Algemene Voorwaarden
1Stalling B.V.
Artikel 1.
Definities
1.1.
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende met een beginhoofdletter geschreven termen in de
navolgende betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

1.2.

1Stalling:

De gebruiker van deze algemene voorwaarden: 1Stalling B.V. gevestigd aan
Torenmolen 88 te Leiden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder
KvK-nummer 69644829;

Account:

Het account van de Klant voor verhuurders in de Software;

Advertentie:

De advertentie van de Klant op het Platform waarin hij de Ruimte te huur
aanbiedt;

Beheerder:

De natuurlijke persoon die als verhuurder de Software gebruikt. Indien de
Klant een natuurlijke persoon is, dan kan de Klant zelf de Beheerder zijn;

Hardware:

De hardware die 1Stalling aan de Klant beschikbaar stelt;

Huurder:

De rechtspersoon of de natuurlijke persoon die een Ruimte van de Klant
huurt;

Huurovereenkomst:

De Overeenkomst tussen de Klant en een Huurder, bijvoorbeeld i.v.m. het
huren van een Ruimte;

Klant:

De rechtspersoon of de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van
zijn beroep of zijn bedrijf die een Overeenkomst is aangegaan met 1Stalling
of wenst aan te gaan;

Overeenkomst:

De overeenkomst tussen de Klant en 1Stalling;

Platform:

Het platform van 1Stalling waarop de Klant een Advertentie kan plaatsen;

Ruimte:

De ruimte, stalling, bedrijfsruimte of ligplaats die de Klant verhuurt;

Schriftelijk:

Schriftelijk of via de e-mail;

Software:

De Software die door 1Stalling is ontwikkeld en die aan de Klant online
beschikbaar is gesteld.

Tenzij uit de context anders blijkt, verwijzen gedefinieerde begrippen in het enkelvoud tevens naar het
meervoud.

Artikel 2.
Algemeen
2.1.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen 1Stalling en de Klant en op
het gebruik van de Software en het Platform door de Klant.
2.2.
Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk Schriftelijk
zijn overeengekomen.
2.3.
Indien deze algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen
1Stalling en de Klant, dan wordt de Klant geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van
deze algemene voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.

1Stalling kan de algemene voorwaarden wijzigen. Deze pagina toont altijd de laatste versie. De voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd in April 2022.

2.4.
2.5.

2.6.

2.7.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand
gewezen.
Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden,
dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. In dat geval heeft
1Stalling het recht om daarvoor in de plaats te stellen een voor de Klant niet onredelijk bezwarende bepaling
die de nietige bepaling zo dicht mogelijk benadert.
Indien 1Stalling niet steeds de strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, brengt dit niet met
zich mee dat deze algemene voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat 1Stalling het recht zou
verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze algemene
voorwaarden te verlangen.
1Stalling heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en de nieuwe algemene voorwaarden op de
bestaande Overeenkomsten van toepassing te verklaren. De Klant wordt Schriftelijk of via de Software van de
gewijzigde algemene voorwaarden op de hoogte gesteld en van de datum waarop de nieuwe algemene
voorwaarden in werking treden.

