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1. Gebruiksrecht
1.1 YachtFocus Systems BV, gevestigd te 1185ZH
Amstelveen aan de Binderij 7b, (hierna: “YachtFocus”)
verleent het bedrijf dat zich aanmeldde als accounthouder
voor YachtFocus All-in-one op de website YachtFocus.com
en dat zich hierbij akkoord verklaarde met deze
Gebruiksvoorwaarden, (hierna: “Accounthouder”), (hierna
gezamenlijk: “Partijen”), onder de voorwaarden van deze
Overeenkomst en na betaling conform artikel 6, het nietexclusieve, niet-overdraagbare en niet sublicentieerbare,
beperkte gebruiksrecht (hierna: “Gebruiksrecht”) van het
softwarepakket YachtFocus All-in-one (hierna:
“Programmatuur”) voor de duur zoals bepaald in artikel 5.
1.2 Het Gebruiksrecht is onder meer beperkt tot de functies
horende bij de hierboven ingevulde Pakketkeuze. De
functieomschrijving staat in Bijlage 1 van deze
Overeenkomst.
1.3 YachtFocus garandeert niet dat de Programmatuur
geschikt is voor enig door Accounthouder te realiseren
doel.
1.4 YachtFocus garandeert geen 100% beschikbaarheid en
evenmin foutvrije werking van de Programmatuur.
2. Inloggegevens
2.1. YachtFocus creëert na ontvangst van deze volledig
ingevulde en voor akkoord getekende Overeenkomst een
account in de Programmatuur en doet Accounthouder op
bovenstaand E-mailadres de bijbehorende loginnaam met
wachtwoord (hierna tezamen: “Inloggegevens”) toekomen.
2.2 De Inloggegevens zijn persoonlijk. Accounthouder zal de
Inloggegevens strikt vertrouwelijk houden. Accounthouder
zal direct na ontvangst van de Inloggegevens het
wachtwoord wijzigen in een voldoende veilig ander
wachtwoord. Beheer en toepassing van de Inloggegevens
zijn volledig voor risico en verantwoordelijkheid van
Accounthouder.
2.3 Accounthouder vrijwaart YachtFocus tegen iedere
aanspraak, procedure, verlies, schade en/of kosten,
inclusief kosten voor juridische bijstand, gebaseerd op ieder
gebruik, misbruik en/of onbevoegd gebruik van de
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Inloggegevens. Zodra Accounthouder weet, of redenen
heeft te veronderstellen, dat Inloggegevens in de handen
zijn gevallen van een onbevoegd persoon, dient
Accounthouder YachtFocus daarvan onverwijld op de
hoogte te stellen, onverminderd de verplichting van
Accounthouder om zelf direct effectieve maatregelen te
nemen, waaronder in ieder geval begrepen het aanpassen
van haar wachtwoord.
3. Garanties door Accounthouder
3.1 Accounthouder garandeert:
a. dat zij geen handelingen zal verrichten of nalaten die op
enige wijze het goed functioneren van de Programmatuur
in gevaar brengen en/of op enige andere wijze schadelijk
kunnen zijn voor YachtFocus en/of derden;
b. dat alle informatie in de door haar geplaatste
advertenties juist, volledig en up-to-date is en niet
misleidend of anderszins onrechtmatig is;
c. dat de door haar geplaatste advertentie(s) en/of overige
informatie geen inbreuk maakt/maken op enige
(intellectuele eigendoms-)rechten van derden;
d. dat geen enkele aandeelhouder en/of directeur van
Accounthouder ooit strafrechtelijk veroordeeld is geweest
met betrekking tot de handel in gebruikte boten of in de
bemiddeling bij de handel in gebruikte boten.
3.2 Accounthouder vrijwaart YachtFocus volledig tegen alle
aanspraken, procedures, verlies, schade en/of kosten,
inclusief kosten voor juridische bijstand, voortvloeiend uit
enige niet-nakoming van de in dit artikel genoemde
garanties zonder dat hiermee afstand wordt gedaan van
enig recht dat YachtFocus toekomt op grond van de
Voorwaarden als in artikel 7.2 en 7.3 gedefinieerd.
4. Aansprakelijkheid van YachtFocus
4.1 In aanvulling op en niettegenstaande enige bepaling in
de Algemene Voorwaarden als gedefinieerd in artikel 7.2 en
7.3, is de aansprakelijkheid van YachtFocus jegens
Accounthouder voor enige schade geheel uitgesloten,
behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of
bewuste roekeloosheid van YachtFocus of haar directie.

