ALGEMENE VOORWAARDEN m.b.t. uploaden van content op FlickBox
Wij zijn FlickBox B.V. (hierna: “wij”, “ons” of “FLICKBOX”): de ontwikkelaar en
exploitant/aanbieder van het FlickBox platform. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing
als je content op ons platform upload.
1.

Definities

In deze gebruikersvoorwaarden wordt verstaan onder:
Dienst:
Content:

het aanbieden van Content op het Platform
de content, zoals een film, registratie van een voorstelling, serie of
documentaire en eventueel een trailer van de content, die Producent Upload
en die door de Gebruiker van het Platform kan worden gehuurd en
bekeken;

FLICKBOX:

FlickBox B.V., gevestigd aan de Abersland 3306, 6605PM te Wijchen,
ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 81863276;

MOLLIE:

De betalingsverwerker van FLICKBOX; Mollie BV, gevestigd aan de
Keizersgracht 126 te Amsterdam, ingeschreven in de Kamer van
Koophandel onder nummer 30204462;

Gebruiker:

de consument die het Platform gebruikt al dan niet om Content te huren;

Huurprijs:

door Producent vastgestelde huurprijs voor de Content van minimaal € 4,-;

Vergoeding:

een percentage van 90% over de Huurprijs welke de Producent ontvangt
van het verhuren van Content (Huurprijs minus App Kosten);

App Kosten:

een percentage van 10% dat het Platform inhoudt op de verdiensten van de
Huurprijs;

Licentie:

door Producent verleende licentie met betrekking tot de Content conform
artikel 4.1 en 4.2 van deze algemene voorwaarden;

Overeenkomst:

iedere overeenkomst tussen Producent en FLICKBOX;

Platform:

een videoplatform dat wordt aangeboden door FLICKBOX op
www.flickbox.io. Onderdelen ervan zijn:
-

de software die ervoor zorgt dat er van het platform gebruik kan
worden gemaakt;

-

de inhoud, waaronder de Content en het achterlaten van reviews;

-

alle wijzigingen van bovenstaande elementen die FLICKBOX doorvoert
waaronder ook wordt begrepen aanvullingen en verwijderingen.

Producent:

aanbieder van Content op het Platform;
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Upload/Uploaden:

het uploaden door de Producent van de Content op het Platform conform de
voorwaarden in artikel 3.3 van deze algemene voorwaarden.

2.

Toepasselijkheid

2.1.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en
prijsopgaven van FLICKBOX, op alle Overeenkomsten en op daaruit voortvloeiende
leveringen, de Dienst en op ieder gebruik van het Platform voor zover niet in het voorgaande
begrepen.

2.2.

Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken als dat schriftelijk met
FLICKBOX is overeengekomen.

2.3.

Algemene voorwaarden van Producent zijn niet van toepassing. Voor zover algemene
voorwaarden van Producent wel van toepassing zijn en tegenstrijdig zijn met deze algemene
voorwaarden, prevaleren deze algemene voorwaarden.

2.4.

Door het gebruik van het Platform en/of het gebruik van de Dienst aanvaardt de Producent
de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

3.

Diensten en uitvoering Overeenkomst

3.1.

FLICKBOX stelt het Platform en de Dienst ter beschikking aan Producent die zijn Content kan
Uploaden onder de in deze algemene voorwaarden opgenomen voorwaarden.

3.2.

De Overeenkomst verplicht FLICKBOX tot niets anders dan het beschikbaar stellen van de
Dienst.

3.3.

Om de Content te kunnen Uploaden is de Producent verplicht de uploadtool op het Platform
te doorlopen. De Producent is hierbij onder meer verplicht:
-

een account aan te maken en te beheren waarvan de Producent alle noodzakelijke
accountgegevens beheert (of, als de Producent jonger dan 16 is, toestemming heeft van
zijn ouders of voogd);

-

Content aan te leveren in digitaal formaat op de wijze zoals door FLICKBOX gespecificeerd
in de uploadtool;

-

een artwork te uploaden dat voldoet aan de door FLICKBOX in de uploadtool gestelde
eisen;

-

met betrekking tot de Content het door Kijkwijzer vastgestelde leeftijds- en
inhoudclassificaties aan te leveren;

-

de Huurprijs te bepalen;

-

het rekeningnummer in te vullen waar de Vergoeding naar toe kan worden overgemaakt;
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-

tot de betaling van een eenmalige uploadvergoeding van € 1,- incl. BTW per geüploade
Content minuut (e.g. duurt de Content zestig minuten dan betaalt de Producent € 60,incl. BTW). Voornoemde betaling dient te worden verricht via iDEAL.

-

de algemene informatie over de Content te verstrekken zoals die wordt gevraagd in de
uploadtool.