Artikel 3.
Aanbod
3.1.
Ieder aanbod van 1Stalling is vrijblijvend.
3.2.
Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van 1Stalling, waaronder op de website van 1Stalling, of in emailberichten van 1Stalling binden 1Stalling niet.
Artikel 4.
Totstandkoming van de Overeenkomst
4.1.
De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant uitdrukkelijk akkoord is gegaan met het aanbod
van 1Stalling dan wel op het moment dat de Klant en 1Stalling de Overeenkomst hebben ondertekend.
Artikel 5.
Looptijd en opzegging van de Overeenkomst
5.1.
De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders is
overeengekomen.
5.2.
De Overeenkomst kan door ieder der partijen tegen het einde van de kalendermaand worden opgezegd, tenzij
de Overeenkomst voor een bepaalde tijd is aangegaan.
5.3.
De Klant kan zijn opzegging sturen naar info@1stalling.nl.
Artikel 6.
Prijzen
6.1.
Alle vermelde prijzen zijn exclusief btw.
6.2.
1Stalling heeft het recht van tijd tot tijd zijn prijzen aan te passen. De Klant wordt van een prijsaanpassing
Schriftelijk minimaal 1 maand voor de inwerkingtreding in kennis gesteld.
Artikel 7.
Facturatie en aantal Huurders
7.1.
Facturatie geschiedt maandelijks achteraf.
7.2.
De factuur wordt via de e-mail naar de Klant gestuurd.
7.3.
Indien de vergoeding voor de Software een prijs per Huurder is, dan telt 1Stalling iedere maand hoeveel
Huurders in het account van de Klant hebben gestaan in (een deel van) de voorgaande maand en factureert
aan de hand daarvan de vergoeding
Artikel 8.
Uitvoering van de Overeenkomst
8.1.
1Stalling zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
8.2.
1Stalling heeft het recht bij de uitvoering van de Overeenkomst een of meerdere derde partijen in te schakelen
of diensten van derden af te nemen.
8.3.
Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst een bepaalde termijn kenbaar is gemaakt, dan is dit nimmer als
een fatale termijn te beschouwen.
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Artikel 9.
De Software
9.1.
1Stalling behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen en aanvullingen aan te brengen aan de
Software. Indien de wijzigingen relevant zijn voor de Klant, dan wordt de Klant van deze wijzigingen in kennis
gesteld. 1Stalling waarborgt bij een eventuele gewijzigde specificatie een gelijkwaardige functionaliteit en
prestatie van de Software.
9.2.
Met uitzondering van wettelijke niet-uitsluitbare garanties, wordt de Software zoals hij is (“as is”) ter
beschikking gesteld, zonder enige vorm van garantie. Na een update is het niet mogelijk om met een oudere
versie van de Software te blijven werken.
Artikel 10.
Verplichtingen van de Klant
10.1.
De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan 1Stalling aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of
waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
Overeenkomst, tijdig aan 1Stalling worden verstrekt.
10.2.
De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens.
10.3.
De Klant is gehouden 1Stalling onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met
de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn.
10.4.
De Klant vrijwaart 1Stalling voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de
Overeenkomst schade lijden en welke aan de Klant toerekenbaar is.
10.5.
De Klant is verantwoordelijk voor zijn eigen gebruik van de Software en voor het gebruik van de Software door
de Beheerder(s).
10.6.
De Klant zal zich nimmer voordoen als een vertegenwoordiger van 1Stalling.
10.7.
De Software kan zo worden ingesteld dat er automatisch facturen en berichten worden verstuurd naar
Huurders en overige relaties. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de inhoud en gevolgen van de berichten die
via de Software verstuurd worden.
10.8.
Indien de Klant gebruik maakt van de mogelijkheid om incassomachtigingen aan te vragen bij zijn relaties, dan
erkent de Klant dat 1Stalling niet verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de geldigheid van de verkregen emandaten en machtigingen, voor de mogelijkheid tot incasseren en voor de financiële risico’s/consequenties in
de breedste zin.
10.9.
Het is de Klant niet toegestaan middels het gebruik van de Software:
a. Handelingen te verrichten die in strijd zijn met wet- of regelgeving;
b. Rechten van derden te schenden, zoals intellectuele eigendomsrechten of privacy rechten;
c. Anderen aan te sporen tot criminele activiteiten;
d. Frauduleuze handelingen te verrichten.
10.10.
Indien de Klant niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn verplichtingen jegens 1Stalling heeft voldaan of
onrechtmatig jegens 1Stalling handelt, dan is de Klant aansprakelijk voor alle schade die 1Stalling daardoor lijdt.
Artikel 11.
Account
11.1.
De Klant is zelf verantwoordelijk voor de Beheerder(s) die hij aanstelt om gebruik te maken van het Account.
11.2.
De Klant dient uiterst zorgvuldig om te gaan met – en is verantwoordelijk voor – de inloggegevens. De
inloggegevens zijn niet overdraagbaar. De Klant is ten aanzien van de inloggegevens verplicht volstrekte
geheimhouding te betrachten ten opzichte van een ieder en zal deze inloggegevens dan ook niet aan derden
verstrekken of kenbaar maken.
11.3.
Indien de Klant constateert dat een derde ongeautoriseerd gebruik maakt van zijn Account, dan dient de Klant:
a. 1Stalling daarvan onverwijld in kennis te stellen;
b. Zijn wachtwoord te wijzigen.
11.4.
Indien de Klant zijn wachtwoord is vergeten, dan kan de Klant het verzoek indienen om zijn wachtwoord te
herstellen. Vervolgens wordt naar de Klant een e-mail gestuurd waarmee hij zijn wachtwoord kan herstellen.
11.5.
1Stalling kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van de door de Klant
toegepaste inloggegevens of voor ongeautoriseerd gebruik door een derde van het Account.
Artikel 12.
Het Platform
12.1.
1Stalling kan zonder aankondiging wijzigingen in elk onderdeel van het Platform aanbrengen.
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12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.

