Aanvraagformulier TBM (Keyword) Delayed Internet Feed

Powered by TijdBeursmedia

Ja, ik neem een jaarabonnement op de TBM (Keyword) Delayed Internet Feed* en ga akkoord met de
onderstaande voorwaarden.
*) - Zie voor de jaarlijkse kosten de prijslijst of bestelsite
- Dit abonnement is alleen mogelijk in combinatie met een Wall Street servicecontract

1. a.
b.

Keyword en TijdBeursmedia (verder te noemen TBM) spannen zich in om de beschikbaarheid zo groot mogelijk te doen zijn
en storingen zo spoedig mogelijk te verhelpen.
Het koersaanbod, zowel actueel en historisch, is afkomstig van TBM en is qua actualiteit en kwantiteit aan veranderingen
onderhevig. Keyword en TBM aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de volledigheid en/of actualiteit van de
koersinfo die in Wall Street Professional wordt ingelezen.

2.

Keyword noch TBM is aansprakelijk voor schade geleden door het niet of gebrekkig functioneren van apparatuur van Keyword en/of
onjuiste verstrekte gegevens.

3.

Alle door Keyword aan de gebruiker verstrekte Passwords hebben een vertrouwelijk karakter en mogen niet aan derden worden
doorgegeven. Dit geldt tevens voor personeel en niet ondergeschikten die uit hoofde van hun dienstverlening aan gebruiker kennis
kunnen nemen van deze vertrouwelijke gegevens.

4.

Indien de gebruiker de indruk heeft dat onbevoegd gebruik wordt gemaakt van zijn toegangscode dan dient hij dit zo spoedig mogelijk te
melden aan Keyword. Gebruiker dient aanwijzingen van Keyword betreffende het gebruik van de services op te volgen en zal trachten de
belangen van Keyword niet te schaden.

5.

Het is verboden om met andere dan door Keyword goedgekeurde instructies en/of programmatuur services en/of apparatuur te benaderen
of data te verkrijgen. Alle verkregen data is alleen voor intern gebruik en mag zonder schriftelijke toestemming van Keyword en TBM
niet openbaar worden gemaakt.

6.

Keyword houdt zich het recht voor de tarieven van haar service te wijzigen. De prijs van haar service wordt standaard jaarlijks aangepast
aan de CBS-consumenten-index.

7.

Hierbij gaat u akkoord met de leveringsvoorwaarden van Keyword Info Systems BV en de abonnementsvoorwaarden van TBM

Serienummer

NL_____________________

Bedrijf

_________________________________________________________

Naam

_________________________________________________________

Straat

_________________________________________________________

Postcode/Woonplaats

_________________________________________________________

Telefoon

________________________ Fax ____________________________

E-mail

_________________________________________________________

Ondergetekende is akkoord met bovenstaande op ___________ 20__
U dient deze overeenkomst te zenden naar:

Handtekening

Keyword Info Systems BV
Antwoordnummer 10280
2600 WB DELFT
Fax: 015-2624998

___________________________

Abonnementsvoorwaarden
1. DEFINITIES
• TBM: Tijd Nederland B.V. handelend onder de naam Tijd
Beursmedia, gevestigd te Amsterdam;
• Dienst: het verschaffen van toegang tot data uit een
of meerdere pakketten van EuroBench Realtime (16 bit
of Internet Streamer) of EuroBench Download via het
geautomatiseerde systeem van TBM;
• Abonnee: de natuurlijke persoon (M/V) of rechtspersoon waarmee TBM een Abonnement heeft
afgesloten;
• Abonnement: de overeenkomst die is vastgelegd in de
Bestelbon voor Particulieren of Bestelbon voor
Professionelen, op grond waarvan TBM tegen betaling
van een Abonnementsprijs plus Kosten aan de
Abonnee de Dienst ter beschikking stelt en waarop deze
abonnementsvoorwaarden van toepassing zijn;
• Software: de via internet of op CD-rom aangeboden
programmatuur en daarbij behorende documentatie
of handleiding die aan de Abonnee wordt verstrekt
teneinde van de Dienst gebruik te kunnen maken;
• Toegangscode: de unieke benaming (login-naam) en
het password van de Abonnee dat TBM ter beschikking
stelt aan de Abonnee teneinde toegang te verkrijgen
tot de Dienst;
• Abonnementsprijs: de door de Abonnee periodiek te
bepalen prijs voor de Dienst, met uitzondering van de
Kosten;
• Kosten: in prijs schommelende royalty’s of fee’s die
beurzen bij TBM in rekening brengen, kosten voor
geleverde zaken (zoals Software), BTW en eventuele
andere door de overheid opgelegde heffingen;
• Schade: ieder al dan niet ingetreden nadeel in het
vermogen en ander nadeel dan vermogensschade.

