
 

 

GEBRUIKSOVEREENKOMST (API) 
LOKET.NL – VAN SPAENDONCK SERVICES BV 

 
 
Op deze overeenkomst (hierna: “de Overeenkomst”) zijn de algemene leveringsvoorwaarden van 
Van Spaendonck Services BV van toepassing. Deze algemene leveringsvoorwaarden kun je hier vinden. 
 
 
Partijen 
 
- Van Spaendonck Services BV, gevestigd aan het Reitseplein 1 te (5037 AA) Tilburg, 

Kamer van Koophandel nummer 18085988 en rechtsgeldig vertegenwoordigd door 
de heer Erik Snels (hierna: “Van Spaendonck”); 

- Koppelpartij _________________, gevestigd (adres, postcode, woonplaats) 
____________________________________________________________________ 
Kamer van Koophandel nummer _________________________ en rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door __________________________ (hierna: “Koppelpartner”); 

 
In aanmerking nemende dat 
 
• Van Spaendonck een online platform faciliteert (hierna: “de Dienst”) ten behoeve 

van het verwerken van onder andere salaris- en personeelsadministratie; 
• Van Spaendonck bereid is relevante informatie (hierna: “de Data”) beschikbaar te 

stellen via haar diensten en bijbehorende koppelingen en/of webservices (API’s); 
• Koppelpartner deze informatie wil gebruiken en automatisch wil ophalen om haar 

online platform te kunnen automatiseren; 
• Partijen nadere afspraken omtrent het ophalen van de Data willen vastleggen in deze 

Overeenkomst. 
 
Zijn als volgt overeengekomen 
 
ARTIKEL 1. VERPLICHTINGEN Van Spaendonck 
1.1. Van Spaendonck spant zich in tot het beschikbaar stellen van de Data vanaf de 

Ingangsdatum. Van Spaendonck verleent hiertoe aan Koppelpartner voor de duur en 
onder de voorwaarden van deze Overeenkomst het beperkte toegangsrecht tot de Data 
door middel van een koppeling of webservice (API). 

1.2. Van Spaendonck zal Koppelpartner toegang verschaffen tot de webservice. Hiervoor zal  
Van Spaendonck de benodigde toegangsgegevens, zoals een gebruikersnaam, 
wachtwoord en URL, toesturen aan Koppelpartner. 

1.3. Van Spaendonck verplicht zich conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(hierna “AVG”) te handelen. 

1.4. Van Spaendonck dient zorg te dragen voor de beschikbaarheid van de webservice. Bij 
storing of andere oorzaken waardoor de webservice niet of gedeeltelijk beschikbaar is, 
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zal Van Spaendonck zich inspannen de webservice zo snel mogelijk weer beschikbaar te 
maken. Eventuele aanvullende afspraken over de beschikbaarheid zullen worden 
vastgelegd in een Service Level Agreement (SLA). 

 
ARTIKEL 2. VERPLICHTINGEN  Koppelpartner 
2.1. De Data wordt enkel via de webservice beschikbaar gesteld aan Koppelpartner.  

Koppelpartner gaat akkoord met de wijze van ontvangst van de Data. 
2.2. Het is Koppelpartner verboden de door Van Spaendonck verstrekte toegangsgegevens 

aan derden over te dragen, tenzij dit noodzakelijk is ten behoeve van de ontwikkeling van 
zijn diensten. Er dient dan eerst schriftelijk toestemming van Van Spaendonck te zijn 
verkregen.  

2.3. Koppelpartner verplicht zich conform AVG te handelen. 
2.4. Koppelpartner zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen, in stand 

houden en zonodig aanpassen om de persoonsgegevens uit de Data te beveiligen en 
onrechtmatige verwerking te voorkomen.  

2.5. In geval van een vermoeden van misbruik van de toegangsgegevens of in het geval van 
verlies van de toegangsgegevens dient Koppelpartner dit zo spoedig mogelijk aan Van 
Spaendonck te melden zodat deze maatregelen kan nemen. 

 
ARTIKEL 3. VRIJWARING 
3.1. Van Spaendonck verklaart dat de Data vrij zijn van inbreuken op rechten van derden. 
3.2. Van Spaendonck garandeert niet dat de Data foutloos en/of zonder omissies is omdat Van 

Spaendonck hierin afhankelijk is van derden.  
3.3. Koppelpartner vrijwaart Van Spaendonck tegen alle mogelijke aanspraken en/of 

juridische claims, van Koppelpartner daaronder mede begrepen, voor zover deze 
aanspraken en/of claims te herleiden zijn met het gestelde in artikel 3.2.  

3.4. Van Spaendonck verklaart dat de Data vrij is van kwaadaardige software zoals virussen of 
spyware. 

 
ARTIKEL 4. BESCHIKBAARSTELLING VAN DE DATA 
4.1. De Data zal “as-is” en in een gangbaar bestandsformaat worden aangeboden. In het geval 

van eventuele fouten en/of onjuistheden in de Data zal Van Spaendonck zich inspannen 
de fouten en/of onjuistheden, indien het in haar mogelijkheden ligt, zo snel mogelijk te 
herstellen.  

