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NÉTIVE CONNECT  

GEBRUIKSVOORWAARDEN voor LEVERANCIERS 

 
 
Nétive Connect wordt onder meer aan leveranciers van organisaties die gebruik maken van 
Nétive VMS (‘Opdrachtgevers’) ter beschikking gesteld zoals uitzend- en detacheringsbureaus 
(‘Leveranciers’).  
 
Deze gebruiksvoorwaarden (‘Voorwaarden’) bevatten de voorwaarden voor toegang, gebruik, 
verwachtingen over en weer, en aanverwante onderwerpen waaronder Nétive Connect en 
gerelateerde diensten ter beschikking worden gesteld door Nétive VMS B.V., kantoorhoudende 
te Rijswijk (KvK-nummer 27258732) (‘Nétive’), gelden tussen Leverancier en Nétive. 
 

A. Nétive Connect wordt door Nétive c.q. via Leverancier’s software-aanbieders ter 
beschikking gesteld (‘Software-aanbieders’). De bestaande communicatiekanalen zoals e-
mail en het inlogportaal via Nétive of Software-aanbieder blijven onverlet actief en 
beschikbaar onder de daarvoor toepasselijke voorwaarden. Op deze Voorwaarden en de 
uitvoering ervan is Nederlands recht van toepassing. 

 
B. Leverancier verplicht zich ervoor te zorgen dat de door haar verstrekte gegevens correct 

en niet misleidend zijn. Uitsluitend Leverancier is verantwoordelijk voor de door de 
Leverancier aangeleverde gegevens en ander het gebruik van Nétive Connect, en het 
vertrouwelijk houden van de toegang daartoe, binnen of buiten de organisatie van 
Leverancier. Het is de Leverancier niet toegestaan de verstrekte gegevens uit c.q. in 
Nétive Connect geheel of gedeeltelijk te gebruiken voor andere doeleinden dan voor het 
doel zoals aangegeven door Nétive (‘Doel’) of aan derden te verhuren, te verkopen of op 
andere wijze ter beschikking te stellen. 
 

C. Leverancier is verantwoordelijk voor het inschakelen en gebruik maken van Software-
aanbieders uitsluitend binnen het kader van Nétive Connect en het Doel om Nétive 
Connect te koppelen aan het betreffende inlogportaal van haar Software-aanbieders. 
Nétive is niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van tekortkomingen van 
Software-aanbieders. 

 
D. Nétive Connect alsmede de van tijd tot tijd doorgegeven gegevens worden geleverd op 

een ‘as is’ basis. Het gebruik door Leverancier van Nétive Connect en de directe en 
indirecte consequenties ter zake zijn voor rekening en risico van Leverancier. Leverancier 
is verantwoordelijk voor het gegevensverkeer van of naar Nétive Connect. Nétive Connect 
is een interface waarbij de technische verwerking en transmissie van gegevens van 
Leverancier nodig is om Nétive Connect te functioneren, deze gegevens worden niet 
opgeslagen of anderszins verwerkt door Nétive Connect. 

 
E. Indien en voor zover enig schade wordt veroorzaakt doordat Nétive vanwege opzet of 

grove schuld van de bedrijfsleiding van Nétive in haar verantwoordelijkheden 
toerekenbaar tekortschiet, is Nétive hoogstens aansprakelijk voor directe schade (niet 
zijnde gevolgschade, bedrijfsstagnatie, gederfde winst, gemiste besparingen en schade 
aan gegevensbestanden) tot een bedrag van één duizend Euro (EUR 1.000) per 
gebeurtenis waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één 
gebeurtenis, met een maximum van het door Leverancier aan Nétive in het betreffende 
kalenderjaar reeds betaalde vergoedingen voor het gebruik van Nétive Connect. In alle 
overige gevallen is Nétive niet aansprakelijk. 

 
Van tijd tot tijd kan Nétive deze Voorwaarden zonder verdere aankondiging herzien. Nétive 
adviseert Leverancier regelmatig te controleren of de Voorwaarden zijn herzien. Nétive zal 
Leverancier op de hoogte stellen van substantiële wijzigingen die een negatief effect op de 
gerechtvaardigde belangen van Leverancier hebben via mededelingen bij Nétive Connect. 


