
Algemene voorwaarden fbg.nl

fbg.nl ontwikkelt, onderhoudt, beheer en exploiteert de bedrijvendatabase fbg.nl op
internet. Dit vindt plaats op
grond van onderstaande algemene voorwaarden.

1. definities
1.1 fbg.nl
fbg.nl is de handelsnaam van de besloten vennootschap Comdev met beperkte
aansprakelijkheid (statutair) gevestigd te 1015 CS Amsterdam en ingeschreven in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken Amsterdam onder nummer
34185194

1.2 Klant
Iedere partij, natuurlijk- en/of rechtspersoon die met fbg.nl een overeenkomst heeft
gesloten.

1.3 Overeenkomst
De verbintenis tussen fbg.nl en Klant op grond waarvan fbg.nl diensten voor Klanten
verricht.

1.4. Bedrijvendatabase
De bedrijvendatabase is een gegevensbestand waarin informatie over bedrijven is
opgeslagen. fbg.nl is de eigenaar van deze bedrijvendatabase.

1.5. Lidmaatschap
De relatie tussen klant en fbg.nl, waarbij klant deelneemt in de database van fbg.nl. Er is
een onderscheid tussen verschillende vormen van lidmaatschappen.

2. Doelstelling
Doelstelling van fbg.nl is het voor internetgebruikers toegankelijk maken van
bedrijfsgegevens op internet. In de database zijn de adresgegevens opgenomen via een
bedrijfsrubriciering.

3. Lidmaatschappen

Er is een onderscheid in lidmaatschappen, als volgt omschreven:

a. Gratis lidmaatschap
b. Betaald lidmaatschap A
c. Betaald lidmaatschap B

3.1 Gratis lidmaatschap
Het gratis lidmaatschap omvat een basisvermelding in de bedrijvendatabase; deze behelst
- de vermelding van bedrijfsrubriek,
- bedrijfsnaam,
- adres,
- postcode, plaats,
- telefoonnummer,
- faxnummer,



- mobiel nummer,
- emailadres ,
- beschrijving en
- afbeelding (logo of anderszins) via een websiteverwijzing

3.2 Betaald lidmaatschap A
Het betaald lidmaatschap A behelst alle faciliteiten van het gratis lidmaatschap, alsmede
een vermelding van de website van de klant.

3.3 Betaald lidmaatschap B
Het betaald lidmaatschap B behelst alle faciliteiten van het Betaald lidmaatschap A, alsmede
het niet vermelden van toegevoegde advertenties van derden op de betreffende pagina.

4. Aansprakelijkheid
fbg.nl tracht de gegevens in de database zo nauwkeurig mogelijk weer te geven, doch kan
nimmer aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste vermelding van het bedrijf.
Belanghebbenden die een wijziging wensen door te voeren, dienen zich tot fbg.nl te
wenden, door gebruik te maken van een mutatieformulier op de website http://www.fbg.nl

4. Condities
4.1 fbg.nl verzorgt op eigen initiatief de vermelding van bedrijven in de bedrijvendatabase.
Hieruit ontstaat voor het opgenomen bedrijf geen enkele verplichting van welke aard dan
ook. De vermelding in de database is gratis.

4.2 Bij betaald lidmaatschap A of Betaald Lidmaatschap B, waarbij een zakelijke relatie
ontstaat tussen fbg.nl en de klant gelden de navolgende bijzondere algemene voorwaarden:

Bijzondere algemene voorwaarden

4.2.1 Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere handeling, aanbieding en
overeenkomst tussen fbg.nl en Klant tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk van deze
voorwaarden is afgeweken. fbg.nl behoudt zich het recht voor om op ieder moment een
aanpassing/wijziging in deze algemene voorwaarden aan te brengen.

