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Algemene Bepalingen 

1. Definities 
Woorden en zinnen die in deze Algemene Voorwaarden met een hoofdletter geschreven worden 
hebben de volgende betekenis: 
 
Documentatie: Het totaal aan documenten en/of elektronische bestanden en diagrammen, met de 

Producten geleverd en hun functionaliteit beschrijvend;  
 
Deelnemer: De wederpartij van Floricode met betrekking tot de aanbieding en/of 

Overeenkomst;  
 
Overeenkomst: De overeenkomst die een Deelnemer met Floricode heeft gesloten. 
 
Partijen: Floricode en de Deelnemer. 
 
Product: Het product of de dienst van Floricode waarop de Overeenkomst betrekking heeft. 
 
Service Level: Het aangeboden pakket van dienstverlening met betrekking tot het Product. 
 
Vergoeding: De vergoeding met betrekking tot het Product die volgens de Overeenkomst door 

de Deelnemer betaald moet worden. 
 
2.   Algemeen 
 
2.1 Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit twee gedeelten: 1) Algemene Bepalingen die van 

toepassing zijn op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Stichting Floricode, verder 
‘Floricode’ genoemd, met een Deelnemer, en 2) Specifieke Bepalingen, die alleen van 
toepassing zijn op aanbiedingen en overeenkomsten van Floricode met een Deelnemer met 
betrekking tot het specifieke Product waarop deze bepalingen betrekking hebben.  

 
2.2  Afwijkingen en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien 

deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Door een Deelnemer gehanteerde 
inkoop- of andere voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet van toepassing. 

 
2.3 Floricode heeft het recht deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De Deelnemer 

wordt van de wijziging in kennis gesteld en wordt geacht hiermee te hebben ingestemd, 
tenzij hij binnen een termijn van 30 dagen na de kennisgeving schriftelijk heeft meegedeeld 
niet met de wijziging in te stemmen. In dat geval eindigt de overeenkomst per het einde van 
het dan lopende kalenderjaar, behoudens het hieronder gestelde bij de paragraaf ‘Looptijd 
en beëindiging van de Overeenkomst’. 

 
2.4 Wanneer gedeelten van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, 

wordt de geldigheid van de overige gedeelten hierdoor niet beïnvloed. Partijen zullen in dat 
geval overleggen over nieuwe, vervangende bepalingen, waarbij de strekking van de nietige 
dan wel vernietigde bepalingen zo dicht mogelijk wordt benaderd. 
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2.5 Met betrekking tot alle documentatie, informatie en instructies zijn de communicatietalen 

van Floricode Nederlands en Engels. De Deelnemer moet zich realiseren dat communicatie 
en schriftelijke stukken in een andere taal dan Nederlands steeds een vertaling betreft, 
waarin fouten gemaakt kunnen worden en waardoor interpretatieverschillen kunnen 
optreden. Bij interpretatiegeschillen in verband met het gestelde in schriftelijke stukken 
geldt de Nederlandse versie steeds als leidend. 

 
 

3. Aanbiedingen 
 

3.1 De Deelnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan 
Floricode verstrekte gegevens waarop Floricode zijn aanbieding baseert.  

 
3.2 Alle aanbiedingen en andere uitingen van Floricode zijn vrijblijvend. Door Floricode aan de 

Deelnemer op een website of anderszins gepubliceerde gegevens, waaronder onder andere 
maar niet uitsluitend calculaties, begrotingen, afbeeldingen, prijsopgaven, 
productspecificaties en soortgelijke uitingen, dienen slechts als een indicatie en voor 
Floricode niet bindend, tenzij Floricode uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft aangegeven.  

 
3.3 Aan een door Floricode afgegeven voorcalculatie of begroting kan door de Deelnemer nooit 

rechten worden ontleend. Een door de Deelnemer aan Floricode kenbaar gemaakt 
beschikbaar budget geldt nooit als een tussen partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de 
door Floricode te leveren prestaties. 

 
 
4. Totstandkoming van de Overeenkomst 

 
4.1 Met het invullen en inzenden van een aanvraagformulier voor het leveren van een Product 

van Floricode geeft de aanvrager aan Floricode te kennen een Overeenkomst te willen 
sluiten met betrekking tot dat Product en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden 
en overige bepalingen die in het aanvraagformulier zijn opgenomen of waarnaar op het 
aanvraagformulier wordt verwezen. 

 
4.2 De Overeenkomst komt tot stand door acceptatie van de aanvraag door Floricode. Dat kan 

expliciet gebeuren, bijvoorbeeld door verzending van een formele bevestiging van Floricode, 
maar ook stilzwijgend, bijvoorbeeld doordat Floricode een begin maakt met de uitvoering 
van de Overeenkomst.  

 
 
5. Leveringstermijnen en Service Levels 
 
5.1 Een door Floricode genoemde of overeengekomen leveringstermijn of opleverdatum is naar 

beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die haar bij het aangaan van de 
overeenkomst bekend waren. Elke termijn of datum heeft slechts een indicatief karakter en 
geldt als streeftermijn of –datum. Floricode wordt hierdoor niet gebonden, tenzij met 
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betrekking tot de genoemde termijn of datum uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen 
dat deze als fatale termijn geldt. 

 
5.2 Is wel een fatale termijn afgesproken, dan is Floricode desondanks niet daaraan gebonden 

als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (bijvoorbeeld 
vanwege meerwerk, wijziging van specificaties etc.) of een wijziging van de aanpak van de 
uitvoering van de overeenkomst zijn overeengekomen. 

 
5.3 De enkele overschrijding van een door Floricode genoemde of tussen partijen 

overeengekomen uiterste leveringstermijn brengt Floricode niet in verzuim, ook wanneer 
het een fatale datum betreft. In alle gevallen, dus ook wanneer partijen schriftelijk en 
uitdrukkelijk een fatale leveringstermijn zijn overeengekomen, komt Floricode wegens 
tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat de Deelnemer haar schriftelijk in gebreke heeft 
gesteld. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving 
van de tekortkoming te bevatten, opdat Floricode in de gelegenheid wordt gesteld adequaat 
te reageren, alsook een redelijke termijn waarbinnen zij dat kan doen. 

 
 

6. Prijs en betaling 
 

6.1  Floricode hanteert de prijzen die zijn opgenomen in het Tarievenblad Floricode, tenzij 
uitdrukkelijk anders overeengekomen of de Overeenkomst met de Deelnemer geen Product 
betreft. De prijzen worden jaarlijks aangepast op basis van de kostenbepalende factoren bij 
Floricode. Het meest recente Tarievenblad wordt gepubliceerd op de website van Floricode.  

 
6.2 Ook indien in een Overeenkomst een periodieke betalingsverplichting met vaste bedragen is 

opgenomen, geldt dat Floricode het recht heeft schriftelijk en met inachtneming van een 
termijn van ten minste drie maanden de overeengekomen prijzen en tarieven aan te passen. 
Indien de Deelnemer met een dergelijke aanpassing niet akkoord gaat, is deze gerechtigd 
binnen dertig dagen na de kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de 
datum waarop de aanpassing in werking zou treden.  

