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ALGEMENE VOORWAARDEN  
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“Onze missie is om jou als (toekomstige) ondernemer zo snel en slim mogelijk te helpen met je 

eigen online marketplace live te krijgen tegen de beste voorwaarden.  

Laten we samen het avontuur aangaan en door de geluidsbarrière heen gaan..” 

 

       – Patrique van der Valk, CEO & Founder Yeagger –   
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1. Partijen 

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen:  

 

Yeagger B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Amsterdam aan 

de Albert Cuypstraat 52-1, 1072 CV, in Nederland geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder 

nummer 74524372, hierna ("Yeagger") genoemd 

 

en  

 

Jijzelf als de andere partij die deze overeenkomst aangaat (" Jij "). 

 

Jij en Yeagger worden hierna gezamenlijk de "Partijen" genoemd en elk afzonderlijk een "partij". 

 

De overeenkomst die bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en andere documentatie waarnaar wordt 

verwezen in deze Algemene Voorwaarden ("Overeenkomst") is van toepassing op je gebruik van de 

Yeagger-Dienst, een marktplaats/online platform (de "Dienst"). Deze overeenkomst is van toepassing op 

je gebruik van producten en diensten die worden aangeboden door Yeagger. 

 

Door de Dienst op enigerlei wijze te gebruiken, erkent, verklaart en garandeer je dat je deze 

Overeenkomst hebt bekeken en aanvaard en, als je hebt aangegeven dat je namens een entiteit 

handelt, bevoegd bent om namens die entiteit te handelen. 

 

Als je niet gebonden wilt zijn door deze Overeenkomst, gebruik, open of registreer je dan niet voor deze 

Dienst. 

 

     

Team Yeagger 
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2. Diensten 

 

2.1. Je eigen Marktplaats / Online platform 

 

Je mag de Yeagger software gebruiken om je eigen online marktplaats/online platform (het "Platform") 

op te zetten onder de voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst en elk beleid van Yeagger 

zoals van tijd tot tijd van kracht zoals gepubliceerd op de website van de Dienst op Yeagger.com. 

Tenzij anders overeengekomen, wordt de Dienst gehost door Yeagger en kan deze een eigen 

internetdomeinnaam hebben (afzonderlijk met je overeengekomen en door jou verstrekt). Er kan 

afzonderlijk worden overeengekomen dat Yeagger alleen delen van de Dienst aan je levert. Om elke 

twijfel te voorkomen, is Yeagger in een dergelijk geval alleen verantwoordelijk voor de werking en 

uitvoering van de Dienst zoals geleverd door Yeagger, en Yeagger wijst uitdrukkelijk elke 

aansprakelijkheid af met betrekking tot diensten en/of producten die door jou worden geleverd. 

 

2.2. Wat Yeagger doet en waar jij verantwoordelijk voor bent 
 

Yeagger biedt de Dienst alleen om je in staat te stellen een Platform op te zetten. Yeagger beheert het 

Platform op geen enkele manier en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid 

voor activiteiten, transacties en activiteiten die op het Platform worden uitgevoerd. Je bent zelf 

verantwoordelijk voor het bepalen van het bedrijfsidee, de inhoud, de focus en de uitstraling van het 

Platform. Het Platform mag niet worden gebruikt voor bedrijven, transacties en activiteiten die illegaal 

zijn. Bovendien stem je ermee in dat de Dienst niet op enige manier gebruikt gaat worden waardoor de 

reputatie van Yeagger kan worden geschaad, of die de levering van de Dienst aan andere partijen in 

gevaar kan brengen.  