12.7.

12.8.

12.9.
12.10.

12.11.
12.12.

De Klant verklaart bevoegd te zijn de Ruimte te huur aan te bieden en dat het aanbieden, verhuren en ter
beschikking stellen van de Ruimte niet in strijd is met wet- en/of regelgeving en niet de rechten van derden
schendt.
De Klant is gehouden foto’s en een deugdelijke omschrijving van de Ruimte op te nemen in zijn Advertentie,
zodat Huurders een goed beeld kunnen krijgen van de Ruimte. De Klant garandeert dat de foto’s en de
omschrijving van de Ruimte overeenstemmen met de aan de Huurder terbeschikkinggestelde Ruimte.
De Klant dient er te allen tijde voor zorg te dragen dat zijn Advertentie up-to-date is.
Indien de Klant zijn huurvoorwaarden op de Huurovereenkomst van toepassing wenst te verklaren, dan dient
de Klant bij het plaatsen van de Advertentie zijn huurvoorwaarden bij te voegen.
De Klant zal geen informatie met gebruikmaking van het Platform verspreiden die:
a. In strijd is met nationale en internationale wetgeving;
b. In strijd is met de goede zeden of met de geest van handelen en gedragsregels die gelden op het internet;
c. De (intellectuele eigendoms)rechten van derden schendt;
d. Het gebruik van internet door anderen kan beïnvloeden of verhinderen;
e. Schade kan toebrengen aan, of kwetsend of discriminerend kan zijn ten opzichte van anderen, zoals
beledigende, lasterlijke, agressieve, opruiende of pornografische uitingen.
Ter bescherming van het Platform streeft 1Stalling een positieve (prijs)perceptie na. De Klant hanteert dezelfde
prijzen en voorwaarden op 1Stalling als op andere kanalen. De Klant accepteert dat er een beoordeling over de
Klant kan worden geplaatst op het Platform. 1Stalling is nimmer aansprakelijk voor (reputatie)schade of
gemiste omzet indien door een Huurder een slechte beoordeling over de Klant op het Platform is geplaatst. De
beoordeling wordt verwijderd als deze in strijd is met de wet, over een ander gaat, persoonsgegevens bevat of
frauduleus is.
1Stalling heeft het recht de Advertentie van het Platform te verwijderen indien de Advertentie niet in
overeenstemming is met de doelstelling van het Platform of indien de Klant in strijd handelt met deze
algemene voorwaarden, zonder dat de Klant recht heeft op schadevergoeding of op enige andere vorm van
compensatie.
De Klant is verplicht bij de uitvoering van de Huurovereenkomst alle wettelijke eisen, in het bijzonder die
voortvloeien uit het huurrecht, in acht te nemen.
1Stalling is niet verantwoordelijk voor het handelen en/of nalatigheid van de Huurder en/of voor enige schade
ontstaan aan de Ruimte gedurende de huurperiode. Komt de Huurder zijn verplichtingen jegens de Klant niet
na, dan dient de Klant de Huurder daarvoor aansprakelijk te stellen en niet 1Stalling. 1Stalling is geen partij bij
de Huurovereenkomst tussen de Klant en de Huurder. 1Stalling heeft slechts een faciliterende functie. Het
sturen van serviceberichten naar de Huurder leidt er nimmer toe dat 1Stalling op enige wijze partij wordt bij de
Huurovereenkomst.
Het is aan de Klant om de huurders middels een privacy beleid, in kennis te stellen van de wijze waarop de
Klant persoonsgegevens verwerkt.
Het is de Klant alleen toegestaan gebruik te maken van via het Platform verkregen (persoons)gegevens in het
kader van de Huurovereenkomst. Gebruik voor enig ander doel is verboden, waaronder:
a. Het verzenden van (ongevraagde) e-mail(s), waarvan de inhoud van algemene dan wel commerciële aard
is, tenzij de Huurder daarvoor toestemming heeft verleend;
b. Het verzamelen van e-mailadressen.