4.2. Indien nodig zal  Van Spaendonck ondersteuning bieden bij het inrichten en/of aansluiten 
van de webservice. Voorafgaand aan de uitvoering van de ondersteuning zal  Van 
Spaendonck hiervoor een offerte opstellen en toesturen aan Koppelpartner. 

4.3. De Data die door Van Spaendonck aan koppelpartij via webservice beschikbaar wordt 
gesteld zijn opgenomen in Bijlage 1.  

 
ARTIKEL 5. EXPLOITATIE 
5.1. De eindverantwoordelijkheid en de beslissingsbevoegdheid over de wijze van exploitatie 

en over de definitieve vormgeving van de Data berust bij Koppelpartner.  
5.2. Van Spaendonck is niet verplicht tot het plaatsen van een naamsvermelding van 

Koppelpartner en/of derden.  
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ARTIKEL 6. GEHEIMHOUDING 
6.1. Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij 

van de wederpartij ontvangen, waaronder de inhoud van de Overeenkomst en de 
verstrekte toegangsgegevens. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun 
werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de 
Overeenkomst.  

6.2. Koppelpartner zal de beschikbaar gestelde Data niet verstrekken aan derden, tenzij dit 
expliciet overeengekomen is met Van Spaendonck of Koppelpartner daar wettelijk of 
krachtens bevoegd gegeven bevel toe verplicht is. In zulke gevallen zal Koppelpartner zich 
inspannen de kennisneming tot een minimum te beperken en zal zij geheimhouding 
betrachten omtrent hetgeen waarvan kennis genomen is. 

6.3. Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als 
zodanig is aangeduid. 

 
ARTIKEL 7. DUUR VAN DE OVEREENKOMST 
7.1. De Overeenkomst treedt in werking op de datum van ondertekening van de 

Overeenkomst (hierna: “de Ingangsdatum”) door beide partijen, tenzij schriftelijk anders 
overeengekomen. 

7.2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur vanaf de Ingangsdatum. Beide 
partijen hebben het recht de Overeenkomst te beëindigen met inachtneming van de 
opzegtermijn. 

7.3. Beide partijen zullen een opzegtermijn van drie (3) maanden in acht nemen. 
7.4. Van Spaendonck heeft het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder 

enigerlei gehoudenheid tot betaling van schadevergoeding op te zeggen, indien 
a) Koppelpartner tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen en een 

dergelijke tekortkoming niet binnen vijf (5) dagen na schriftelijke ingebrekestelling 
door Koppelpartner is hersteld; 

b) indien Koppelpartner surséance van betaling dan wel zijn faillissement heeft 
aangevraagd of het faillissement van Koppelpartner wordt aangevraagd, 
gevorderd of uitgesproken of Koppelpartner een onderhands akkoord aanbiedt 
aan zijn crediteuren. 

 
ARTIKEL 8. WIJZIGING VAN OVEREENKOMST 
8.1. Wijzigingen aan de Overeenkomst vinden schriftelijk plaats en vereisen instemming van 

beide partijen. 
 
ARTIKEL 9. OVERIGE BEPALINGEN 
9.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
9.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen 

alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst worden 
voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement Zeeland-West-
Brabant. 

9.3. De door Koppelpartner ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie en 
administratie geldt als authentiek en dwingend bewijs, behoudens tegenbewijs te leveren 
door Opdrachtgever. 

9.4. Van Spaendonck is gerechtigd haar rechten en verplichtingen eenzijdig uit de 
Overeenkomst over te dragen aan een derde die de Dienst of de betreffende 
bedrijfsactiviteit van haar overneemt. 
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9.5. In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, algemene 
leveringsvoorwaarden of eventuele bijlagen, is de navolgende rangorde van toepassing: 

i. deze Overeenkomst; 
ii. algemene leveringsvoorwaarden; 

iii. eventuele bijlagen. 
9.6. Indien een bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid 

van de gehele Overeenkomst aan. Partijen van deze Overeenkomst zullen voorts ter 
vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk 
is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst gestalte wordt gegeven. 

 
 
Partijen verklaren hierbij 
• bevoegd te zijn om deze Overeenkomst aan te gaan; 
• bekend te zijn met de inhoud van de  algemene leveringsvoorwaarden;  
• akkoord te gaan met de algemene leveringsvoorwaarden en de bepalingen uit deze 

Overeenkomst; 
 
 
Van Spaendonck Services BV  
________________________ ______________________ 
 Naam koppelpartner 
 
 _____/_____/___________  
 datum  
 
______________________ ______________________ 
drs. Erik Snels  Tekeningsbevoegde 
 
 
 
 
______________________ ______________________ 
Handtekening Handtekening 
 
 
 