 

Je bent zelf verantwoordelijk voor het verstrekken van de vereiste gebruiksvoorwaarden, 

verkoopvoorwaarden, andere voorwaarden en wettelijk verplichte documenten (inclusief maar niet 

beperkt tot privacybeleid) die van toepassing zijn op het gebruik van het Platform door de 

eindgebruikers van het Platform (samen de ' Platform Algemene Voorwaarden'). Je zult ervoor zorgen 

dat de Platform Voorwaarden te allen tijde beschikbaar zijn voor de eindgebruikers van het Platform en 

dat deze eindgebruikers de Platform Voorwaarden hebben aanvaard en zich eraan zullen houden. Je 

kunt zelf de feitelijke voorwaarden van de Platform-voorwaarden bepalen, maar je bent zelf 

verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat dergelijke voorwaarden en bepalingen te allen tijde voldoen 

aan alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften en de voorwaarden van deze Overeenkomst. 

 

Je bent als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor het Platform en alle activiteiten, transacties en 

activiteiten die op het Platform worden uitgevoerd. Je bent zelf verantwoordelijk voor alle inhoud die is 

gemaakt voor of geplaatst op het Platform en begrijpt dat Yeagger dergelijke inhoud niet beheert.  
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Zonder het voorgaande te beperken, ben je als enige verantwoordelijk voor de werking van het Platform  

in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften en de voorwaarden van deze 

Overeenkomst. Yeagger behoudt zich het recht voor om alle inhoud van het Platform te verwijderen of 

het Platform tijdelijk op te schorten wanneer een dergelijke verwijdering of opschorting noodzakelijk is 

om inhoud die niet in overeenstemming is met de voorwaarden van deze Overeenkomst van het 

Platform te verwijderen. 

 

Je bent zelf verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de persoonlijke gegevens met betrekking tot de 

eindgebruikers van het Platform worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met alle 

toepasselijke wetten. Alle verwerking van persoonlijke gegevens door Yeagger namens jou is 

onderworpen aan de gegevensverwerkingsovereenkomst tussen jezelf en Yeagger, welke 

gegevensverwerkingsovereenkomst is opgenomen door verwijzing naar deze overeenkomst hier. 

 

2.3. Wat als Yeagger wijzigingen doorvoert? 

 

De Dienst is gebaseerd op het softwareplatform van Yeagger en zal evolueren naarmate het platform 

wordt bijgewerkt. Yeagger heeft het recht om de Dienst of een deel daarvan op elk moment te wijzigen. 

Yeagger zal redelijke inspanningen leveren om je van tevoren op de hoogte te stellen van materiële 

wijzigingen die je gebruik van de Dienst op een nadelige manier kunnen beïnvloeden. Als je de 

gewijzigde Dienst niet wilt gebruiken, kun je je het gebruik van de Dienst en deze Overeenkomst 

beëindigen met ingang van de datum waarop dergelijke wijzigingen in de Dienst van kracht worden door 

Yeagger vóór die datum op de hoogte te stellen van de beëindiging. 

 

2.4. Advisering door Yeagger 
 

Alle door Yeagger gegeven adviezen, gedeelde kennis en door Yeagger verstrekte mededelingen en 

opgaven over onder meer de eigenschappen van door Yeagger te leveren diensten zijn geheel 

vrijblijvend en worden door Yeagger verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. Yeagger verleent 

daarbij geen enkele garantie. Voor enige directe of indirecte schade, in welke vorm en uit welke hoofde 

dan ook, voortvloeiende uit informatieverstrekking en/of advisering door Yeagger is Yeagger niet 

aansprakelijk. Licentienemer vrijwaart Yeagger tegen alle aanspraken van derden, tenzij er sprake is van 

opzet of grove schuld van Yeagger. 

 

3. Vergoedingen & betalingsvoorwaarden 

 

Voor het gebruik van de Dienst(en) kunnen kosten in rekening worden gebracht. Alle kosten die in 

rekening worden gebracht zijn in EURO. 
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3.1 Abonnementskosten  

 

Worden maandelijks/kwartaallijks/jaarlijks (periode) vooraf in rekening gebracht. De factuur zal één à 

twee weken vooraf aan de start van deze periode via een geregistreerde e-mail ID worden verstuurd. De 

betalingswijze is per automatische incasso en wordt uiterlijk automatisch gedebiteerd voor de dag van 

de start van de nieuwe periode. Mocht automatische incasso niet mogelijk zijn dan dient de factuur 

volledig betaald te worden per bank voor het ingaan van het abonnement. 