3.4.

Producent verklaart dat alle informatie die is verstrekt, tijdens het aanmaken van een
account juist, volledig en actueel is en Producent zal indien nodig de accountgegevens
bijwerken om deze actueel te houden.

3.5.

Producent is zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van gebruikersnamen en
wachtwoorden. FLICKBOX is niet aansprakelijk voor misbruik van Producent´s
gebruikersnamen, wachtwoorden of andere identificatiemiddelen ten behoeve van het
gebruik van het Platform. Producent dient, indien hij vermoedt dat misbruik wordt gemaakt
van één van voornoemde indentifivatiemiddelen, dit direct te melden aan FLICKBOX.

3.6.

Je zal via het Platform niet op andere wijze een account aanmaken dan door je eigen
gegevens in te vullen. Je zal met name geen apparaat, script, bot, spider, crawler of andere
techniek gebruiken.

3.7.

Het is niet toegestaan om het Platform of de servers en/of netwerken die zijn verbonden met
het Platform te belemmeren of te verstoren, zoals bijvoorbeeld door virussen, spyware,
malware of andere destructieve of ontwrichtende code.
De Huurprijs kan door de Producent op ieder moment worden aangepast. De Producent kan
de prijs op het Platform zelf wijzigen. De prijswijziging geldt vanaf het moment van wijzigen
en geldt nooit met terugwerkende kracht.

3.8.

Onverminderd haar overige rechten, waaronder haar recht tot opschorting en beëindiging
van de Overeenkomst, is FLICKBOX gerechtigd om, zonder daardoor schadeplichtig te
worden, de Overeenkomst op te zeggen en de Content van Producent te verwijderen indien
Producent de Overeenkomst, waaronder enige verplichting uit deze algemene voorwaarden,
niet nakomt.

3.9.

FLICKBOX is gerechtigd de Dienst van tijd tot tijd te wijzigen, aan te passen of (gedeeltelijk)
te beëindigen zonder op enigerlei wijze schadeplichtig te worden jegens Producent. Indien de
wijziging, aanpassing of (gedeeltelijke) beëindiging tot gevolg hebben dat de essentie van de
Dienst zoals aanvankelijk overeengekomen dusdanig wordt gewijzigd dat van instandhouding
van de Overeenkomst redelijkerwijs niet mag worden verlang, zal Producent gerechtigd zijn
tot tussentijdse opzegging van de Overeenkomst.

4.

Licentie
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4.1.

Wanneer Producent de Content Upload, verleent Producent aan FLICKBOX een wereldwijde,
niet-exclusieve, licentie om die Content te gebruiken, met inbegrip van het recht om die
Content te reproduceren, te distribueren, aan te passen, weer te geven en openbaar te
maken met als doel om de Dienst te leveren, het Platform te promoten en te verbeteren.

4.2.

Producent verleent bij het Uploaden van de Content tevens aan de Gebruiker een
wereldwijde, niet-exclusieve licentie om de Content via het Platform te openen en om de
Content te bekijken onder de voorwaarden zoals beschreven in de Gebruikersvoorwaarden
FLICKBOX.

4.3.

De door Producent conform de artikelen 4.1. en 4.2. verleende licentie blijft van kracht
totdat de Producent op het Platform aangeeft de Content te willen verwijderden. Vanaf dat
moment zal de Content:
-

uit het overzicht op het Platform worden verwijderd zodat de Content door Gebruikers niet
langer gehuurd kan worden;

-

voor Gebruikers die de Content hebben gehuurd nog één maand beschikbaar blijven
waarna de Content geheel van het Platform zal worden verwijderd.

5.

Gebruik van het Platform

5.1.

Producent erkent dat de Content dient te worden geüpload naar het Platform hetgeen
afhankelijk is van een internet verbinding. Producent is zelf verantwoordelijk en
aansprakelijk voor zijn eigen telecommunicatie faciliteiten en internet verbinding (minimum
DSL), één en ander op eigen kosten van Producent.

5.2.

FLICKBOX zal zich inspannen om er voor te zorgen dat het Platform altijd beschikbaar is.
FLICKBOX garandeert niet dat het Platform altijd beschikbaar is en dat Producent steeds
Content kan Uploaden.

5.3.

Producent erkent dat voor toegang tot het Platform gebruikersnaam en/of wachtwoorden
en/of andere codes (“Toegangcodes”) kunnen zijn vereist. Zulke Toegangscodes beheersen
de (voortdurende) toegang tot het Platform en het Uploaden en voorkomen van het
Uploaden van Content door andere partijen en/of via andere systemen dan
overeengekomen. Producent zal zijn Toegangscodes of informatie daarover niet bekend
maken aan derden. In geval van vermoed misbruik van de Toegangscodes zal Producent
FLICKBOX daarover onmiddellijk via email informeren. Producent zal FLICKBOX compenseren
voor alle schade die FLICKBOX lijdt als gevolg van misbruik van de Toegangscodes voor
zover dat is toe te rekenen aan Producent.