4.2.2 Overeenkomsten
Overeenkomsten tussen fbg.nl en klant komen tot stand :
a - door middel van een verzoek van klant via het aanvraagformulier op de site. fbg.nl zal
dit via de mail bevestigen en verzoeken om herbevestiging van klant. Klant verklaart zich
daarbij accoord met de algemene voorwaarden. Klant verplicht zich tevens tot het nakomen
van zijn/haar financiële verplichtingen welke voortvloeien uit het sluiten van de
overeenkomst
of
b- door middel van betaling van klant van de eerste jaarlijkse bijdrage, waarmee klant zich
tevens verbindt aan het gestelde in de algemene voorwaarden. fbg.nl behoudt zich het recht
voor klanten om haar moverende redenen te weigeren. Voorts behoudt fbg.nl zich eenzijdig
het recht voor de overeenkomst te herroepen. Door herroeping komt geen overeenkomst
tot stand. Al hetgeen door fbg.nl terzake van de overeenkomst is ontvangen zal in dat geval
door fbg.nl
worden terugbetaald.

4.2.3 Duur van de overeenkomst
De duur van de overeenkomst bedraagt 12 maanden. Indien klant de overeenkomst na 12
maanden niet verlengd, komt deze automatisch te vervallen, en het lidmaatschap wordt



omgezet in een gratis lidmaatschap. Klant wordt per email op de hoogte gesteld van het
verlopen van het lidmaatschap.

4.2.4 . Prijzen en betaling
De lidmaatschapstarieven zijn in te zien op http://www.fbg.nl/aanmelden.php

4.2.5
fbg.nl behoudt zich het recht voor om tarieven en prijzen op ieder gewenst moment te
wijzigen. Klanten zullen door Fbg.nl uiterlijk 2 maanden voor afloop van de huidige
abonnementsperiode schriftelijk of per e-mail op de hoogte worden gesteld van
tariefsverhogingen voor de nieuwe periode.

5. Aansprakelijkheid
5.1. fbg.nl is niet aansprakelijk voor enige schade in de ruimste zin van het woord welke
wordt geleden door klanten tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of aantoonbare
grove schuld. fbg.nl is in het bijzonder niet aansprakelijk voor schade die verband houdt
met, of de oorzaak is van onderbrekingen in de toegang tot de webservers en/of een
eventueel gebrek in de beveiliging van klantgegevens.

5.2. fbg.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van de in opdracht van klant of door klant
vervaardigde inhoud op de internetpagina of voor eventuele claims welke voortvloeien uit
het gebruik van deze inhoud door derden. Klant dient zich er te allen tijde van te verzekeren
dat de inhoud van websites hem/haar in rechten toebehoren. Tevens dient klant ervoor zorg
te dragen dat de inhoud van zijn/haar website niet in strijd is met de wettelijke bepalingen.

6 Ontbinding
6.1 Indien de klant jegens fbg.nl niet, of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke
voortvloeit uit deze algemene voorwaarden dan wel indien het naar beoordeling van fbg.nl
niet waarschijnlijk is dat klant in de toekomst in staat is, of van zin is, om aan zijn
verplichting te voldoen, is fbg.nl gerechtigd om, zonder ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst, de overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden zonder dat fbg.nl
gehouden zal zijn tot voldoening van enige vorm van (schade)vergoeding en onverminderd
de verdere aan fbg.nl toekomende rechten om naleving van de overeenkomst af te
dwingen.

7. Overmacht
7.1 Als definitie voor overmacht geldt alle van buiten komende oorzaken welke in
redelijkheid niet te voorzien zijn/waren en als gevolg waarvan fbg.nl niet in staat is om haar
verplichtingen jegens de klant na te komen. Hieronder vallen onder meer, maar niet
uitsluitend, storingen in de webserver, storingen in de verbindingen van
telecommunicatieapparatuur en dergelijke.

7.2 fbg.nl kan zich op overmacht beroepen indien de omstandigheden die (verdere)
nakoming van de overeenkomst verhinderen intreden nadat Fbg.nl haar verplichten had
moeten nakomen.

7.3. Overmacht leidt tot opschorting van de verplichtingen van fbg.nl voor een periode van
maximaal 2 (twee) opeenvolgende kalenderweken vanaf het moment van aanvang van de
overmacht. Bij overschrijding van deze termijn is ieder der partijen bevoegd de
overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat voor de tegenpartij
recht op schadevergoeding ontstaat.

http://www.fbg.nl/aanmelden.php


8. Geschillen
Op iedere overeenkomst tussen fbg.nl en klant is Nederlands recht van toepassing. Het
bevoegd gezag te Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen
welke voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten tussen fbg.nl en klant.

November 2004/gewijzigd januari 2010