 

3.2 Transactiekosten 

 

Worden na elke maand in de eerste week van de opvolgende maand automatisch geïncasseerd via de 

Stripe account die is gekoppeld aan het platform. Transactiekosten worden berekend over de totale 

omzet die wordt behaald met alle transacties in die maand. Mochten er geen transacties in geld plaats 

vinden zal er een aparte overeenkomst worden opgesteld waarin wordt vastgelegd hoe dit wordt 

gecompenseerd. 

 

3.3 Andere kosten 

 

Voor het gebruik van andere kosten worden afzonderlijk tussen de Partijen overeengekomen en zijn 

gebaseerd op de prijslijsten van Yeagger die van tijd tot tijd van kracht zijn. Yeagger behoudt zich het 

recht voor om haar prijslijsten te wijzigen. Tenzij afzonderlijk anders is overeengekomen, worden 

eventuele kosten vooraf in rekening gebracht. Voor afzonderlijk verzonden facturen is de 

betalingstermijn veertien (14) dagen netto vanaf de factuurdatum. 

 

Yeagger zal je ten minste dertig (30) dagen van tevoren op de hoogte brengen van een wijziging in de 

kosten die voor de Dienst in rekening worden gebracht. Als je een dergelijke wijziging in kosten niet wilt 

accepteren, kunt je deze Overeenkomst beëindigen in overeenstemming met artikel 6 hieronder. 

 

Rente op betalingsachterstanden wordt opgebouwd in overeenstemming met artikel 119 uit Burgerlijk 

Wetboek 6. Yeagger behoudt zich het recht voor om de levering van de Dienst op te schorten vanwege 

betalingen die na veertien (14) dagen na de betalingsdatum van de factuur onbetaald blijven totdat 

dergelijke verschuldigde bedragen volledig zijn betaald. 

 

Alle vermelde vergoedingen en te betalen bedragen zijn netto bedragen exclusief mogelijk toepasselijke 

btw, omzetbelasting of andere toepasselijke belastingen en heffingen die door een overheidsinstantie 

worden opgelegd in verband met je gebruik van de Dienst. Je bent als enige aansprakelijk voor 

dergelijke belastingen en heffingen. 
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4. Intellectuele eigendommen & gebruik  
 

4.1 De Diensten 

 

Alle intellectuele eigendomsrechten op de Diensten blijven het exclusieve eigendom van Yeagger of van 

derden. Onder voorbehoud van eventuele vergoedingen die voor de Dienst zijn overeengekomen, wordt 

je voor de duur van deze Overeenkomst een niet-exclusief, beperkt, niet-overdraagbaar en niet-

sublicentieerbaar recht verleend om de Dienst te gebruiken met als enig doel het opzetten van de 

Marktplaats. Je kunt ervoor kiezen gebruik te maken van diensten van derden (zoals betalingsdiensten) 

die in verband met de Dienst aan je worden aangeboden. Dergelijke diensten van derden zijn uitsluitend 

onderworpen aan de toepasselijke voorwaarden van derden. 

 

4.2 Het Platform 

 

Alle intellectuele eigendomsrechten op het materiaal wat in je Platform staat en wat je aan Yeagger 

hebt verstrekt, blijven jouw enige en exclusieve eigendom. Je verleent Yeagger een eeuwigdurende, 

onherroepelijke, royalty vrije, niet-exclusieve, sublicentieerbare en overdraagbare licentie om dergelijk 

materiaal te gebruiken, te kopiëren, te reproduceren, te wijzigen, beschikbaar te stellen en te 

verspreiden ten behoeve van het beschikbaar stellen van de Dienst. 