2. ALGEMEEN
• Deze abonnementsvoorwaarden treden in de plaats van
eerdere abonnementsvoorwaarden.
• Deze abonnementsvoorwaarden zijn van toepassing op
het Abonnement en blijven gelden voor zover dit voor
de afwikkeling van het Abonnement is vereist.
Eventueel door de Abonnee gehanteerde voorwaarden
worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
• Wijzigingen in deze abonnementsvoorwaarden treden
in werking dertig dagen na bekendmaking daarvan op
de website van TBM (www.eurobench.com), of op een
ander tijdstip, als in de bekendmaking vermeld.
• Afwijkingen van deze abonnementsvoorwaarden
moeten schriftelijk zijn vastgelegd.

3. INGANG EN DUUR
• De Dienst vangt aan nadat TBM de door de Abonnee
ondertekende Bestelbon voor Particulieren of Bestelbon
voor Professionelen heeft ontvangen. Echter, indien de
Abonnee vermoedelijk geen particuliere belegger is of
TBM twijfelt aan de kredietwaardigheid van de
Abonnee of vermoedelijk een bovengemiddelde afname
zal plaatsvinden of de Abonnee geen bekende woonof verblijfplaats in Nederland heeft, kan TBM verlangen
dat de Abonnee eerst een borgstelling, waarborgsom
of bankgarantie afgeeft.
• Het Abonnement wordt aangegaan voor de in
Bestelbon voor Particulieren of Bestelbon voor
Professionelen aangekruiste periode en wordt telkens
stilzwijgend onder dezelfde voorwaarden verlengd,
tenzij één der partijen, met inachtneming van een
opzegtermijn van twee maanden, het Abonnement
tegen het einde van de abonnementsperiode heeft
opgezegd.
• De Abonnee mag het Abonnement binnen dertig dagen
na initiële ingangsdatum annuleren, in welk geval TBM
de reeds betaalde Abonnementsprijs restitueert.

4 . P R I J S E N B E TA L I N G
• De Abonnementsprijs wordt vermeerderd met de
Kosten. TBM kan verhoging van de Kosten tussentijds
doorberekenen, dus ook tijdens de looptijd van het
abonnement.
• TBM mag de Abonnementsprijs herzien en in

gewijzigde vorm bekend maken, in welk geval de
nieuwe Abonnementsprijs automatisch wordt
aangepast met ingang van dertig dagen na
bekendmaking. De Abonnee die de nieuwe
Abonnementsprijs wil weigeren, moet dit binnen
vijftien dagen na bekendmaking aan TBM meedelen,
waardoor het Abonnement op de ingangsdatum van
de herziene Abonnementsprijs zal eindigen.
• Gefactureerde bedragen dienen binnen veertien dagen
na factuurdatum op het rekeningnummer van TBM te
zijn bijgeschreven.
• De Abonnee mag zijn verplichtingen, waaronder
begrepen die tot betaling en afgifte van een zaak, niet
opschorten en is niet bevoegd de gefactureerde
bedragen met enig bedrag te verrekenen.

5. GEBRUIK
• De Abonnee draagt voor eigen rekening en risico zorg
voor een internetaansluiting en apparatuur die voor
het gebruik van de Dienst nodig zijn. Hij maakt voor
eigen risico gebruik van de gegevens en faciliteiten van
de Dienst.
• De Toegangscode is strikt persoonlijk en mag slechts
door de daarover bevoegde Abonnee worden gebruikt.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
TBM mag de Abonnee zijn rechten of verplichtingen
uit het Abonnement niet overdragen.
• De Dienst en in dat kader verstrekte gegevens en
faciliteiten strekken slechts tot rechtmatig gebruik voor
interne doeleinden.
• De Abonnee moet alle instructies die TBM via haar
website of e-mail kenbaar maakt opvolgen, waaronder
begrepen instructies m.b.t. in- of uitloggen.
• Het is op verbeurte van een onmiddellijk opeisbare
dwangsom van € 50.000,- per overtreding en
€ 10.000,- per minuut dat de overtreding voortduurt,
verboden om door middel van afwijkende instructies
of apparatuur en/of andere programmatuur dan de
Software gegevens uit de databank van TBM te
verkrijgen of van andere faciliteiten dan de Dienst
gebruik te maken.
• De Abonnee tracht zo veel mogelijk te voorkomen dat
de belangen van TBM worden geschaad. De Abonnee
gaat zorgvuldig om met de door TBM verstrekte
faciliteiten, waaronder begrepen de decoder.

6. WIJZIGINGEN IN DE DIENST
EN ONDERBREKINGEN
• Teneinde de kwaliteit van de Dienst te behouden en/of
te verbeteren, mag TBM te allen tijde de door haar ter
beschikking gestelde faciliteiten wijzigen en/of
veranderingen in de Dienst aanbrengen.
• De toegankelijkheid tot de Dienst kan door TBM worden
onderbroken om onderhoudswerkzaamheden te
verrichten. TBM tracht dit zoveel mogelijk vóór 07:30
uur ’s morgens te doen plaatsvinden en streeft ernaar
die onderbrekingen twee dagen vooraf aan te kondigen
in de systeemberichten van de Dienst.