 
6.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn alle opgegeven prijzen in euro’s en netto. 

Dat wil zeggen exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die al dan niet van 
overheidswege zijn of worden opgelegd. Indien door de Deelnemer geen machtiging tot 
automatische incasso wordt afgegeven worden door Floricode administratiekosten in 
rekening gebracht. 

 
6.4 Wanneer Partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk andersluidende betalingscondities zijn 

overeengekomen geldt een termijn van 14 dagen na datum van de factuur. Floricode heeft 
het recht diensten vooruit in rekening te brengen en, bij uitblijven van betaling binnen de 
overeengekomen termijn, de levering van het betreffende Product op te schorten totdat de 
betaling is ontvangen. 

 
6.5 De Deelnemer is zonder uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van Floricode niet 

gerechtigd tot opschorting van enige betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde 
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bedragen. 
 

6.6  Wanneer de Deelnemer een verschuldigd bedrag niet of niet tijdig betaalt, is de Deelnemer, 
zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is in verzuim en over het 
openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Wanneer de Deelnemer na 
aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan leverancier de 
vordering uit handen geven, in welk geval de Deelnemer naast het dan verschuldigde totale 
bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke 
kosten, waaronder begrepen alle kosten die in verband met de incasso door externe partijen 
in rekening worden gebracht. 

 
 

7. Intellectuele eigendom 
 

7.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op de al dan niet op grond van de overeenkomst 
ontwikkelde of aan de Deelnemer ter beschikking gestelde programmatuur, websites, 
databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, 
rapporten, afbeeldingen, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten 
uitsluitend bij Floricode, haar licentiegevers of haar toeleveranciers. Tenzij uitdrukkelijk 
schriftelijk anders overeengekomen, verkrijgt de Deelnemer uitsluitend de gebruiksrechten die 
bij deze algemene voorwaarden en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan de Deelnemer 
toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet overdraagbaar aan derden en niet vatbaar 
voor verlening van een sublicentie door de Deelnemer.  

 
7.2 Ook wanneer partijen schriftelijk overeenkomen dat ten aanzien van iets, dat specifiek voor de 

Deelnemer ontwikkeld is, het recht van intellectuele eigendom over zal gaan op de Deelnemer, 
tast dit niet het recht of de mogelijkheid van Floricode aan om de aan die ontwikkeling ten 
grondslag liggende zaken en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te 
gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zich zelf hetzij voor derden. Evenmin tast de 
overdracht van een recht van intellectuele eigendom het recht van Floricode aan om ten 
behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn 
aan die welke ten behoeve van de Deelnemer zijn of worden gedaan. 

 
7.3 Floricode biedt ook Producten aan waarbij een gebruiksrecht wordt verleend, maar waarvan 

de intellectuele eigendomsrechten bij derden liggen. De Deelnemer vrijwaart Floricode voor 
enige aansprakelijkheid ter zake van welke schending van deze intellectuele 
eigendomsrechten door de Deelnemer dan ook, tenzij de schending van deze rechten het 
directe gevolg is van opzettelijk handelen van Floricode. 

 
7.4 Het is de Deelnemer zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Floricode niet 

toegestaan enige wijziging aan te brengen in enige programmatuur, websites, databestanden, 
apparatuur of materialen waarop intellectuele eigendomsrechten van Floricode, haar 
licentiegevers en/of haar toeleveranciers rusten. 

 
7.5 Ook indien de overeenkomst niet uitdrukkelijk in een bevoegdheid daartoe voorziet, is het 

Floricode  toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van de 
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programmatuur, apparatuur, databestanden, websites en dergelijke in verband met een 
overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze 
objecten. Het is de Deelnemer nooit toegestaan een dergelijke technische voorziening te (laten) 
verwijderen of te (laten) omzeilen. 

 
7.6 Floricode zal de Deelnemer bijstaan tegen elke rechtsvordering van een derde die is gebaseerd 

op de bewering dat door Floricode zelf ontwikkelde producten inbreuk maken op een recht van 
intellectuele eigendom van die derde, onder de voorwaarde dat de Deelnemer Floricode 
onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de 
afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel geschiedt 
overeenkomstig de aanwijzingen van Floricode. De Deelnemer zal daartoe de nodige 
volmachten, informatie en medewerking aan Floricode verlenen om zich, indien nodig, in naam 
van de Deelnemer, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. 

 
7.7 De verplichting tot bijstand zoals bedoeld in punt 6 van dit artikel vervalt, indien de verweten 

inbreuk verband houdt (i) met door de Deelnemer ter gebruik, bewerking, verwerking of 
incorporatie aan Floricode ter beschikking gestelde materialen, dan wel (ii) met wijzigingen die 
de Deelnemer zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Floricode in de 
programmatuur, website, databestanden, apparatuur of andere materialen heeft aangebracht 
of door een derde heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door 
Floricode zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere 
materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom 
of indien naar het oordeel van Floricode een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich 
voordoet, zal Floricode, indien mogelijk, zorg dragen dat de Deelnemer het geleverde, of 
functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of 
materialen kan blijven gebruiken. Iedere andere of verdergaande verplichting van Floricode is 
uitgesloten. 

 
7.8 Wanneer de Deelnemer op de hoogte raakt van inbreuk door derden op enig intellectueel 

eigendomsrecht van Floricode, zal de Deelnemer Floricode hiervan onmiddellijk schriftelijk op 
de hoogte brengen en zulke nadere stappen ondernemen als in redelijkheid door Floricode van 
de Deelnemer mag worden gevraagd. 

 
 
8 Beperking van aansprakelijkheid 
 
8.1 Indien één der partijen tekortschiet in de nakoming van één of meer van haar 

verplichtingen, dient de andere partij haar deswege in gebreke te stellen, tenzij nakoming 
van de betreffende verplichting(en) reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de nalatige 
partij onmiddellijk in gebreke is. De ingebrekestelling dient schriftelijk te geschieden, 
waarbij aan de nalatige partij een redelijke termijn zal worden gegund om alsnog haar 
verplichtingen na te komen. Deze termijn heeft het karakter van een fatale termijn.  

 
8.2 Behalve in geval van opzet en grove schuld aan de kant van Floricode, is Floricode niet 

aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook.  
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8.3 Als Floricode al aansprakelijk zou kunnen worden gehouden, dan is de schade steeds 
beperkt tot de bedragen die de verzekeraar van Floricode ter zake uitbetaalt. De te betalen 
schadevergoeding zal in geen geval meer bedragen dan het bedrag dat door Floricode ter 
zake van de levering van het Product waarbij de schade is opgetreden aan de Deelnemer is 
gefactureerd gedurende de laatste zes maanden voorafgaande aan het moment waarop de 
schade door de Deelnemer aan Floricode werd gemeld.  