 

Alle intellectuele eigendomsrechten op het materiaal dat door de eindgebruikers in het Platform wordt 

gezet en verstrekt, blijven het eigendom van deze eindgebruikers of derden. Je verbindt je ertoe om er 

in de Platform Voorwaarden voor te zorgen dat dergelijke eindgebruikers je een eeuwigdurende, 

onherroepelijke, royalty vrije, niet-exclusieve, sublicentieerbare en overdraagbare licentie voor het 

gebruik, kopiëren, reproduceren, wijzigen, beschikbaar stellen en distribueren van dergelijk materiaal 

verlenen (en het recht hebben om dat te doen), zodat je een soortgelijke licentie aan Yeagger kunt 

verlenen voor het beschikbaar stellen van de Dienst. Je stemt er hierbij mee in om dergelijke licenties 

aan Yeagger te verlenen als u zelf dergelijke rechten van de eindgebruikers of van andere derden 

verwerft. 

 

Je kunt op elk moment tijdens de looptijd van deze Overeenkomst Yeagger verzoeken om een kopie van 

het door jou of door de eindgebruikers van het Platform verstrekte materiaal te verstrekken. Dit 

materiaal wordt verstrekt door het op een redelijke manier aan je ter beschikking te stellen op een door 

jou en Yeagger afzonderlijk overeengekomen wijze. Yeagger heeft het recht om je alle redelijke kosten 

in rekening te brengen die Yeagger maakt als gevolg van het ter beschikking stellen van het materiaal. 
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5. Schadeloosstelling 

 

Je gaat ermee akkoord dat Yeagger, en haar gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen,  

directeuren, functionarissen en werknemers (gezamenlijk "Gevrijwaarde Personen") te vrijwaren van en 

te verdedigen tegen alle vorderingen van derden en alle daarmee verband houdende aansprakelijkheid, 

verlies en kosten (met inbegrip van schadevergoedingen, schikkingsbedragen en redelijke juridische 

kosten) die worden ingesteld tegen Gevrijwaarde Personen, die voortvloeien uit, verband houden met 

of kunnen voortvloeien uit je schending van de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst of 

met betrekking tot de Markt of een bedrijf, activiteit of transactie die wordt uitgevoerd of uitgevoerd op 

het Platform. 

 

6. Geen garantie & beperking van aansprakelijkheid 

 

De Dienst wordt geleverd op een "as is" basis, en je enige verhaal in het geval dat je ontevreden bent 

over de Dienst is het beëindigen van deze Overeenkomst in overeenstemming met artikel 6 hieronder. 

Yeagger geeft geen garantie, expliciet of impliciet, en wijst uitdrukkelijk de garanties of voorwaarden 

van beschikbaarheid, correctheid, niet-inbreuk, verhandelbaarheid en geschiktheid van de Dienst voor 

een bepaald doel van de hand. 

Yeagger is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade, speciale schade, indirecte schade, voorbeeld 

schade of punitieve schade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, winstderving of schade als gevolg 

van een daling of onderbreking van de omzet of de productie), ongeacht of het gaat om een contract, 

een onrechtmatige daad of een andere juridische theorie, zelfs als Yeagger op de hoogte is gesteld van 

de mogelijkheid van dergelijke schade. 

De totale totale aansprakelijkheid van Yeagger onder deze Overeenkomst is beperkt tot het totale 

bedrag dat je als maandelijkse vergoeding voor de Dienst hebt betaald gedurende de periode van drie 

maanden voorafgaand aan het incident waarop de betreffende claim is gebaseerd. 

Zonder het voorgaande te beperken, is Yeagger niet aansprakelijk voor enige storing of vertraging als 

gevolg van een omstandigheid die buiten de redelijke controle van Yeagger valt, met inbegrip van maar 

niet beperkt tot: stakingen of andere werkomstandigheden; brand, onweer, incidenten van zware 

weersomstandigheden en natuurrampen; stroomonderbrekingen, netwerk- of netwerkverbindingen; 

storingen, inbreuken, vertragingen of niet-nakoming van cloud service providers of andere leveranciers 

die in verband met de Dienst worden gebruikt. 