7. INTELLECTUELE RECHTEN
• De intellectuele (eigendoms)rechten van de Dienst
en/of de Software berusten uitsluitend bij TBM of
derden die in het kader van de betreffende Dienst
overeenkomsten met TBM hebben gesloten. De
Abonnee verkrijgt slechts een niet-exclusieve, nietoverdraagbare licentie op de Software.
• De bij de Dienst verstrekte gegevens, waaronder de
data, mogen zonder voorafgaande toestemming van
TBM niet openbaar worden gemaakt of worden
verveelvoudigd anders dan het tijdelijk overbrengen
daarvan (temporary caching) om de Dienst te kunnen
gebruiken. De Abonnee mag de Software niet
verveelvoudigen of openbaar maken, tenzij dit
noodzakelijk is voor het normale gebruik van de Dienst.

gebruik van de gegevens in de financiële databank
onder andere op basis van een codenummer
registreren.
• De Abonnee is verplicht schadebeperkende maatregelen
te nemen, wanneer hij vermoedt dat iemand zich op
oneigenlijke wijze de toegang verschaft of tracht te
verschaffen tot de Dienst. In ieder geval rust op de
Abonnee de verplichting om het voorval onmiddellijk
na ontdekking telefonisch (0207101710) of per e-mail
(info@tijdbeursmedia.nl) aan TBM te melden.

9. AANSPRAKELIJKHEID
• De aansprakelijkheid van TBM wegens haar
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van het
Abonnement is, met inachtneming van de volgende
leden, beperkt tot vergoeding van directe Schade tot
het bedrag van de voor dat Abonnement bedongen
Abonnementsprijs plus BTW, met maximaal het bedrag
van de bedongen Abonnementsprijs voor een jaar.
• TBM besteedt de nodige zorg aan de betrouwbaarheid
en actualiteit van de door haar verstrekte gegevens,
de optimale werking en beveiliging van de Dienst,
alsmede de Software en overige faciliteiten, maar kan
het resultaat van die zorg niet garanderen. Zij
aanvaardt daarom dienaangaande geen enkele
aansprakelijkheid. Evenmin is zij aansprakelijk voor
schade als gevolg van het onbevoegd of onrechtmatig
gebruik van de Dienst, traagheid of onbereikbaarheid
van internet, of het uitlekken van vertrouwelijke
gegevens.
• De Abonnee vrijwaart TBM tegen aanspraken van
derden die voortvloeien uit hetgeen hij op de
Bestelbon voor Particulieren of Bestelbon voor
Professionelen heeft verklaard, het gebruik van de
Dienst door de Abonnee of de aan hem verstrekte
Software.
• TBM is niet aansprakelijk voor Schade die voortvloeit
uit overmacht, waaronder begrepen brand, stakingen,
werkonderbrekingen, oorlogshandelingen, overheidsingrijpen of van buitenaf veroorzaakte uitval van of
onregelmatigheden in de elektriciteitsvoorziening of
communicatiemiddelen.

10 . V E R W E R K I N G V A N
PERSOONSGEGEVENS
• De persoonsgegevens van de Abonnee zijn bestemd
voor het klantenbeheer van TBM, Keizersgracht 424,
1016 GC, Amsterdam.
• Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft het recht
op toegang tot zijn persoonsgegevens en op
verbetering ervan door middel van een gedagtekend
en ondertekend verzoek. Hij kan zich eveneens
verzetten tegen de verwerking ervan voor (interne)
communicatiedoeleinden.
• Het bestand met Persoonsgegevens is op de vereiste
wijze aangemeld bij het College bescherming
persoonsgegevens of de functionaris als bedoeld in
artikel 62 Wbp.

11 . S L OT
• Alle rechtsvorderingen van de Abonnee – uit welke
hoofde dan ook - vervallen na 1 (een) jaar nadat de
vordering is ontstaan of de Abonnee daarmee
redelijkerwijs bekend kon zijn.
• Alle rechtsverhoudingen met TBM worden beheerst
door Nederlands recht.
• In geval tussen TBM en de Abonnee een geschil
ontstaat, zullen partijen eerst een serieuze oplossing
in der minne beproeven.
• Met inachtneming van het vorige lid zal een geschil
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te
Amsterdam.
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8. BEVEILIGING
• TBM mag een Toegangscode, toegangsprocedure en
tijdlimiet wijzigen ter beveiliging van de Dienst en het

Het leveren van de goederen of diensten houdt een akkoord in
van deze overeenkomst door Tijd Beursmedia
TBM20030131 - NL