 
8.4 Ieder recht op schadevergoeding vervalt hoe dan ook wanneer de Deelnemer de schade niet 

binnen 14 dagen na het ontdekken daarvan schriftelijk en uitgebreid omschreven bij 
Floricode heeft gemeld. 

 
8.5 Partijen zullen nooit gehouden zijn tot vergoeding van enige schade jegens de andere partij 

op grond of ten gevolge van regelmatige opzegging van de Overeenkomst.  
 
 
9 Overdracht  
 
9.1 Floricode is gerechtigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Deelnemer alle 

vorderingen, bevoegdheden, rechten, voorrechten, en verplichtingen voortvloeiende uit 
overeenkomsten met de Deelnemer aan derden over te dragen De Deelnemer mag geen 
rechten uit deze overeenkomsten overdragen aan een derde zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Floricode. 

 
 
10 Looptijd en beëindiging van de Overeenkomst 
 
10.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bepaald, wordt een Overeenkomst door  partijen 

steeds voor onbepaalde tijd aangegaan. Zij kan tegen het einde van een kalenderjaar 
worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Opzegging 
dient per aangetekend schrijven te gebeuren. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is 
aangegaan kan door de Deelnemer niet tussentijds worden opgezegd. 

 
10.2 In afwijking van het gestelde onder punt 1 van dit artikel, kan de Overeenkomst tussentijds 

met onmiddellijke ingang door een partij worden ontbonden  
 - wanneer de andere partij, die wegens nalatigheid in gebreke is gesteld en aan wie een 

redelijke termijn was gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen, heeft 
nagelaten zulks binnen de termijn te doen. 

 -  wanneer de andere partij, al dan niet voorlopig, surseance van betaling wordt verleend; 
 -  wanneer de andere partij faillissement aanvraagt of ten aanzien van haar wordt 

aangevraagd,  
 -  wanneer de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders 

dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, of  
 -  wanneer de beslissende zeggenschap over de onderneming van de Deelnemer wijzigt. 

 
10.3 Floricode is wegens beëindiging op gronden genoemd onder punt 2 van dit artikel nooit tot 

enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. 
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Ingeval van faillissement van de Deelnemer vervalt het recht tot gebruik van Deelnemer de 
Producten van rechtswege. 

 
10.4 Indien de Deelnemer op het moment van de ontbinding van de Overeenkomst al prestaties 

ter uitvoering daarvan heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee 
samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij de 
Deelnemer bewijst dat Floricode ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in 
verzuim is. Reeds door Floricode in rekening gebrachte bedragen worden op het moment 
van ontbinding direct opeisbaar. 

 
10.5 Opzegging of ontbinding van de Overeenkomst laat de rechten van partijen die tot stand zijn 

gekomen vóór de datum van beëindiging, alsook alle bepalingen van deze overeenkomst die 
uitdrukkelijk of impliciet bedoeld zijn om na beëindiging van de Overeenkomst te blijven 
voortbestaan, onverlet.  

 
10.6 Binnen 7 dagen na datum van beëindiging van de Overeenkomst zal de Deelnemer na 

overleg met Floricode alle kopieën, formulieren en gedeelten van de Producten en 
Documentatie die onder de Overeenkomst vallen, aan Floricode retourneren dan wel 
vernietigen, Floricode schriftelijk bevestigen dat dit is uitgevoerd en dat de Deelnemer niet 
langer enig exemplaar van de genoemde zaken in zijn bezit of onder zijn controle heeft. 

 
10.7 Na het einde van de Overeenkomst blijven deze Algemene Voorwaarden onverkort van 

kracht.  
 
 
11  Geheimhouding 
 
11.1 Partijen dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens of informatie 

waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, 
geheim blijven, tenzij 1) met betrekking tot publicatie van deze gegevens en/of informatie 
vooraf uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is verkregen van de partij op wie de gegevens 
en/of informatie betrekking hebben, dan wel 2) het gegevens betreft die op grond van een 
Product worden aangeleverd en waarvan in de op dat Product betrekking hebbende 
Specifieke Bepalingen is vastgelegd, dat deze gegevens, al dan niet geanonimiseerd en/of 
samengevoegd met gegevens van andere ondernemingen, gepubliceerd worden.  

 
11.2 De partij die vertrouwelijke gegevens en/of informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken 

voor het directe doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens en/of informatie worden in 
ieder geval als vertrouwelijk beschouwd wanneer deze door één der partijen als zodanig zijn 
aangeduid. 

 
11.3 Vertrouwelijke gegevens en/of informatie zullen alleen dan zonder toestemming aan derden 

bekendgemaakt mogen worden, wanneer daartoe een wettelijke verplichting is.  
 
11.4 Bij beëindiging van de Overeenkomst zal ieder der partijen alle vertrouwelijke informatie 

van de andere partij die in haar bezit is aan de andere partij overdragen, dan wel verklaren 
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dat deze informatie is vernietigd. De verplichting uit deze Overeenkomst om deze soort 
informatie vertrouwelijk te behandelen zal zowel tijdens als na de beëindiging van deze 
Overeenkomst van kracht blijven, tenzij en totdat deze informatie anders dan door toedoen 
van de partij die de informatie vertrouwelijk had behoren te behandelen vrijelijk algemeen 
toegankelijk wordt. 

 
12 Anti-ronselbeding 
 
12.1 Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot één jaar na het einde 

daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, 
medewerkers van de andere partij die bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken zijn 
of betrokken zijn geweest, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich 
laten werken. Aan bedoelde toestemming kunnen voorwaarden worden verbonden. 

 
13 Klachten, beslechting van geschillen en toepasselijk recht. 
 
13.1 Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst of met betrekking tot een 

Product kunnen bij de Directie van Floricode worden ingediend. Alleen schriftelijk ingediende 
klachten worden in behandeling genomen. De klacht dient duidelijk omschreven te zijn en, voor 
zover mogelijk, voorzien te zijn van bewijsstukken. 

 
13.2 De ontvangst van de klacht wordt binnen 10 werkdagen bevestigd aan de indiener daarvan. De 

directeur beslist zelfstandig naar bevind van de situatie over de wijze waarop hij de klacht 
afhandelt. Hij kan daarbij derden horen of om advies vragen. De beslissing op de klacht wordt 
binnen 8 weken na ontvangst van de klacht door de directeur medegedeeld aan de indiener.  

 
13.3 Tegen de beslissing van de directeur kan door de indiener binnen 30 kalenderdagen na 

dagtekening van de mededeling van de beslissing, dan wel wanneer diens beslissing niet binnen 
de termijn van 8 weken is afgegeven binnen 30 dagen na het verstrijken van de termijn van 8 
weken, aan Floricode worden aangegeven dat de klacht niet naar behoren is opgelost. In dat 
geval wordt aangenomen dat tussen partijen een geschil is gerezen. 

