppliers heeft het recht de data (met uitzondering van persoonsgegevens) te bewaren en te
gebruiken voor eigen doeleinden (waaronder, maar niet beperkt tot, het gebruiken van de data als
basis voor het kunnen opstellen van marktinzichten of het optimaliseren van het Platform, het aan
de hand van de data genereren, publiceren en/of aan geïnteresseerden verkopen van rapportages
en/of ten behoeve van eventuele te ontwikkelen apps). For Suppliers is niet gehouden te voldoen
aan een verzoek van Gebruiker B tot verwijdering van bepaalde (door hem ingevoerde) data, tenzij
dit persoonsgegevens betreft.

Beëindiging toegang, opheffing en verwijdering Account, gevolgen beëindiging
15. Gebruiker B kan op ieder moment besluiten het gebruik van het Platform te staken en For
Suppliers verzoeken het Account op te heffen en te verwijderen. Gebruiker A heeft dit recht alleen
voor zover de met For Suppliers gesloten overeenkomst daarin voorziet. Gebruiker A heeft in dat
geval geen recht op (gehele of gedeeltelijke) restitutie van een betaalde gebruiksvergoeding.
16. For Suppliers behoudt zich het recht voor het Platform tijdelijk of permanent te staken en
verleende gebruiksrechten te beëindigen. Uitsluitend in het geval For Suppliers besluit het Platform
permanent te staken én Gebruiker A een vaste gebruiksvergoeding heeft betaald, zal For Suppliers
die vaste gebruiksvergoeding gedeeltelijk, naar rato (berekend aan de hand van het aantal maanden
waarin gebruik niet mogelijk was) aan de desbetreffende Gebruiker A restitueren, waarbij geldt dat
geen restitutie plaatsvindt als de periode waarin geen gebruik gemaakt kan worden van het Platform
minder dan 3 (drie) maanden bedraagt.
17. Als Gebruiker B in strijd handelt met de Gebruiksvoorwaarden heeft For Suppliers het recht de
toegang tot het Platform op te schorten en/of direct te beëindigen, zonder tot enige vergoeding van
schade of kosten gehouden te zijn. For Suppliers heeft dit recht ook in het geval van misbruik of
onbevoegd gebruik van het Platform. For Suppliers zal in die gevallen het Account van Gebruiker B
opheffen en verwijderen.
17. Voor Gebruiker B geldt dat de opschorting of beëindiging van het recht van Gebruiker A op
toegang tot het Platform, dan wel de beëindiging van de overeenkomst tussen For Suppliers en
Gebruiker A, automatisch tot gevolg heeft dat ook het door Gebruiker B verkregen recht tot toegang
tot het Platform wordt opgeschort dan wel eindigt. Dit is alleen anders als Gebruiker B ook een
contractuele relatie heeft met een andere Gebruiker A.
Beperkte garantie
18. De verantwoordelijkheid voor een juiste en volledige invoer van data ligt bij Gebruiker B. For
Suppliers kan de juistheid, volledigheid en/of actualiteit van de verzamelde (en op het Platform
inzichtelijk gemaakte) data daarom niet garanderen.
19. For Suppliers garandeert niet dat het Platform altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken
beschikbaar zal zijn of zal werken. For Suppliers spant zich wel in onderbrekingen van de toegang of
storingen aan het Platform zo spoedig mogelijk te communiceren, te verhelpen en een fout of gebrek
(indien mogelijk) te herstellen.
Beperking van aansprakelijkheid
20. For Suppliers is niet aansprakelijk voor schade van Gebruiker die ontstaat als gevolg van enig
handelen of nalaten van bij het Platform aangesloten partijen. For Suppliers is verder in geen geval
aansprakelijk voor bij Gebruiker ontstane indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, verminking of verlies van data.
21. For Suppliers is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en uitsluitend voor zover die schade
aan For Suppliers toerekenbaar is. In geen geval zal de vergoeding van de schade meer bedragen dan
maximaal het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke verzekering van
For Suppliers wordt uitbetaald. Als om welke reden dan ook geen uitkering onder de verzekering
mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van maximaal € 2.000,- per
gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt), met een
maximum van € 5.000,- per jaar.

Privacy
22. Bij het gebruik van het Platform kan het voorkomen dat For Suppliers persoonsgegevens
verwerkt. In geval van verwerking van persoonsgegevens handelt For Suppliers in overeenstemming
met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en haar privacybeleid. Dit privacybeleid is
opgenomen in het privacystatement van For Suppliers, dat via
https://forsuppliers.com/assets/Privacyverklaring.pdf te raadplegen is.
Wijziging Gebruiksvoorwaarden
23. For Suppliers heeft het recht deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De gewijzigde
Gebruiksvoorwaarden treden in werking vanaf het moment van bekendmaking daarvan via het
Platform of op de datum genoemd in de bekendmaking. For Suppliers maakt de wijzigingen kenbaar
door de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden bij het gebruik van het Platform te tonen. Bij voortzetting
van het gebruik van het Platform wordt Gebruiker vermoed te hebben ingestemd met de gewijzigde
Gebruiksvoorwaarden.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
24. Op deze Gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen naar
aanleiding van het gebruik van het gebruik van het Platform en geschillen die daarmee samenhangen
zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank te Arnhem.

