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Gebruikersovereenkomst (API) 

De ondergetekenden: 

1. de besloten vennootschap Van Spaendonck Loket B.V.. (KvK 18013755) statutair gevestigd te 
Tilburg en kantoorhoudende te (5037AA) Tilburg aan de Reitseplein 1, te dezer zake rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door dhr. M. Van Gaal; hierna te noemen: ‘Loket’; 
 

2. de besloten vennootschap ………………. (KvK ……………) statutair gevestigd te …………… en 
kantoorhoudende te (………) ……………., aan de ……………, te dezer zake rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door ……………….; nader te noemen ‘Gebruiker’ 

 
Partijen hierna gezamenlijk ook wel aan te duiden als ‘Partijen’. 

Overwegende dat: 

A. Loket online (software)applicaties ter beschikking stelt aan derden (hierna: Providers) waarmee 
deze Providers zelfstandig personeels- en salarisadministratie kunnen uitvoeren ten behoeve van 
hun opdrachtgevers (hierna: Eindgebruiker(s)); 

B. Loket bij haar (software)applicaties op basis van een RESTful API (hierna: de API) informatie en 
functionaliteiten met derde partijen kan delen op basis van one way interoperabiliteit en/of two 
way interoperabiliteit ; 

C. Gebruiker een technische koppeling heeft gemaakt met de API van Loket; 
D. Loket uitsluitend op uitdrukkelijk verzoek én na uitdrukkelijke goedkeuring van Eindgebruiker, 

dan wel de individuele werknemers van Eindgebruiker, informatie (hierna: Data) beschikbaar 
stelt aan Gebruiker via haar API;  

E. Gebruiker deze Data nu of in de toekomst wil gebruiken en automatisch wil ophalen in het kader 
van haar werkzaamheden en/of de door haar aan Eindgebruiker(s) verleende diensten; 

F. Loket geen betrokkenheid heeft bij de verwerking van de Data binnen de gelederen van 
Gebruiker; 

G. Partijen nadere afspraken omtrent het gebruik van de API willen vastleggen in deze 
Gebruikersovereenkomst; 

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: 

Artikel 1. Licentieverstrekking, beoogd gebruik en authenticatie 
1. Loket verleent hierbij aan Gebruiker een beperkt gebruiksrecht op de API om, onder de 

voorwaarden en gronden als opgenomen in deze Gebruikersovereenkomst, automatisch Data op 
te halen ten behoeve van haar werkzaamheden en/of de door haar aan Eindgebruiker(s) verleende 
diensten. Loket is en blijft eigenaar van de API. 

2. Loket verstrekt na registratie een refresh en access token (hierna: Token) aan Gebruiker.  
3. Gebruiker is verantwoordelijk voor het geautoriseerd gebruik van de Token voor de API.  
4. In geval van misbruik, verlies, ongeoorloofde verstrekking, ongeoorloofde toegang tot en/of inzage 

in de Token informeert Gebruiker Loket hierover zonder onredelijke vertraging.  

Artikel 2. Verplichtingen en verantwoordelijkheden Gebruiker  
1. Gebruiker verklaart de verkregen Data conform de AVG en UAVG te verwerken en alle eventueel 

daarvoor benodigde toestemmingen (van Eindgebruiker dan wel de individuele werknemers van 
Eindgebruiker) te hebben verkregen. 

2. Gebruiker garandeert dat hij gerechtigd is de Data te ontvangen van Loket. 
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Artikel 3. Beschikbaarstelling van Data  
1. Loket kan niet garanderen dat de API foutloos is en zonder onderbrekingen functioneert. 
2. Loket is niet verantwoordelijk voor de volledigheid, correctheid en/of actualiteit van de Data. 
3. Loket is niet verplicht tot het plaatsen van een naamsvermelding van Gebruiker en/of derden. 
4. Gebruiker vrijwaart Loket voor alle schade en voor alle eventuele aanspraken, al dan niet van 

derden, waaronder, doch niet uitsluitend begrepen, aanspraken die resulteren uit een onvolledige 
en/of incorrecte en/of niet-actuele weergave van de Data. 

5. Gebruik van de API door Gebruiker is voor eigen rekening en risico van Gebruiker.  
6. Loket sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit, in die zin dat zij op geen enkele wijze 

aansprakelijk is voor welke vorm van schade dan ook uit welke hoofde dan ook, aangezien Loket 
enkel Data aanbiedt door middel van haar API en verder geen betrokkenheid heeft bij de 
ontwikkeling van de technische koppeling die Gebruiker inzet om de Data te ontsluiten dan wel bij 
de verwerking van de Data binnen de gelederen van Gebruiker. 

Artikel 4. Onderhoud 
1. Loket kan de API van tijd tot tijd aanpassen bijvoorbeeld om fouten te herstellen of functies te 

verbeteren. Hetgeen opgenomen in de API Changelog van Loket.nl is hierbij leidend. 

Artikel 5. Duur van de overeenkomst  
1. Deze Gebruikersovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd vanaf de datum van 

ondertekening door Partijen.  
2. Loket heeft het recht de Gebruikersovereenkomst met onmiddellijke ingang, zonder gehouden te 

zijn tot enige vorm van schadevergoeding, op te zeggen dan wel deze Gebruikersovereenkomst 
en/of de werking van de API op ieder moment, zonder opgaaf van redenen en/of voorafgaande 
aankondiging, op te schorten en/of de API te blokkeren. 

Artikel 6. Slotbepalingen 
1. Indien enige bepaling van deze Gebruikersovereenkomst niet rechtsgeldig of niet afdwingbaar 

blijkt te zijn, zal die ongeldigheid of onafdwingbaarheid geen invloed hebben op de 
rechtsgeldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze 
Gebruikersovereenkomst.  

2. Deze Gebruikersovereenkomst en alle daaruit voortvloeiende rechten, verplichtingen en/of 
overeenkomsten zullen worden geïnterpreteerd naar en beheerst door alle aspecten van het 
Nederlands recht.  

3. Eventuele claims, geschillen, verschillen of vragen die voortvloeien uit deze 
Gebruikersovereenkomst en die partijen niet onderling in der minne kunnen oplossen, zullen ter 
beslechting worden voorgelegd aan de exclusieve jurisdictie van het bevoegde 
(arrondissements)rechtbank te Zeeland – West-Brabant, Nederland.  

 
Aldus overeengekomen en ondertekend te [plaats] op [datum] 
 
Namens diegene(n) waartoe bevoegd zoals voornoemd: 
 
 
_____________     _____________ 

Van Spaendonck Loket B.V.     [bedrijfsnaam] 

Dhr. M. van Gaal     Dhr./mevr. [naam] 
Directeur       [functie]  