 
13.4 De beslechting van een geschil, al dan niet als onder 13.3 bedoeld, wordt in beginsel voorgelegd 

aan een onafhankelijke mediator, opgenomen in het register van mediators van het Nederlands 
Mediation Instituut te Rotterdam. Heeft één der partijen bezwaar tegen het inschakelen van een 
mediator, dan is uitsluitend de rechter in Den Haag bevoegd om het geschil te beslechten. 

  
13.5 Op ieder geschil tussen partijen is Nederlands recht van toepassing, exclusief de 

internationaal privaatrechtelijke regels daarvan. 
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1. Deze Specifieke Bepalingen zijn die bepalingen van de Algemene Voorwaarden van Floricode 

die specifiek betrekking hebben op het Product “Registratie en documentatie”. Voor zover 
deze Bepalingen afwijken van de Algemene Bepalingen van de Algemene Voorwaarden, 
hebben deze bepalingen voorrang. 
 

2. Het product “Registratie en Documentatie” betreft de verzameling van door Floricode 
relevant geachte gegevens betreffende sierteeltgewassen, het (digitaal) opslaan daarvan in 
het register van Floricode en het al dan niet onder voorwaarden (online) beschikbaar stellen 
van (een gedeelte van) deze gegevens aan derden.  

 
3. Tot de door Floricode verzamelde gegevens behoren onder andere, maar niet uitsluitend, de 

benaming van het gewas, één of meer afbeelding(en) van het gewas zoals bepaald onder de 
punten 7 en volgende van deze Bepalingen, een beschrijving van het gewas, eventueel door 
de taxonoom vastgestelde relevante informatie over het gewas, kwekersrechtinformatie en 
overige registratiegegevens voor zover die beschikbaar zijn. 

 

4. Floricode verzamelt de gegevens op de door haar te bepalen wijze. De verzamelde gegevens 
kan Floricode vrijelijk en naar eigen inzicht gebruiken. Floricode hanteert voor het 
registratie- en documentatieproces het protocol dat is opgesteld en vastgesteld door het 
bestuur en wordt gepubliceerd op de website van Floricode.  

 
5. Floricode bevestigd de naamgeving van het gewas conform de alsdan geldende 

internationale, Europese en nationale afspraken betreffende: 
- de botanische (Latijnse) naam, getoetst aan de internationale botanische code I.C.B.N. en 

internationale publicaties en literatuur; In eerste instantie G.R.I.N. (Germplasm 
Resources Information Network) 

- de rasbenaming, getoetst aan de cultuurplantencode I.C.N.C.P. en het Europese 
Richtsnoer en de bestaande registers van rasbenamingen; 

- voorgestelde handelsaanduidingen, getoetst in het int. Merkenregister.(OHIM) Nice class 
31 

 
6. De rasbenaming en de handelsaanduidingen kunnen door de Deelnemer worden 

voorgesteld. Floricode kan hierbij adviseren. 
 

7. Wanneer een Deelnemer zijn gewas wil laten opnemen in de voor derden toegankelijke 
database van Floricode, dient de Deelnemer het gewas bij Floricode aan te bieden voor de 
taxonomische omschrijving en Floricode in staat te stellen één of meerdere afbeeldingen 
van het gewas te maken, die in de database worden opgenomen. Producten die niet naar 
Floricode kunnen worden getransporteerd worden op locatie gefotografeerd. De kosten 
daarvan zijn voor rekening van de Deelnemer. 

 
 

8. Bij het aanbieden van het gewas dienen de onderscheidende kenmerken goed zichtbaar te 
zijn en dient het aangeboden exemplaar van representatieve kwaliteit te zijn, een en ander 
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naar het oordeel van Floricode op het moment van aanbieding van het gewas. Van 
producten die in een levensfase zijn waardoor fotografie van de onderscheidende 
kenmerken dan wel aflevering bij Floricode niet mogelijk is, wordt in eerste instantie een 
door de Deelnemer aangeleverde afbeelding in de database opgenomen. Dit zal worden 
vermeld. De Deelnemer verplicht zich het gewas voor zowel beschrijving als fotografie aan 
Floricode aan te bieden zodra het aan de vereisten voldoet. 

 
9. De resultaten van het registratie- en documentatieproces, waaronder de afbeelding(en), 

worden aan de Deelnemer voorgelegd ter controle. Bij goedkeuring door de Deelnemer 
wordt het gewas in de voor derden toegankelijke database van Floricode opgenomen.
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1. Deze Specifieke Bepalingen zijn die bepalingen van de Algemene Voorwaarden van Floricode 
die specifiek betrekking hebben op het Product “Fotografische Diensten”. Voor zover deze 
Bepalingen afwijken van de Algemene Bepalingen van de Algemene Voorwaarden, hebben 
deze bepalingen voorrang. 

 
2. Het product “Fotografische Diensten” betreft het ter beschikking stellen van Beeldmateriaal 

uit de verzameling van Floricode. In deze Bepalingen wordt onder Beeldmateriaal verstaan: 
fotografische werken zoals bedoeld in de Auteurswet 1912, dan wel andere werken in de zin 
van de Auteurswet 1912, die met bedoelde fotografische werken op een lijn kunnen worden 
gesteld. 

 
3. Floricode verleent aan de Deelnemer een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht 

voor het beeldmateriaal dat in de overeenkomst met de Deelnemer is vermeld. Dit 
gebruiksrecht omvat uitsluitend de bevoegdheden die in deze Bepalingen uitdrukkelijk z ijn 
toegekend; daarbuiten is het de Deelnemer niet toegestaan het beeldmateriaal op welke 
wijze dan ook geheel of gedeeltelijke openbaar te maken, te verveelvoudigen of te 
veranderen.  

 
4. Het is de Deelnemer niet toegestaan het beeldmateriaal of gedeelten daarvan of 

gebruiksrechten daarvoor, in welke vorm dan ook beschikbaar te maken voor enige derde, 
deze met enig beperkt recht te bezwaren of deze in te brengen in enige vennootschap of 
welk ander samenwerkingsverband dan ook. 

 
5. Het beeldmateriaal zal aan de Deelnemer ter beschikking worden gesteld volgens de 

specificaties van Floricode die gelden op het moment waarop het beeldmateriaal aan de 
Deelnemer is aangeboden en die door in ontvangstneming en/of ingebruikneming van het 
beeldmateriaal door de Deelnemer worden aanvaard. 

 
6. De Deelnemer is verplicht het beeldmateriaal, alsmede de ondersteunende apparatuur 

en/of elektronische media waarop het beeldmateriaal is vastgelegd en/of met behulp 
waarvan het beeldmateriaal kan worden gebruikt, zorgvuldig te gebruiken en beheren met 
inachtneming van de aanwijzingen en instructies die door of vanwege Floricode worden 
verstrekt. Floricode heeft in dit verband steeds het recht de Deelnemer nadere aanwijzingen 
en instructies te geven, waarvan de Deelnemer nu reeds verklaart deze te zullen opvolgen. 

