BestBuyLicenses Voorwaarden Deelname Marktplaats voor 2e hands licenties
Deelnemer aan de BestBuyLicenses (BBL) Marktplaats voor 2e hands licenties, hierna te noemen: “Deelnemer”,
verklaart akkoord te gaan met de volgende Deelname Voorwaarden:
Artikel 1 - Marktplaats (B2B).
1. Deelname aan de Marktplaats voor 2e hands licenties is uitsluitend voorbehouden aan organisaties: B2B.
2. Deelnemer neemt deel aan de BBL Marktplaats voor 2e hands licenties in de hoedanigheid van
rechtspersoon (profit of non profit).
3. Aan de deelname zelf zijn geen kosten verbonden. De deelname is dus gratis.
4. Deelname maakt het voor een Deelnemer mogelijk om actief of passief deel te nemen aan Marktplaats.
5. BBL mag een Deelnemer actief benaderen om overtollige licenties te kopen dan wel te verkopen.
6. Op ieder moment kan Deelnemer de deelname aan de Marktplaats schriftelijk of per email opzeggen. Het
aanbod of de vraag van Deelnemer zal binnen 5 werkdagen door BBL van de Markplaats worden
verwijderd.
7. BBL behoudt zich het recht voor om aangeboden gebruikte software licenties niet op de Marktplaats te
publiceren of ervan te verwijderen, b.v. omdat BBL het aanbod onverkoopbaar acht of twijfels heeft over
de herkomst.
Artikel 2 - Verzoek tot aankoop dan wel verkoop van gebruikte software licenties.
1. Deelnemer kan een verzoek tot aankoop dan wel verkoop van gebruikte licenties bij BBL schriftelijk
uitbrengen.
2. Voordat partijen in onderhandeling treden, wordt een BBL bemiddelingsovereenkomst ondertekend.
3. Een overeengekomen BBL bemiddelingsovereenkomst prevaleert bij tegenstrijdigheid boven deze
Deelname Voorwaarden.
4. Aan een succesvolle BBL bemiddeling zijn kosten verbonden zoals hieronder vermeld in artikel 4.
Artikel 3 - BBL prestatie en werkwijze.
1. BBL faciliteert het gehele proces van kwalificatie, matching en overdracht van 2e hands software licenties
tussen Deelnemers.
2. BBL houdt tijdens de informatie uitwisseling en matching fase de identiteit van Deelnemers volledig
anoniem.
3. Conform de BBL bemiddelingsovereenkomst zal de anonimiteit van Deelnemer pas verbroken worden
nadat zowel de kopende Deelnemer als de verkopende Deelnemer hier schriftelijk toestemming voor
hebben gegeven.
4. Indien noodzakelijk, zal BBL na een succesvolle overdracht van gebruikte licenties de Deelnemers
ondersteunen bij het informeren van de auteursrechthebbende (de software fabrikant).
Artikel 4 - Koopsom en BBL bemiddelingsfee.
1. BBL kan de verkopende Deelnemer adviseren over een redelijke prijs. In de vraagprijs is de
bemiddelingsfee BBL inbegrepen.
2. De vraagprijs voor de gebruikte (overtollige) licenties wordt bepaald door de verkopende Deelnemer en
zal na goedkeuring door BBL worden gepubliceerd op de Marktplaats.
3. Een geïnteresseerde Deelnemer kan de vraagprijs voor de licenties bekijken na inloggen op de
Marktplaats
4. De overeengekomen vraagprijs (Koopsom) voor de licenties is inclusief de bemiddelingsfee BBL.
5. De kopende Deelnemer betaalt de Koopsom aan de verkopende Deelnemer.
6. De verkopende Deelnemer draagt 25% van de Koopsom af als bemiddelingsfee aan BBL.
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Artikel 5 - Geheimhouding.
1. Deelnemers en BBL zijn zich bewust van het feit dat uitwisseling van licentie posities bedrijfsgevoelige
informatie betreft. Met dit soort informatie zal door Deelnemers en BBL zorgvuldig, vertrouwelijk en
onder strikte geheimhouding worden omgegaan.
2. BBL verplicht zich tot stringente geheimhouding van alle informatie betreffende verzoeken van
Deelnemer (conform artikel 2) ter verkrijging of afstoting van licenties.
3. Deelnemers en BBL zijn verplicht informatie omtrent elkaar en elkaars organisatie en bedrijfsactiviteiten
die niet algemeen bekend zijn, te behandelen als vertrouwelijke informatie. Deelnemers en BBL zullen
daartoe alle noodzakelijke of in redelijkheid wenselijke maatregelen treffen.
4. De in dit artikel opgenomen geheimhoudingsplicht wordt op gelijke wijze van toepassing op al het
personeel van Deelnemers en BBL en door hun ingeschakelde derden.
Artikel 6 - Algemeen.
1. De (algemene) inkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Deelnemer zijn niet van toepassing.
2. Kennisgevingen die Deelnemer en BBL doen, vinden schriftelijk of per e-mail plaats. Mondelinge
mededelingen, toezeggingen, afwijkingen of afspraken hebben geen rechtskracht tenzij deze schriftelijk
of per e-mail zijn bevestigd.
4. Op deze Deelname Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
6. BBL heeft het recht om een Deelnemer zonder opgave van reden niet te registreren en aldus geen
username en paswoord uit te reiken.
7. Indien een Deelnemer zich niet houdt aan deze Voorwaarden of anderszins de 2e hands BBL Marktplaats
probeert te verstoren heeft BBL het recht om de deelnemer, zonder opgaaf van reden, uit te sluiten van
deelname (username en paswoord worden buiten werking gesteld).
8. Alle op de Marktplaats en elders genoemde bedragen, prijzen, koopsommen en bemiddelingsfee luiden
in Euro’s exclusief BTW en andere belastingen of heffingen.
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