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GEBRUIKSVOORWAARDEN CONTENT MANAGER BECURIOUS BV 
Gevestigd aan het Rietwijkerstraat 36, 1059 XA Amsterdam, Nederland 
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66369649 
 
Artikel 1. Definities 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
1. BeCurious: de eigenaar van de Content Manager en wederpartij bij de overeenkomst met de Gebruiker; 
2. Content Manager: de door BeCurious aangeboden Content Manager (software applicatie), welke kan worden gebruikt 

voor het beheer van de inhoud van de website van de Gebruiker. 
3. Gebruiker: de natuurlijk of rechtspersoon die met BeCurious een overeenkomst is aangegaan met betrekking tot het 

gebruik van de Content Manager. 
4. Account: verzameling gegevens met betrekking tot een bepaalde Gebruiker, welke gegevens kunnen worden ingezien 

en gewijzigd via de Content Manager na het verstrekken van bijhorende inloggegevens; 
5. Gebruik(en): onder “gebruiken” valt in deze algemene voorwaarden ieder gebruik van de Content Manager daaronder 

mede begrepen doch niet beperkt tot inladen (uploaden), opslaan (downloaden), inloggen, opvragen, raadplegen, 
lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, 
doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, het volgen van links naar andere websites en het verrichten van 
rechtshandelingen; 

6. Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal 
(bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende 
vaststaat. 

 
Artikel 2. Toepasselijkheid 
1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder Gebruik van de Content Manager. BeCurious behoudt zich het 

recht voor de onderhavige voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen. Van toepassing zijn telkens de 
voorwaarden zoals deze luiden op het moment van het Gebruik. BeCurious raadt haar Gebruikers aan de onderhavige 
gebruiksvoorwaarden daarom regelmatig te raadplegen. 

2. Eventuele voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en 
aanvullingen op deze gebruiksvoorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door BeCurious 
uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen hebben deze 
afwijkingen van of aanvullingen op de gebruiksvoorwaarden slechts betrekking op de desbetreffende overeenkomst. 

3. Wanneer door BeCurious gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige 
gebruiksvoorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze 
gebruiksvoorwaarden te eisen. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop BeCurious deze 
gebruiksvoorwaarden toepast. 

4. Deze gebruiksvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met BeCurious, voor de uitvoering 
waarvan derden dienen te worden betrokken. Deze derden kunnen jegens de Gebruiker een rechtstreeks beroep op 
deze gebruiksvoorwaarden doen, waaronder eventuele beperkingen van aansprakelijkheid. 

5. In geval van strijd tussen en/of afwijkingen van de inhoud van een tussen de opdrachtgever en BeCurious gesloten 
overeenkomst en de onderhavige voorwaarden, prevaleert de inhoud van de overeenkomst. 

6. Indien één of meer van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden of enige andere overeenkomst met BeCurious in 
strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling 
komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door BeCurious vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare 
en vergelijkbare bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk benadert. 

 
Artikel 3. Duur en opzegging 
1. Voor het gebruik van de Content Manager is een gebruikslicentie vereist. Deze gebruikslicentie zal tussen partijen 

worden vastgelegd in een overeenkomst (hierna verder: “Licentieovereenkomst”).  
2. De Licentieovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur. De Licentieovereenkomst kan op ieder gewenst 

moment door de Gebruiker worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden. Opzegging 
geschiedt via het Account van de Gebruiker in de Content Manager. 
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3. In geval van opzegging van de Licentieovereenkomst worden de Account en het in de Content Manager opgeslagen 
informatie en gegevens vernietigd tegen het einde van de Licentieovereenkomst. BeCurious is niet gehouden om met 
de Account of de website van de Gebruiker samenhangende informatie en gegevens opgeslagen te (doen) houden. 