 
7. Het gebruiksrecht omvat slechts handelingen ten behoeve van de eigen, interne bedrijfs - of 

beroepsactiviteiten van de Deelnemer, doch nooit zodanig dat deze leiden of kunnen leiden 
tot enige vorm van -al dan niet commerciële- exploitatie van het beeldmateriaal of enig 
gedeelte daarvan door de Deelnemer of door een derde.  

 
8. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Floricode, is het de Deelnemer niet 

toegestaan het beeldmateriaal geheel of gedeeltelijk te integreren in (of samen te voegen 
met programmatuur of elektronische) gegevensverzamelingen van derden of de Deelnemer 
zelf. 
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9. Elk gebruik van beeldmateriaal dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een in-

breuk op het auteursrecht van Floricode. Bij inbreuk komt Floricode, zonder overigens enig 
recht (waaronder begrepen het recht op schadevergoeding) te verliezen, een vergoeding toe 
ter hoogte van tenminste driemaal de bij Floricode gebruikelijke vergoeding voor een derge-
lijk vorm van gebruik, met een minimum van € 5000,-. 

 
10. Het is de Deelnemer niet toegestaan enige in of op het beeldmateriaal voorkomende 

aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten, merken of handelsnamen van 
Floricode, haar rechtsvoorgangers of derden te verwijderen. 

 
11. De naam van Floricode als rechthebbende dient duidelijk bij het gebruikte beeldmateriaal te 

worden vermeld, of met een verwijzing naar het beeldmateriaal in de publicatie te worden 
opgenomen. Bij openbaarmaking en/of vermenigvuldiging van beeldmateriaal is de 
aanduiding steeds: "© FLORICODE, Roelofarendsveen". Bij niet-nakoming van deze voor-
waarde komt Floricode een extra vergoeding toe, zonder overigens enig recht (waaronder 
het recht op schadevergoeding) te verliezen, van tenminste 100 % van het bedrag 
verschuldigd aan publicatierechten, met een minimum van € 5000,-. 

 
12. Bij publicatie van beeldmateriaal dient de Deelnemer terstond en zonder kostenberekening 

een bewijsexemplaar van de publicatie aan Floricode te doen toekomen. 
 

13. Bij gebruik in elektronische systemen zal de Deelnemer op eerste verzoek van Floricode 
vrijelijk en kosteloos toegang verstrekken tot ieder gedeelte van het elektronische systeem 
waarop het fotografische werk is afgebeeld. Indien hier speciale voorzieningen nodig zijn, 
dan zal hij deze aan Floricode verstrekken. 

 
14. Het gebruiksrecht omvat de navolgende handelingen, die uitsluitend mogen worden verricht 

door personen, werkzaam in de organisatie van de Deelnemer: 
- het laden, in beeld brengen en raadplegen van het beeldmateriaal; 
- het uitprinten van enkele kleine gedeelten informatie die uit het beeldmateriaal is 

opgevraagd; 
- het overbrengen naar een tekstbestand van enkele kleine gedeelten van informatie die 

uit het beeldmateriaal zijn opgevraagd en het uitprinten van dat tekstbestand. 
 

15. Het gebruiksrecht omvat tevens het recht om het beeldmateriaal op en/of in relatie tot het 
internet en/of voor derden beperkt of onbeperkt toegankelijke netwerken omvat, mits het 
beeldmateriaal daarvan niet te downloaden is. 
 

16. Het is de Deelnemer niet toegestaan van het beeldmateriaal een reservekopie te maken, 
tenzij (en uitsluitend voor zover) het beeldmateriaal bestaat uit programmatuur en het 
maken van een reservekopie noodzakelijk is voor het waarborgen van de continuïteit van 
het toegestane gebruik in geval van een calamiteit. 

 

17. Het is de Deelnemer niet toegestaan het beeldmateriaal te onderwerpen aan decompilatie, 
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reverse engineering of enigerlei andere vorm van vertaling of bewerking van de 
programmacode. 

 
18. Alle auteursrechten en alle eventuele overige rechten van intellectuele of industriële 

eigendom alsmede soortgelijke rechten, waaronder rechten tot bescherming van 
databanken, informatie en/of prestaties met betrekking tot het beeldmateriaal komen 
uitsluitend toe aan Floricode. Onder Floricode wordt voor de toepassing van dit artikel mede 
begrepen een derde van wie Floricode met betrekking tot het beeldmateriaal rechten als 
hierboven bedoeld in licentie heeft verkregen. Geen enkele bepaling in deze Bepalingen of 
in deze voorwaarden strekt tot gehele of gedeeltelijke overdracht van rechten als hierboven 
bedoeld aan de Deelnemer. De Deelnemer erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm 
van (in)directe inbreuk op deze rechten onthouden op straffe van verbeurte van een zonder 
voorafgaande ingebrekestelling in zijn geheel opeisbare boete van € 10.000,00 voor elke 
overtreding of elke dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd Floricode overigens 
ter zake toekomende rechten, waaronder het recht op nakoming en/of volledige 
schadevergoeding. 

 
19. Floricode garandeert de kwaliteit van het beeldmateriaal en de eventueel daarbij geleverde 

taxonomische omschrijving, maar is nimmer aansprakelijk voor de inhoud van eventueel 
toegevoegde consumenteninformatie. Publicatie van deze consumenteninformatie  is steeds 
geheel voor risico van de Deelnemer, die Floricode voor elke aanspraak dienaangaande 
vrijwaart.
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1. Deze Specifieke Bepalingen zijn die bepalingen van de Algemene Voorwaarden van Floricode 
die specifiek betrekking hebben op het Product “Berichtstandaarden”. Voor zover deze 
Bepalingen afwijken van de Algemene Bepalingen van de Algemene Voorwaarden, hebben 
deze bepalingen voorrang. 

 
2. Het product “Berichtstandaarden” betreft het ter beschikking stellen van Documentatie aan 

Softwareontwikkelaars, verder Deelnemer(s) genoemd, teneinde deze in staat te stellen 
voor hun klanten, tevens klanten van Floricode, software te kunnen ontwikkelen, die 
geschikt is voor toepassing van deze berichtstandaarden en (de levering van) eventuele 
andere Producten van Floricode.  

 
3. In deze Bepalingen wordt onder Documentatie verstaan: de handboeken en begeleidende 

documentatie en bestanden, al dan niet met technische gegevens en/of geheel of 
gedeeltelijk bestaand uit software, waaronder, indien van toepassing, elektronische 
codelijsten, die de Deelnemer van Floricode, al dan niet via elektronische weg, ter 
beschikking krijgt teneinde de software te kunnen ontwikkelen. 

 
4. Floricode verleent aan de Deelnemer een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht 

met betrekking tot de Documentatie. Dit gebruiksrecht omvat uitsluitend het gebruik ten 
behoeve van de ontwikkeling van software voor toepassing van de Floricode 
berichtstandaarden. 