Artikel 13.
Hardware
13.1.
De installatie van de Hardware is de verantwoordelijkheid van de Klant.
13.2.
De Klant zal de Hardware met inachtneming van aanwijzingen en/of instructies van 1Stalling gebruiken. Voor
alle schade die voortvloeit uit het niet of niet volledig in acht nemen van die aanwijzingen of instructies is de
Klant aansprakelijk.
13.3.
De Klant is vanaf het moment dat de Hardware aan de Klant ter beschikking is gesteld aansprakelijk voor
schade ontstaan door vermissing, diefstal of beschadiging van de Hardware.
13.4.
De Klant zal in geval van diefstal van, verlies van of schade aan de Hardware, hiervan terstond melding maken
aan 1Stalling.
13.5.
De Klant zal de Hardware niet aan derden verhuren, in bruikleen afstaan of anderszins ter beschikking stellen.
13.6.
Het is de Klant niet toegestaan, zonder de voorafgaande toestemming van 1Stalling, veranderingen aan de
Hardware aan te brengen of reparaties aan de Hardware uit te voeren of door een derde uit te laten voeren of
onderdelen van de Hardware te vervangen.
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13.7.

13.8.
13.9.

Indien de Hardware niet naar behoren functioneert of niet voldoet aan redelijke te stellen eisen van kwaliteit,
zal 1Stalling voor zijn rekening zo spoedig mogelijk trachten de Hardware te (laten) herstellen of vervangen.
Herstel dan wel vervanging zal voor rekening van de Klant plaatsvinden indien onjuist en/of onoordeelkundig
gebruik dan wel handelen door de Klant of een derde herstel of vervanging noodzakelijk heeft gemaakt.
1Stalling is niet aansprakelijk voor enige schade die de Klant lijdt als gevolg van het gedurende de
Overeenkomst kapot gaan van, niet naar behoren functioneren van of beschadigd raken van de Hardware.
De Klant is zelf verantwoordelijk voor een goede back-up mocht de Hardware niet werken.
1Stalling blijft te allen tijde eigenaar van de Hardware, ongeacht de duur dat de Hardware aan de Klant ter
beschikking is gesteld.