 
Artikel 4. Omvang gebruikslicentie 
1. De gebruikslicentie geeft de Gebruiker het recht om de Content Manager te Gebruiken ten behoeve van 1 website. 
2. Indien de Gebruiker de Content Manager wenst te gebruiken voor het beheer van meer dan 1 website, dient de 

Gebruiker hiertoe een extra licentie af te sluiten. 
3. Het is de Gebruiker niet toegestaan de Content Manager te gebruiken ten behoeve van het beheer van een website van 

een derde, tenzij BeCurious hier vooraf schriftelijk toestemming heeft verleend. 
4. De gebruikslicentie geeft de Gebruiker uitdrukkelijk geen rechten op de sourcecode van de software. 
 
Artikel 5. Gebruik van de Content Manager 
1. De Content Manager biedt aan Gebruikers de mogelijkheid om de inhoud van een website te beheren. Het gaat daarbij 

om websites van hotels en hotelgroepen. 
2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, verleent BeCurious aan de Gebruiker een niet-exclusief, niet-

overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht om de Content Manager te gebruiken ten behoeve van een enkele 
website van de Gebruiker. 

3. Iedere Gebruiker mag maximaal 1 Account aanmaken, tenzij de Gebruiker schriftelijke toestemming van BeCurious 
heeft gekregen voor het aanmaken van meerdere Accounts. 

4. De Gebruiker is volledig aansprakelijk voor alle handelingen die via de Account van de Gebruiker worden verricht, 
waaronder handelingen door derden, en vrijwaart BeCurious van alle eventuele schade en aanspraken voortvloeiend uit 
deze handelingen. 

5. Het is de Gebruiker uitdrukkelijk verboden de Content Manager te gebruiken: 
a. op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op rechten van derden; 
b. voor frauduleuze of strafbare handelingen; 
c. voor het verspreiden van computervirussen of materiaal met een lasterlijk, obsceen of (be)dreigend karakter; 
d. voor verspreiding van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden (SPAM), tenzij de geadresseerde 

uitdrukkelijk om de transmissie daarvan heeft verzocht; 
e. op dusdanige wijze dat daarmee in strijd met dwingend recht wordt gehandeld; 
f. zodanig dat de Content Manager of de systemen, waarop de Content Manager draait, worden beschadigd, 

vervormd, onderbroken, stopgezet, overbelast of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt; 
g. om zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van BeCurious op welk medium dan ook een gedeelte of 

gedeelten van de Content Manager te verspreiden, met inbegrip van, doch niet beperkt tot op de Content 
Manager gepubliceerde informatie en gegevens; 

h. om enig gedeelte van de Content Manager en/of de daartoe behorende systemen, programma’s, diensten en/of 
technologie te wijzigen of aan te passen; 

i. om beveiliging gerelateerde onderdelen van de Content Manager te (trachten te) omzeilen, onklaar te maken dan 
wel anderszins daarin in te grijpen; 

j. met het doel om de toegang tot en/of het gebruik van de Content Manager te (weder)verkopen op een andere 
website, bijvoorbeeld om advertentie- en/of (abonnement)inkomsten te genereren, of op een wijze die 
concurrerend is aan de bedrijfsactiviteiten van BeCurious; 

k. om (een gedeelte van) de inhoud van de Content Manager of (persoons)gegevens aangaande de bezoekers van de 
Content Manager, al dan niet door gebruikmaking van een geautomatiseerd systeem, te verzamelen of te 
vergaren. 

6. Bij overschrijding door Gebruiker van de bepalingen in dit artikel behoudt BeCurious zich het recht voor om aan de 
Gebruiker de toegang tot de Content Manager te ontzeggen, totdat door de Gebruiker aan de door BeCurious gestelde 
vereisten wordt voldaan en zonder dat BeCurious daarmee tot enige schadevergoeding jegens de Gebruiker gehouden 
zal zijn. 