 
5. Verstrekte codelijsten mogen alleen worden gebruikt voor het ontwikkelen, testen en 

demonstreren van de softwareapplicaties waarin de berichtstandaarden worden toegepast.  
 
6. Het is de Deelnemer niet toegestaan de Documentatie op welke wijze dan ook geheel of 

gedeeltelijk openbaar te maken, te verveelvoudigen, te veranderen of beschikbaar te stellen 
aan derden, inclusief de gebruikers van de ontwikkelde software. Dit geldt uitdrukkelijk ook 
voor eventueel verstrekte elektronische codelijsten en de verstrekte toegangscodes tot de 
Documentatie.  

 
7. Het is de Deelnemer niet toegestaan de Documentatie of gedeelten daarvan of 

gebruiksrechten daarvoor, in welke vorm dan ook beschikbaar te maken voor enige derde, 
deze met enig beperkt recht te bezwaren of deze in te brengen in enige rechtspersoon of 
welk ander samenwerkingsverband dan ook. 

 
8. De Documentatie zal, na ondertekening van het aanvraagformulier en betaling van de 

betreffende bedragen zoals vermeld op het Tarievenblad Floricode, aan de Deelnemer ter 
beschikking worden gesteld volgens de specificaties van Floricode die gelden op het 
moment waarop de Documentatie aan de Deelnemer is aangeboden.  

 
9. Floricode zal, zo zij dat nodig acht, de Documentatie onderhouden en actualiseren, al dan 

niet in verband met de implementatie van wijzigingen in de businessketen of systemen van 
Floricode dan wel de invoering van nieuwe standaarden. De kosten die de Deelnemer in 
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verband hiermee moet maken zijn steeds voor rekening van de Deelnemer. 
 
10. Op basis van de Documentatie ontwikkelde software mag, afhankelijk van de software die 

ontwikkeld is,  slechts door derden worden gebruikt indien deze derden ter zake een 
afzonderlijke licentieovereenkomst met Floricode hebben gesloten. Zonder uitdrukkelijke 
schriftelijke toestemming van Floricode zal de Deelnemer de op basis van de Documentatie 
ontwikkelde software dan ook op geen enkele wijze, al dan niet om niet, aan derden ter 
beschikking stellen. Onder derden wordt in dit verband ook zuster- en/of 
dochterondernemingen verstaan, danwel anderszins met de Deelnemer gelieerde 
ondernemingen. 

 
11. De op basis de Documentatie ontwikkelde software mag slechts gebruikt worden in interne 

processen of business-to-business commerciële, logistieke en financiële processen binnen 
de sierteeltsector, tenzij de Deelnemer en Floricode vooraf schriftelijk uitdrukkelijk anders 
overeenkomen. 

 
12. De Deelnemer is verplicht de Documentatie, alsmede de ondersteunende apparatuur en/of 

elektronische media waarop de Documentatie is vastgelegd en/of met behulp waarvan de 
Documentatie kan worden gebruikt, zorgvuldig te gebruiken en beheren met inachtneming 
van eventuele aanwijzingen en instructies die door of vanwege Floricode worden verstrekt. 
Floricode heeft in dit verband steeds het recht de Deelnemer nadere aanwijzingen en 
instructies te geven, waarvan de Deelnemer nu reeds verklaart deze te zullen opvolgen.  

 
13. Elk gebruik van (een gedeelte van) de Documentatie dat niet is overeengekomen, wordt be-

schouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Floricode. Bij inbreuk is de Deelnemer aan 
Floricode een onmiddellijk opeisbare boete van € 25.000,- verschuldigd, zonder overigens 
enig recht (waaronder begrepen het recht op schadevergoeding) te verliezen. 

 
14. Floricode is steeds gerechtigd technische maatregelen te nemen ter bescherming van de 

Documentatie tegen onrechtmatig gebruik en/of tegen gebruik op een andere wijze dan 
tussen partijen is overeengekomen. De Deelnemer zal nooit technische voorzieningen die 
bedoeld zijn om de Documentatie te beschermen, (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.  

 
15. De Deelnemer zal desgevraagd onmiddellijk zijn volle medewerking verlenen aan een door 

of namens Floricode uit te voeren onderzoek betreffende het naleven door de Deelnemer 
van de overeengekomen gebruiksbeperkingen. De Deelnemer zal Floricode op eerste 
verzoek toegang verlenen tot zijn gebouwen en systemen. 

 
16. Het is de Deelnemer niet toegestaan enige in of op de Documentatie voorkomende 

aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten, merken of handelsnamen van 
Floricode, haar rechtsvoorgangers of derden te verwijderen.  

 
17. Met betrekking tot het gebruik van door de Deelnemer ontwikkelde software door 

specifieke derden zal de Deelnemer steeds een bij het opstarten van het pakket te 
verschijnen ‘waarschuwing’ opnemen, waarin alle rechten van Floricode worden 
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voorbehouden en waarin wordt verklaard, dat alleen de in de waarschuwing met name 
genoemde derde licentie heeft om de software te mogen gebruiken. 
 

18. Het is de Deelnemer niet toegestaan van de Documentatie een reservekopie te maken, 
tenzij (en uitsluitend voor zover) het maken van een reservekopie noodzakelijk is voor het 
waarborgen van de continuïteit van het toegestane gebruik in geval van een calamiteit. 
 

19. Het is de Deelnemer niet toegestaan de Documentatie te onderwerpen aan decompilatie, 
reverse engineering of enigerlei andere vorm van vertaling of bewerking van de 
programmacode. 
 

20. De Deelnemer gebruikt de Documentatie, zoals die is en zoals die in de toekomst mocht 
worden gewijzigd, geheel op eigen risico. Behalve in geval van opzet of grove schuld aan de 
kant van Floricode is Floricode niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het 
gebruik van de Documentatie door de Deelnemer, bij de Deelnemer zelf of bij derden, noch 
voor enige schade die optreedt ten gevolge van gebreken in, dan wel wijzigingen aan of 
aanvullingen op de Documentatie en de op basis hiervan ontwikkelde software.  
 

21. Het gebruiksrecht geldt in beginsel voor onbepaalde tijd, maar kan, in afwijking van artikel 
10.1 van de Algemene Bepalingen, steeds worden opgezegd met inachtneming van een 
termijn van twee maanden. De voor het gebruik verschuldigde bedragen zijn per 
kalenderjaar verschuldigd. Indien de Overeenkomst eerder eindigt dan per 31 december van 
enig jaar, blijft de gehele jaartarief verschuldigd en vindt geen (naar rato) verrekening en/of 
terugbetaling plaats. Indien de Deelnemer binnen een termijn van drie jaar na een 
opzegging wederom een overeenkomst met betrekking tot Berichtstandaarden wil sluiten is 
hij de in de tussenliggende kalenderjaren voor deze dienst door Floricode gehanteerde 
bedragen alsnog verschuldigd. 
 