 

7. Beëindiging 

 

De overeenkomst is geldig totdat zij door een van de partijen wordt opgezegd in overeenstemming met 

het volgende: 
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(i.) Alle aanbiedingen of delen van de Dienst die gratis aan jou worden geleverd, kunnen te allen tijde 

door jou of door Yeagger worden beëindigd, door middel van een email te sturen met beëindigd, tenzij 

anders is bepaald; 

 

(ii.) Het is niet toegestaan het abonnement tussentijds op te zeggen en als gevolg daarvan reeds 

betaalde bedragen terug te vorderen. Na het einde van de abonnementsperiode is het mogelijk om het 

abonnement, zonder kosten, stop te zetten; 

 

(iii.) Yeagger kan deze Overeenkomst en alle Diensten die in het kader van deze Overeenkomst worden 

geleverd, voor het gemak en zonder enige aansprakelijkheid op elk moment beëindigen door middel van 

een schriftelijke kennisgeving van dertig (30) dagen. 

Elke partij kan deze Overeenkomst met een schriftelijke kennisgeving aan de andere partij beëindigen, 

indien die andere partij een wezenlijke inbreuk op deze Overeenkomst pleegt en deze inbreuk niet 

binnen dertig (30) dagen na ontvangst van een schriftelijke kennisgeving waarin een dergelijke inbreuk 

wordt vermeld, heeft verholpen. 

 

Bij beëindiging van deze Overeenkomst om welke reden dan ook: 

 

(i.) zal je recht om de Dienst te gebruiken onmiddellijk worden beëindigd; 

 

(ii.) heeft Yeagger het recht om het Platform onmiddellijk te verwijderen; 

 

(iii.) zal Yeagger al het materiaal dat door jou of de eindgebruikers van het Platform aan de Dienst wordt 

geleverd gedurende een periode van dertig (30) dagen bewaren, gedurende welke periode Je kunt 

verzoeken dat Yeagger dergelijk materiaal aan jou ter beschikking stelt. Na deze periode van dertig (30) 

dagen heeft Yeagger het recht om dergelijk materiaal zonder enige aansprakelijkheid te verwijderen. 

Yeagger heeft het recht om alle redelijke kosten die Yeagger maakt voor het ter beschikking stellen van 

het materiaal aan jou te factureren. 

Indien Yeagger deze Overeenkomst voor het gemak beëindigt in het midden van een 

abonnementsperiode waarvoor jij voorschotten hebt betaald, restitueert Yeagger je alle kosten die jij 

daadwerkelijk voor de Dienst hebt betaald met betrekking tot de kalendermaanden waarin je geen 

gebruik hebt kunnen maken van de Dienst als gevolg van de beëindiging. De betaling van de vergoeding 

wordt uitsluitend op jouw verzoek gedaan en op voorwaarde dat je Yeagger je rekeningnummer en 

andere gegevens verstrekt die nodig zijn om de vergoeding te betalen. 

 

Alle onderdelen van deze Overeenkomst die naar hun aard bedoeld zijn om na de beëindiging van deze 

Overeenkomst te blijven bestaan, blijven ook na de beëindiging van deze Overeenkomst bestaan. 
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8. Overige bepalingen 

 

8.1 Referentie 

 

Yeagger kan algemene informatie (zoals de naam en/of het logo) met betrekking tot jou en het Platform 

gebruiken in haar marketing van de Dienst op basis van goede zakelijke praktijken. Jij kunt je natuurlijk 

op het Platform en in het openbaar presenteren als gebruiker van Yeagger op grond van goede zakelijke 

praktijken en redelijke richtlijnen die van tijd tot tijd door Yeagger worden ingediend. 