Artikel 14.
Hosting
14.1.
Indien 1Stalling voor de Klant de hosting van de website van de Klant verzorgt, dan zijn, onverminderd de
toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, de bepalingen van dit artikel van
toepassing.
14.2.
1Stalling zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van de hostingdienst te realiseren, maar biedt
daarin geen garanties.
14.3.
De Klant zal met het gebruik van de hostingdienst geen rechten van derden schenden, zich niet onfatsoenlijk of
in strijd met de goede zeden of openbare orde gedragen en niet in strijd met wettelijke bepalingen handelen.
In het bijzonder zal de Klant:
a. De (intellectuele eigendoms)rechten van derden eerbiedigen;
b. Geen informatie met een racistische inhoud verspreiden;
c. Geen informatie met een discriminerende inhoud verspreiden;
d. Niet seksueel intimideren of op andere wijze personen lastig vallen;
e. Niet in strijd met wettelijke bepalingen gegevens verspreiden;
f.
Zich geen toegang trachten te verschaffen tot computersystemen waarvoor de Klant niet geautoriseerd is;
g. Zich niet bezighouden met het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail (spam);
h. De hostingdienst niet gebruiken ten behoeve van criminele activiteiten;
i.
Niet bewust virussen verspreiden.
14.4.
Indien de Klant, naar het oordeel van 1Stalling, handelt in strijd met de verplichtingen zoals vastgelegd in dit
artikel of overig oneigenlijk gebruik maakt van de hostingdienst, dan is 1Stalling gerechtigd met onmiddellijke
ingang de hostingdienst stop te zetten, zonder dat 1Stalling tot enige schadevergoeding gehouden is. De Klant
wordt daarvan Schriftelijk op de hoogte gesteld.
Artikel 15.
Koppelingen en API’s
15.1.
Via de Software kunnen diensten van andere dienstverleners dan 1Stalling worden gekoppeld aan, of
geïntegreerd worden in de diensten van 1Stalling. De Klant erkent dat het gebruik van deze koppelingen en
integraties geheel voor eigen risico is. 1Stalling is niet aansprakelijk voor de diensten die door derden worden
aangeboden en heeft geen verplichting om ondersteuning te bieden voor de diensten van derden. Wanneer de
Klant besluit de diensten van derden te gebruiken, stemt de Klant in met de voorwaarden van deze partij die
kunnen afwijken van het beleid van 1Stalling. De Klant dient zichzelf op de hoogte te stellen van de aanvullende
voorwaarden.
Artikel 16.
Betaling
16.1.
Betaling van de eerste factuur geschiedt middels iDEAL. Betaling van de daaropvolgende facturen geschiedt
middels automatische incasso, tenzij anders is overeengekomen.
16.2.
Indien de automatische incasso niet kan worden uitgevoerd of wordt gestorneerd, dan stuurt 1Stalling de Klant
een betalingsherinnering en dient de Klant het openstaande factuurbedrag binnen de termijn genoemd in de
betalingsherinnering over te maken op de bankrekening van 1Stalling.
16.3.
Indien de Klant geen gehoor geeft aan de betalingsherinnering, dan heeft 1Stalling het recht de uitvoering van
de Overeenkomst op te schorten totdat het verschuldigde bedrag is voldaan. 1Stalling is niet aansprakelijk voor
de eventuele schade die de Klant door de opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst lijdt.
16.4.
Bij overschrijding van de betalingstermijn opgenomen in de betalingsherinnering is de Klant direct in verzuim
en is de Klant vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van
betaling de wettelijke handelsrente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de Klant
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16.5.
16.6.
16.7.

in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste van de Klant. De buitengerechtelijke
incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 100,-.
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Klant zijn de vorderingen van
1Stalling op de Klant onmiddellijk opeisbaar.
Iedere betaling door de Klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot
voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige
betaling door de Klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.
Rechten worden aan de Klant verleend onder de voorwaarde dat de Klant alle uit de tussen partijen gesloten
Overeenkomsten verschuldigde vergoedingen volledig betaald heeft.