Onderdeel Technical Support 
 

22. Ter ondersteuning bij de ontwikkeling van de software kan de Deelnemer tijdens 
kantooruren op werkdagen een beroep doen op ondersteuning door medewerkers van 
Floricode. De eerste 8 uur van deze ondersteuning zijn inbegrepen in de basisfee voor het 
Product Berichtstandaarden. Voor verdere ondersteuning brengt Floricode een uurtarief in 
rekening. De tarieven zijn vermeld op het Tarievenblad Floricode.  
 
Onderdeel Floricode Test Centre en Conformiteitsverklaring 
 

23.  Ter ondersteuning bij de ontwikkeling van de software kan de Deelnemer de werking van de 
door hem ontwikkelde software testen en beoordelen in het Floricode Test Centre. Indien 
de Deelnemer hiervan gebruik wil maken, dient hij daarvoor bij Floricode een toegangscode 
aan te vragen. Deze toegangscode wordt verleend indien de voor het gebruik van het Test 
Centre op het Tarievenblad Floricode vermelde tarieven door de Deelnemer zijn betaald.  
 

24.  Het Test Centre is in principe toegankelijk tijdens kantooruren op werkdagen en zo mogelijk 
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daar buiten. Floricode kan deze toegankelijkheid niet garanderen en heeft slechts een 
inspanningsverbintenis ter zake. 
 

25.  Indien na het testen van de door de Deelnemer ontwikkelde software blijkt, dat de 
berichtuitwisseling op basis van die software op syntactisch en semantisch niveau voldoet 
aan de keten-, proces-, bericht- en transportspecificaties van Floricode en haar 
communities, ontvangt de Deelnemer een conformiteitsverklaring met betrekking tot die 
specifieke versie van de Floricodestandaard en de geteste software. Deze verklaring is 
slechts geldig gedurende de periode waarin de standaard(en) en de door de Deelnemer 
gehanteerde software ongewijzigd blijven. Bij wijzigingen van de standaard(en) en/of de 
software vervalt de conformiteitsverklaring en dient de Deelnemer de aangepaste software 
opnieuw aan de testprocedure te onderwerpen, om in aanmerking te komen voor een 
nieuwe conformiteitsverklaring. 
 

26.  De afgegeven conformiteitsverklaringen worden gepubliceerd op de website van Floricode.  
 

27.  Behalve in geval van opzet of grove schuld aan de kant van Floricode is Floricode niet 
aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van (fouten bij) het testen en beoordelen dan 
wel de in het kader van de ondersteuning gegeven adviezen of welke andere 
informatieverstrekking dan ook, waaronder de publicatie van de conformiteitsverklaringen 
op de website van Floricode. 
 

28. Aanvullend op de bepalingen over aansprakelijkheid in de Algemene Bepalingen van deze 
Algemene Voorwaarden geldt, dat Floricode niet aansprakelijk is voor schade ten gevolge 
van gebrek aan beschikbaarheid van de Documentatie, bijvoorbeeld, indien deze alleen via 
elektronische weg kan worden geraadpleegd, door onderbrekingen wegens storingen in het 
internetverkeer of beschikbaarheid van de systemen van Floricode.
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1. Deze Specifieke Bepalingen zijn die bepalingen van de Algemene Voorwaarden van Floricode 
die specifiek betrekking hebben op het Product “Elektronische Ordersystematiek”, verder de 
EOS genoemd. Voor zover deze Bepalingen afwijken van de Algemene Bepalingen van de 
Algemene Voorwaarden, hebben deze bepalingen voorrang. 

 
2. De EOS betreft het gebruiksrecht van de set elektronische berichtstandaarden van Floricode 

dat het plaatsen en verwerken van orders via digitale netwerken laat plaatsvinden. 
Deelnemer(s) (of verder Gebruiker(s) genoemd), ondervinden de voordelen van EOS tijdens 
het gehele transactietraject: van aanbieding, order, bevestiging, transport en levering tot 
facturering. 
 

3. Floricode verleent aan de Gebruiker/Deelnemer een niet-overdraagbaar en niet-exclusief 
recht met betrekking tot het gebruik van de EOS en daaraan gekoppelde codelijsten. Dit 
recht omvat uitsluitend het gebruik ten behoeve van interne processen of business-to-
business commerciële, logistieke en financiële processen binnen de sierteeltsector, tenzij de 
Deelnemer en Floricode vooraf schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen. Het is de 
Gebruiker/Deelnemer niet toegestaan van (een gedeelte van) de EOS of de daarbij ter 
beschikking gestelde codelijsten een reservekopie te maken, tenzij (en uitsluitend voor 
zover) het maken van een reservekopie noodzakelijk is voor het waarborgen van de 
continuïteit van het toegestane gebruik in geval van een calamiteit.  
 

4. De Gebruiker/Deelnemer past de EOS toe in zijn eigen softwareapplicatie. Hij is volledig vrij 
bij het bepalen welke applicatie voor het gebruik van de EOS wordt toegepast en hoe de 
elektronische informatie wordt uitgewisseld, mits voor de applicatie door Floricode een 
‘Conformiteitsverklaring’ is afgegeven. De Gebruiker/Deelnemer is zelf verantwoordelijk 
voor functioneren en ingebruikstelling van de applicatie. Floricode is nooit aansprakelijk 
voor het al dan niet goed functioneren van de softwareapplicatie, ook niet als door 
Floricode een Conformiteitsverklaring is afgegeven.  
 

5. De EOS zal, na ondertekening van het aanvraagformulier en betaling van de betreffende 
bedragen zoals vermeld op het Tarievenblad Floricode, voor de Gebruiker/Deelnemer 
toegankelijk worden gemaakt volgens de specificaties van Floricode die gelden op het 
moment waarop de aanvraag door de Deelnemer is gedaan. Voor zover Floricode 
documentatie van de berichtstandaarden, brochures en/of andere informatie ter 
beschikking stelt waarin zij beoogt inzicht te geven in de mogelijkheden, procedures en 
dergelijke in verband met de EOS, is deze informatie slechts indicatief. Hieraan kunnen in 
geen enkel geval geen rechten worden ontleend. 
 

6. Floricode zal, zo zij dat nodig acht, de berichtstandaarden en businessrules voor de EOS 
onderhouden en actualiseren, al dan niet in verband met de implementatie van wijzigingen 
in de businessketen of systemen van Floricode dan wel de invoering van nieuwe 
standaarden, codes of dergelijke. Dit kan ook leiden tot door softwareleveranciers te 
implementeren wijzigingen in de applicaties van de Gebruiker/Deelnemer die nodig zijn voor 
de uitwisseling van de informatie. De kosten die de Gebruiker/Deelnemer in verband met dit 
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alles moet maken zijn steeds voor rekening van de Gebruiker/Deelnemer. 
 

7. Het is de Gebruiker/Deelnemer buiten het gestelde in artikel 3 niet toegestaan zijn toegang 
tot de EOS en de bijbehorende codelijsten op welke wijze dan ook geheel of gedeeltelijk 
beschikbaar te stellen aan derden. 
 