5. Looptijd en beëindiging
5.1 De Overeenkomst heeft een looptijd van één (1) jaar
vanaf de Datum.
5.2 De Overeenkomst wordt na de looptijd zoals bedoeld in
het vorige lid stilzwijgend voor onbepaalde duur verlengd
tot wederopzegging door een van de Partijen middels een
aangetekend schrijven aan de andere partij en met een
opzegtermijn van drie (3) kalendermaanden.
5.3 YachtFocus zal wegens opzegging, ontbinding of andere
wijze van beëindiging van de Overeenkomst nooit
gehouden zijn tot restitutie van reeds ontvangen gelden
dan wel tot enige schadevergoeding.
5.4 Het Gebruiksrecht vervalt per direct in geval van
opzegging, ontbinding of andere wijze van beëindiging van
de Overeenkomst. YachtFocus zal in zo’n geval niet
gehouden zijn de door Accounthouder in het kader van de
dienstverlening ter beschikking gestelde gegevens of
materialen te retourneren.
5.5 Vanwege de wet AVG is YachtFocus gehouden na
beëindiging van het Gebruiksrecht eventuele
relatiegegevens in de account van Accounthouder direct te
verwijderen. YachtFocus geeft geen nader voorafgaand
bericht van dit onomkeerbare proces.
5.6 Indien Accounthouder niet, niet volledig of niet tijdig
voldoet aan haar verplichtingen onder deze Overeenkomst
is YachtFocus gerechtigd om, zonder dat enige aanmaning
of ingebrekestelling is vereist, de uitvoering van de
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten.
5.7 In aanvulling op de andere (rechts)middelen die
YachtFocus ten dienste staan, is YachtFocus te allen tijde
zonder voorafgaand overleg gerechtigd om het
Gebruiksrecht te beperken en/of deels of geheel buiten
gebruik te stellen, inclusief verwijdering van advertenties
en stopzetting van exports van gegevens indien
Opdrachtgever handelt in strijd met deze Overeenkomst.
YachtFocus zal hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk
of schadeplichtig zijn jegens de Accounthouder.
6. Tarieven
6.1 Gedurende de looptijd van deze Overeenkomst is
Accounthouder bij vooruitbetaling de vaste maandelijkse
vergoeding verschuldigd welke onafhankelijk is van het
daadwerkelijke gebruik en de beschikbaarheid van de
Programmatuur.
6.2 Opschalen naar een pakketkeuze met hogere
vergoeding kan onbeperkt. Afschalen naar een pakketkeuze
met lagere vergoeding kan één keer per kalenderjaar.
6.3 Voor adverteren door middel van fotoadvertenties van
vaartuigen of objecten en voor overige advertenties in
drukwerk van YachtFocus gelden extra vergoedingen die op
YachtFocus.company en in de actuele ‘Tariefkaart
Adverteren’ zijn gepubliceerd. Vergoedingen voor
adverteren in drukwerk worden gefactureerd door het
YachtFocus-zusterbedrijf YachtFocus Media BV.
6.4 De in Bijlage 1 bij deze Overeenkomst vermelde
vergoedingen zijn gegarandeerd gedurende het eerste jaar
van de looptijd van deze Overeenkomst en kunnen daarna

periodiek worden aangepast. De aanpassing zal drie (3)
maanden voorafgaand aan de ingangsdatum per e-mail aan
Accounthouder en op de website
www.YachtFocus.company onder ‘Tarieven’ worden
aangekondigd.
6.5 Indien Accounthouder niet akkoord is met de
gewijzigde tarieven, kan zij de Overeenkomst per
ingangsdatum van het nieuwe tarief opzeggen.
6.6 Indien Accounthouder de IBAN heeft ingevuld in de
tabel, machtigt zij YachtFocus tot wederopzegging om
maandelijks bij vooruitbetaling per 25e dag van de
voorafgaande maand van haar bankrekening de geldende
vergoeding af te schrijven. Accounthouder ontvangt
tenminste vier (4) dagen voorafgaand aan de afschrijving
een BTW-factuur op het E-mailadres.
7. Diversen
7.1 Voorafgaand aan het uitkomen van een editie van
YachtFocus Magazine ontvangt Accounthouder bericht over
de deadline tot waarop vaartuigen als fotoadvertentie in de
editie kunnen worden opgegeven. Accounthouder geeft
hierbij aan deze uitnodigingen, eventuele periodieke
nieuwsbrieven en/of aanbiedingen van YachtFocus per email te willen ontvangen.
7.2 Op deze Overeenkomst zijn de Algemene Voorwaarden
van YachtFocus zoals bekend onder de naam ‘Nederland
ICT Voorwaarden’, van toepassing.
7.3 Op het optionele adverteren zijn de Algemene
Voorwaarden van YachtFocus Media BV van toepassing.
7.4 Accounthouder verklaart dat hij beide Algemene
Voorwaarden zoals bedoeld in lid 7.1 en 7.2 heeft
ontvangen, heeft gelezen en dat hij met de inhoud daarvan
akkoord gaat. Indien bepalingen uit de Overeenkomst en/of
de Algemene Voorwaarden strijdig blijken te zijn, dan
prevaleert de Overeenkomst boven de Algemene
Voorwaarden.
7.5 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van
Opdrachtgever worden door YachtFocus uitdrukkelijk van
de hand gewezen.
7.6 Afwijkingen en aanvullingen van deze Overeenkomst
zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen Partijen zijn
overeengekomen.
7.7 Indien enige bepaling uit de Overeenkomst en/of
Algemene Voorwaarden nietig is, of vernietigd wordt,
zullen de overige bepalingen daarvan onverminderd van
kracht blijven. In dat geval zullen Partijen de nietige of
vernietigde bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen,
waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de
nietige of vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.
7.8 De Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden en het
gebruik van de Programmatuur worden beheerst door
Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens
Koopverdrag is uitgesloten.
7.9 Alle geschillen, welke tussen YachtFocus en
Accounthouder mochten ontstaan en welke niet minnelijk
kunnen worden geschikt, zullen worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

Bijlage 1 bij YachtFocus online account-abonnement voor YachtFocus All-in-one (‘Overeenkomst’)
Tarieven en pakketten voor een YachtFocus online-account
A
B
C
D
E

Instap-account (tot en met 6 gelijktijdige boten)
Groei-account (tot en met 20 boten)
Medium makelaardij-account (tot en met 50 boten)
Large makelaardij-account (tot en met 100 boten)
Elke 100 extra gelijktijdige boten boven 100.
Geef aub gewenst totaal aan: ⃝ 200 ⃝ 300 ⃝ 400

Opties:
F

Automatische import

G

Multivestigingsupport

€ 64
€ 88
€ 149
€ 172
+€ 40 bovenop D
⃝ 500

€ 880 eenmalig
+ € 20 per maand
Accountkeuze x 2