Artikel 17.
Aansprakelijkheid en verjaring
17.1.
1Stalling kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is
van:
a. Een gebeurtenis die in feite buiten zijn macht ligt en aldus niet aan zijn doen en/of laten kan worden
toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 22;
b. Enige daad of nalatigheid van de Klant, zijn personeel of door de Klant ingeschakelde derde.
17.2.
De Klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem
aangeleverde gegevens. 1Stalling is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt
doordat de door de Klant aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig zijn. De Klant vrijwaart 1Stalling
tegen alle aanspraken ter zake.
17.3.
1Stalling garandeert niet dat de Software en het Platform vrij zijn van storingen. De Klant erkent dat de
dienstverlening onderbroken kan worden door diverse redenen. 1Stalling zal pogen een volledige continuïteit
van de Software en het Platform te leveren en binnen aanvaardbare termijnen de onderbreking te herstellen.
1Stalling is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de tijdelijke onderbreking van de Software of het
Platform.
17.4.
1Stalling is niet aansprakelijk voor de schade die is veroorzaakt door hackers of een cyberaanval, zoals, maar
zeker niet beperkt tot, omzetverlies doordat het Platform, de Software of de website van de Klant offline staat
of niet naar behoren functioneert.
17.5.
Het gebruik van het Platform is geheel voor eigen risico. 1Stalling is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de
Huurovereenkomst die middels het Platform tot stand komt en voor de rechten en plichten die daaruit
voortvloeien voor de contractspartijen.
17.6.
Het gebruik van de Hardware is geheel voor eigen risico. Derhalve is 1Stalling niet aansprakelijk voor schade
aan zaken of personen door toedoen van het gebruik van de Hardware door de Klant. 1Stalling is niet
aansprakelijk indien een ongeautoriseerde derde zich toegang verschaft tot de Ruimte, voor beschadiging,
vermissing of diefstal van de eigendommen van de Klant of van een derde of voor overige
schadeveroorzakende gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden in de Ruimte.
17.7.
Materiële schade alsmede alle andere schade aan computers, netwerken en hard- en software ten gevolge van
aansluiting op het internet of het gebruik van internet kan 1Stalling nimmer worden aangerekend.
17.8.
1Stalling is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de
gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.
17.9.
1Stalling is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook door verkeerd of ondeskundig gebruik van de
Software of door gebruik van de Software in strijd met de gebruiksinstructies.
17.10.
1Stalling is niet aansprakelijk voor een handelen en/of nalaten van de Beheerder.
17.11.
1Stalling is niet aansprakelijk voor de fouten van derden die worden ingeschakeld ter uitvoering van de
Overeenkomst. De toepasselijkheid van artikel 6:76 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
17.12.
1Stalling is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gemiste omzet, winstderving,
gemiste inkomsten, dataverlies, reputatieschade, opgelegde boetes, overige opgelegde sancties, misgelopen
huursommen, arbeidskosten, bedrijfsschade en vertragingsschade.
17.13.
Indien 1Stalling aansprakelijk mocht zijn voor schade, welke schade dan ook, of indien een bovengenoemde
aansprakelijkheidsbeperking rechtens niet is toegestaan, dan is de aansprakelijkheid van 1Stalling beperkt tot
het maandbedrag dat de Klant aan 1Stalling is verschuldigd voor de dienstverlening van 1Stallling in de maand
waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan.
17.14.
De aansprakelijkheid van 1Stalling ontstaat slechts indien de Klant 1Stalling, onverwijld en deugdelijk,
Schriftelijk in gebreke stelt, daarbij stellende een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en
1Stalling ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen te kort blijft schieten. De
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17.15.

ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat
1Stalling in staat is adequaat te reageren.
Elke rechtsvordering wegens schadevergoeding verjaart door verloop van 1 jaar nadat de Klant de schade heeft
ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken.

Artikel 18.
Klachten
18.1.
Klachten over de dienstverlening van 1Stalling dienen door de Klant zo spoedig mogelijk Schriftelijk bij 1Stalling
te worden gemeld.
18.2.
De Klant dient 1Stalling de mogelijkheid te geven de klacht te onderzoeken. Het feit dat 1Stalling overgaat tot
het onderzoeken van een klacht impliceert niet dat 1Stalling erkent dat zijn dienstverlening gebrekkig is.
18.3.
Indien 1Stalling de klacht van de Klant gegrond acht, dan zal 1Stalling herstelwerkzaamheden uitvoeren. De
aansprakelijkheid van 1Stalling is te allen tijde beperkt tot hetgeen in artikel 17 is opgenomen.
Artikel 19.
Geheimhouding
19.1.
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun
Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door
de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
19.2.
Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, 1Stalling gehouden is
vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derde te verstrekken, en
1Stalling zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of
toegestaan recht van verschoning, dan is 1Stalling niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling
en is de Klant niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor
ontstaan.
Artikel 20.
Opschorting en ontbinding
20.1.
1Stalling is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst zonder
gerechtelijke tussenkomst middels een Schriftelijke verklaring te ontbinden, indien:
a. De Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de Klant geen gehoor
heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling waarin de Klant een redelijke termijn wordt geboden
om alsnog na te komen. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling
achterwege blijven;
b. Na het sluiten van de Overeenkomst 1Stalling ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te
vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen;
c. Aan de Klant surseance van betaling is verleend;
d. De Klant in staat van faillissement verkeert.
20.2.
Voorts is 1Stalling bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van
dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van
dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden
verwacht.
20.3.
Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, dan zijn de vorderingen van 1Stalling op de Klant onmiddellijk
opeisbaar. Indien 1Stalling de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet
en Overeenkomst.
20.4.
1Stalling behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
20.5.
Indien 1Stalling de Overeenkomst ontbindt of de uitvoering van de Overeenkomst opschort, dan is 1Stalling
niet aansprakelijk voor enige schade die de Klant daardoor lijdt.
Artikel 21.
Intellectuele eigendomsrechten
21.1.
Alle rechten van intellectuele eigendom alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie met
betrekking tot de Software en het Platform komen uitsluitend toe aan 1Stalling.
21.2.
Door de terbeschikkingstelling van de Software en het Platform worden geen auteursrechten in de zin van de
Auteurswet overgedragen.
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21.3.
21.4.
21.5.
21.6.