8. Elk gebruik van de EOS dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op 
het auteursrecht van Floricode. Bij inbreuk is de Gebruiker/Deelnemer aan Floricode een 
onmiddellijk opeisbare boete van € 25.000,- verschuldigd, zonder dat zij overigens enig 
recht (waaronder begrepen het recht op schadevergoeding) verliest. 
 

9. Floricode is steeds gerechtigd technische maatregelen te nemen ter bescherming van de 
EOS tegen onrechtmatig gebruik en/of tegen gebruik op een andere wijze dan tussen 
partijen is overeengekomen. De Gebruiker/Deelnemer zal nooit technische voorzieningen 
die bedoeld zijn om de EOS te beschermen, (laten) verwijderen of (laten) omzeilen. 
 

10. De Gebruiker/Deelnemer zal desgevraagd onmiddellijk zijn volle medewerking verlenen aan 
een door of namens Floricode uit te voeren onderzoek betreffende het naleven door de 
Gebruiker/Deelnemer van de overeengekomen gebruiksbeperkingen. De 
Gebruiker/Deelnemer zal Floricode op eerste verzoek toegang verlenen tot zijn gebouwen 
en systemen. 
 

11. Floricode heeft het recht de namen, NAW-gegevens en relevante deelnamegegevens van 
Gebruikers van/Deelnemers aan de EOS te publiceren. 
 

12. Behalve in geval van opzet of grove schuld aan de kant van Floricode is Floricode niet 
aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik van de EOS of een in verband 
daarmee gebruikte Codelijst of Codes door de Gebruiker/Deelnemer, bij de 
Gebruiker/Deelnemer zelf of bij derden, noch voor enige schade die optreedt ten gevolge 
van gebreken in, dan wel wijzigingen aan of aanvullingen op een Codelijst of andere door 
Floricode al dan niet gepubliceerde gegevens in verband met de EOS. 
 

13. Het gebruiksrecht geldt in beginsel voor onbepaalde tijd, maar kan, in afwijking van artikel 
10.1 van de Algemene Bepalingen, steeds worden opgezegd met inachtneming van een 
termijn van twee maanden. De voor het gebruik verschuldigde bedragen zijn per 
kalenderjaar verschuldigd. Indien de Overeenkomst eerder eindigt dan per 31 december van 
enig jaar, blijft de gehele jaartarief verschuldigd en vindt geen (naar rato) verrekening en/of 
terugbetaling plaats. 
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1. Deze Specifieke Bepalingen zijn die bepalingen van de Algemene Voorwaarden van F loricode 
die specifiek betrekking hebben op het Product “Beschikbaarstelling Codelijsten”. Voor 
zover deze Bepalingen afwijken van de Algemene Bepalingen van de Algemene 
Voorwaarden, hebben deze bepalingen voorrang. 

 
2. Het product “Beschikbaarstelling Codelijsten” betreft gebruiksrecht op de Floricode 

Codelijsten door de  Deelnemer(s). 
 

3. Floricode verleent aan de Deelnemer een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht 
met betrekking tot de Codes voorkomend op de Codelijsten waarvoor de toegang is 
aangevraagd. Dit gebruiksrecht omvat uitsluitend het gebruik van de individuele codes ten 
behoeve van interne processen of business-to-business commerciële, logistieke en 
financiële processen binnen de sierteeltsector, tenzij de Deelnemer en Floricode vooraf 
schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen. 
 

4. Het is de Deelnemer buiten het gestelde in artikel 3 niet toegestaan een Codelijst op welke 
wijze dan ook geheel of gedeeltelijk openbaar te maken, te verveelvoudigen, te veranderen 
of beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Floricode. 
 

5. De betreffende Codelijsten zullen, na ondertekening van het aanvraagformulier en betaling 
van de betreffende bedragen zoals vermeld op het Tarievenblad Floricode, voor de 
Deelnemer toegankelijk worden gemaakt door het ter beschikking stellen van 
toegangscodes volgens de specificaties van Floricode die gelden op het moment waarop de 
aanvraag door de Deelnemer is gedaan.  
 

6. Floricode zal, zo zij dat nodig acht, de toegangsapplicaties onderhouden en actualiseren, al 
dan niet in verband met de implementatie van wijzigingen in de businessketen of systemen 
van Floricode dan wel de invoering van nieuwe standaarden. De kosten die de Deelnemer in 
verband hiermee moet maken zijn steeds voor rekening van de Deelnemer. 
 

7. Elk gebruik van (een gedeelte van) een Codelijst dat niet is overeengekomen, wordt be-
schouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Floricode. Bij inbreuk is de Deelnemer aan 
Floricode een onmiddellijk opeisbare boete van € 25.000,- verschuldigd, zonder dat 
Floricode overigens enig recht (waaronder begrepen het recht op schadevergoeding) 
verliest. 
 

8. Floricode is steeds gerechtigd technische maatregelen te nemen ter bescherming van de 
Codelisten tegen onrechtmatig gebruik en/of tegen gebruik op een andere wijze dan tussen 
partijen is overeengekomen. De Deelnemer zal nooit technische voorzieningen die bedoeld 
zijn om de Codelijsten te beschermen, (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.  
 

9. De Deelnemer zal desgevraagd onmiddellijk zijn volle medewerking verlenen aan een door 
of namens Floricode uit te voeren onderzoek betreffende het naleven door de Deelnemer 
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van de overeengekomen gebruiksbeperkingen. De Deelnemer zal Floricode op eerste 
verzoek toegang verlenen tot zijn gebouwen en systemen. 
 

10. Het is de Deelnemer niet toegestaan van (een gedeelte van) een Codelijst een reservekopie 
te maken, tenzij (en uitsluitend voor zover) het maken van een reservekopie noodzakelijk is 
voor het waarborgen van de continuïteit van het toegestane gebruik in geval van een 
calamiteit. 
 

11. De Deelnemer gebruikt een Codelijst, zoals die is en zoals die in de toekomst mocht worden 
gewijzigd, geheel op eigen risico. Behalve in geval van opzet of grove schuld aan de kant van 
Floricode is Floricode niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik van 
in een Codelijst opgenomen Codes door de Deelnemer, bij de Deelnemer zelf of bij derden, 
noch voor enige schade die optreedt ten gevolge van gebreken in, dan wel wijzigingen aan 
of aanvullingen op een Codelijst. 
 

12. Het gebruiksrecht geldt in beginsel voor onbepaalde tijd, maar kan, in afwijking van artikel 
10.1 van de Algemene Bepalingen, steeds worden opgezegd met inachtneming van een 
termijn van twee maanden. De voor het gebruik verschuldigde bedragen zijn per 
kalenderjaar verschuldigd. Indien de Overeenkomst eerder eindigt dan per 31 december van 
enig jaar, blijft de gehele jaartarief verschuldigd en vindt geen (naar rato) verrekening en/of 
terugbetaling plaats. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