 

8.2 Wijzigingen van deze Overeenkomst 

 

Yeagger kan de voorwaarden van deze Overeenkomst of de prijslijst te allen tijde wijzigen door de 

gewijzigde informatie en documenten op Yeagger.com te plaatsen en door redelijke inspanningen te 

leveren om jou van de wijziging op de hoogte te stellen via e-mail, op Yeagger.com of anderszins. Indien 

je het gebruik van de Dienst onder de gewijzigde Overeenkomst niet wenst voort te zetten, kun je deze 

Overeenkomst beëindigen op de datum waarop de wijzigingen van kracht worden, door Yeagger voor 

die datum op de hoogte te stellen van de beëindiging. Door de Dienst na dergelijke wijzigingen te blijven 

gebruiken, ga je ermee akkoord gebonden te zijn aan de gewijzigde Overeenkomst. Alle andere 

wijzigingen van deze Overeenkomst moeten schriftelijk door beide partijen worden uitgevoerd. 

 

8.3 Gehele Overeenkomst 

 

Deze overeenkomst (samen met een eventuele afzonderlijke schriftelijke overeenkomst waarin naar 

deze voorwaarden wordt verwezen en waarin deze worden opgenomen) vormt de volledige 

overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp van de overeenkomst en vervangt 

alle voorstellen, mondeling of schriftelijk, alle eerdere onderhandelingen en alle andere mededelingen 

tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp van de overeenkomst. 

Om twijfel te voorkomen, kunnen de voorwaarden van derden van toepassing zijn op de Dienst of delen 

daarvan indien dergelijke diensten van derden door jou worden gebruikt als onderdeel van de Dienst. In 

dat geval zijn de voorwaarden van derden uitsluitend van toepassing op dergelijke diensten van derden. 

 

8.4 Onafhankelijke contractanten 

 

Niets in deze Overeenkomst mag worden geïnterpreteerd als het creëren van een partnerschap, 

agentschap, joint venture of een juridische entiteit tussen Yeagger en jou. Yeagger treedt niet op als 

jouw vertegenwoordiger of agent met betrekking tot de Dienst. De relatie tussen Yeagger en jou is er 

één van onafhankelijke contractanten. 
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Om elke twijfel te vermijden, JIJ mag geen verbintenissen aangaan namens Yeagger. 

 

8.5 Geen verklaring van afstand 

 

Het niet verlangen van uitvoering van een bepaling doet geen afbreuk aan het recht van een partij om te 

allen tijde daarna uitvoering te verlangen, noch vormt een verklaring van afstand van een schending of 

verzuim van deze Overeenkomst een verklaring van afstand van een latere schending of verzuim of een 

verklaring van afstand van de bepaling zelf. 

 

8.6 Scheidbaarheid 

 
Indien een bepaling van deze overeenkomst niet afdwingbaar wordt geacht, zal deze bepaling worden 

gewijzigd om de intentie van de partijen weer te geven, en de overige bepalingen van deze 

overeenkomst zullen volledig van kracht blijven. 

 

8.7 Overdracht 

 
Je mag deze Overeenkomst of een van jou rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst 

niet overdragen aan een derde partij. Yeagger kan deze Overeenkomst en al haar rechten en 

verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving 

overdragen aan haar filiaal of een derde partij. 

 

9. Toepasselijk recht & Geschillen 

 
Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van de bepalingen 

inzake rechtskeuze. 

Voor zover door nationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven is de rechter te 

Amsterdam bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van elk geschil, controverse of claim die voortvloeit 

uit of verband houdt met deze overeenkomst, of de schending, beëindiging of geldigheid ervan, zal 

definitief worden beslecht door middel van arbitrage in Amsterdam, Nederland. De taal van de arbitrage 

is in het Nederlands. 

 

Niettegenstaande het voorgaande behoudt Yeagger zich het recht voor om eventuele onbetaalde kosten 

in een openbare rechtbank te claimen. 

 

 

 