De broncode van de Software wordt niet aan de Klant ter beschikking gesteld. Aan de Klant wordt geen
gebruiksrecht op de broncode van de Software verleend.
Gedurende de Overeenkomst wordt aan de Klant een niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie verleend
om gebruik te maken van de Software en van het Platform.
De Klant verbindt zich op geen enkele wijze inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van
1Stalling.
Handelt de Klant in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van 1Stalling, dan is de Klant aansprakelijk
voor alle schade die 1Stalling daardoor lijdt. Onder schade dient o.a. te worden verstaan omzetverlies.

Artikel 22.
Overmacht
22.1.
1Stalling is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd wordt als
gevolg van overmacht. Van overmacht aan de zijde van 1Stalling is onder andere sprake indien 1Stalling
verhinderd wordt zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten
gevolge van: internetstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, cyberaanval, stroomstoring,
storing in het e-mailverkeer, extreme weersomstandigheden, natuurrampen, verkeersstoring, stakingen,
oorlog, terrorisme, rellen, politieke onrusten, boycot, diefstal, brand, epidemieën, pandemie,
overheidsmaatregelen, fouten in software, website of (online) diensten van derden en wijzigingen in wet- en
regelgeving.
22.2.
Onder overmacht dient tevens te worden verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een door 1Stalling
ingeschakelde derde partij.
22.3.
In het geval dat 1Stalling door overmacht wordt verhinderd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te
voeren, dan heeft 1Stalling het recht om zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst
op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zulks naar zijn keuze,
zonder dat 1Stalling gehouden is om enige door de Klant geleden schade te vergoeden.
Artikel 23.
Verwerking van persoonsgegevens
23.1.
1Stalling verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. Voor meer informatie over de
verwerking van persoonsgegevens kan de Klant het privacy beleid van 1Stalling raadplegen, zie
https://1stalling.nl/privacybeleid.
23.2.
I.v.m. de persoonsgegevens die 1Stalling in opdracht van de Klant verwerkt, gaan 1Stalling en de Klant een
verwerkersovereenkomst met elkaar aan.
Artikel 24.
Beveiliging
24.1.
1Stalling kan niet garanderen dat ongeautoriseerde derden nooit in staat zullen zijn de door 1Stalling genomen
beveiligingsmaatregelen te omzeilen. De Klant accepteert dit risico wanneer er (persoons)gegevens en overige
documenten worden verstrekt aan 1Stalling of worden verwerkt via de Software.
Artikel 25.
Vervaltermijn
25.1.
Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten van de Klant uit
welke hoofde ook jegens 1Stalling in ieder geval na 1 jaar na het moment waarop de Klant bekend werd of
redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.
Artikel 26.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
26.1.
Op elke Overeenkomst en rechtshandeling tussen 1Stalling en de Klant is Nederlands recht van toepassing.
26.2.
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een
geschil in onderling overleg te beslechten.
26.3.
Alle geschillen ter zake van Overeenkomsten en rechtshandelingen tussen de Klant en 1Stalling worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar 1Stalling gevestigd is.
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