5.4.
-

Producent zal niet, en zal een derde partij niet toestaan om:
het Platform te kopiëren, aan te passen, te veranderen, toe te voegen, te vertalen of
afgeleide werken te creëren, dan wel anderszins te wijzigen;
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gebruik van het Platform aan een derde te sublicentiëren, te verhuren of uit te lenen, dan

-

wel gebruik van het Platform door een derde anderszins toe te staan;
eigendomsaanduidingen in of in verband met het Platform te verwijderen, te veranderen

-

of te verbergen.
5.5.

Producent vrijwaart FLICKBOX voor schade als gevolg van Producent’s handelingen die in
strijd zijn met bovenstaande bepalingen.

6.

Betaling Huurprijs

6.1.

FLICKBOX zal Producent een vergoeding van 90% procent van de Huurprijs van de Content
betalen voor iedere keer dat de Gebruiker de Content huurt.

6.2.

Om vergoedingen te ontvangen is de Producent is verantwoordelijk voor het registreren en
instellen van een account op MOLLIE (De betalingsverwerker) en deze te koppelen aan het
systeem van FLICKBOX.

6.3.

Zodra Content verhuurd wordt ontvangt de Producent hiervoor direct de volledige Huurprijs
op zijn account bij MOLLIE. Dit bedrag wordt door MOLLIE verminderd met de App Kosten
waardoor de Producent netto zijn Vergoeding overhoudt.

6.4.

Facturen voor deze transacties worden verzorgd door MOLLIE.

7.

Garanties en vrijwaringen

7.1.

Producent garandeert dat:
-

hij alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Content bezit;

-

hij vrij is de Licentie te verlenen;

-

de Content niet in strijd is met enige wet of regelgeving;

-

(het vertonen van) de Content niet in strijd is met enig (intellectueel
eigendoms)recht van derden, waaronder maar niet beperkt tot auteurs-, portret en
merkenrechten;

-

de Content geen inhoud bevat die aangemerkt kan worden als lasterlijk,
bedreigend, beledigend, kwetsend, grievend, intimiderend, racistisch, pornografisch
of op een andere manier strijdig is met de goede zeden, openbare orde of
anderszins door FLICKBOX wordt aangemerkt als ongepast.

7.2.

Producent vrijwaart FLICKBOX tegen alle vorderingen en/of alle andere aanspraken van
derden voortvloeiend uit de door Producent verstrekte Licentie.

7.3.

FLICKBOX is gerechtigd om de Vergoeding die FLICKBOX aan Producent heeft uitgekeerd
voor Content in strijd met artikel 7.1 niet uit te keren. Indien FLICKBOX de Vergoeding heeft
uitgekeerd voor Content in strijd is met artikel 7.1 zal door Producent aan FLICKBOX worden
teruggestort op eerste verzoek van FLICKBOX.

8.

Privacy policy
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8.1.

FLICKBOX hecht grote waarde aan het respecteren van privacy. Persoonsgegevens worden
dan ook zorgvuldig behandeld en beveiligd. Zie hierover verder het privacy statement van
FLICKBOX.

9.

Overige bepalingen

9.1.

Producent is niet gerechtigd rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde
over te dragen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van FLICKBOX.

9.2.

FLICKBOX mag de rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien
overdragen aan een derde. In het geval FLICKBOX dat doet mag Producent de Overeenkomst
beëindigen als die overdracht is aan een persoon buiten de groep van FLICKBOX.

9.3.

FLICKBOX kan deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd aanpassen. Indien Producent niet
akkoord is met de wijzigingen, dient Producent FLICKBOX daar binnen 7 dagen na
kennisgeving schriftelijk van op te hoogte te stellen.

9.4.

Indien en voor zover een bepaling uit de Overeenkomst tegenstrijdig is met de bepalingen
uit deze algemene voorwaarden, prevaleert de bepaling uit de Overeenkomst.

9.5.

Indien enig beding, deel uitmakend van een Overeenkomst, waaronder een beding in deze
algemene voorwaarden, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van
die Overeenkomst in stand en zal het betreffende beding voor zover mogelijk worden
vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk
benadert.

10.

Contact

10.1. Voor vragen over de inhoud van deze algemene voorwaarden kan contact worden
opgenomen met de klantenservice via onderstaande gegevens:
e-mailadres: info@flickbox.io
correspondentieadres: Cornelis Drebbelstraat 18, 6603BH, Wijchen

Versie: juli 2021
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