7. BeCurious maakt in geen geval onderdeel uit van een tussen de Gebruiker en een derde tot stand gekomen 
overeenkomst. BeCurious biedt enkel de Content Manager aan als hulpmiddel voor het beheer van de website en treedt 
daarbij slechts op als technisch dienstverlener. 
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Artikel 6. Wijzigingen en onderhoud 
1. De Content Manager en de diensten van BeCurious worden aangeboden “as is”. BeCurious is op geen enkele wijze 

verplicht om wijzigingen of verbeteringen in de Content Manager of haar diensten aan te brengen. 
2. BeCurious garandeert niet dat de Content Manager ononderbroken zal functioneren en vrij zal zijn van fouten of dat 

derden haar systemen niet onrechtmatig (zullen) gebruiken. 
3. Het is BeCurious toegestaan de Content Manager en haar diensten op ieder gewenst en naar eigen inzicht te wijzigen en 

voor zover BeCurious dit nodig acht. BeCurious heeft hiertoe geen voorafgaande toestemming van de Gebruiker nodig. 
4. Het staat BeCurious vrij de Content Manager of een gedeelte daarvan te verwijderen, af te sluiten voor gebruik of 

anderszins ontoegankelijk te maken, bijvoorbeeld ten behoeve van onderhoud of het opheffen van storingen, dan wel 
de Content Manager en de achterliggende systemen, geheel of gedeeltelijk, tijdelijk buiten gebruik te stellen, zonder 
daarmee tot enige schadevergoeding of restitutie jegens de Gebruiker gehouden te zijn. BeCurious is niet verplicht de 
Gebruiker van te voren over het buiten gebruik stellen van (een gedeelte van) de Content Manager op de hoogte te 
stellen. 

 
Artikel 7. Betalingen  
1. De Gebruiker is een vergoeding aan BeCurious verschuldigd voor de gebruikslicentie. Deze vergoeding dient telkens per 

maand vooraf te worden voldaan. BeCurious zal de Gebruiker hiertoe digitaal een factuur toesturen. De factuur dient 
binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. 

2. Bij niet (tijdige) betaling verkeert opdrachtgever zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is, van rechtswege in 
verzuim en behoudt BeCurious zich het recht voor de Gebruiker de toegang tot de Content Manager te ontzeggen tot 
het moment dat alle verschuldigde vergoedingen door de Gebruiker zijn voldaan. 

3. Indien opdrachtgever in verzuim verkeert, is opdrachtgever over het verschuldigde een rente verschuldigd gelijk aan de 
wettelijke rente verhoogd met 2% per jaar. Tevens is opdrachtgever alsdan incassokosten verschuldigd. Deze bedragen 
15% over het door opdrachtgever verschuldigde met een minimum van € 150,-. 

4. Indien BeCurious kosten heeft moeten maken, welke kosten BeCurious in redelijkheid kon maken, die uitgaan boven de 
in het voorgaande lid weergegeven incassokosten, dient opdrachtgever ook deze kosten aan BeCurious te vergoeden. 

 
Artikel 8. Aansprakelijkheid 
1. BeCurious stelt zich het adequaat functioneren van de Content Manager en de achterliggende systemen ten doel en 

streeft hierbij naar maximale beschikbaarheid en bereikbaarheid. BeCurious staat er echter niet voor in dat de Content 
Manager of de achterliggende systemen altijd storingsvrij en volcontinu functioneren. BeCurious wijst er in dit verband 
op dat zij hierbij afhankelijk is van derden. BeCurious is dan ook niet aansprakelijk in geval externe oorzaken aan het 
functioneren van de Content Manager of de achterliggende systemen in de weg staan, ook is BeCurious in dat geval niet 
gehouden tot enige schadevergoeding. 

2. BeCurious neemt alle redelijkerwijs noodzakelijke (voorzorgs-)maatregelen om de veiligheid van de Content Manager 
en de achterliggende systemen zo goed mogelijk te waarborgen. Onderdeel hiervan is de beveiligde opslag van 
(persoons)gegevens en het versturen van (persoons)gegevens via een beveiligde internetverbinding (SSL). BeCurious 
aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor schade en/of verlies welke het gevolg is van een schending van of inbreuk 
op de veiligheid of beveiliging van de Content Manager, de achterliggende systemen of door BeCurious opgeslagen 
(persoons)gegevens. Dit is slechts anders indien deze schade of dit verlies het directe gevolg is van een ernstige fout van 
BeCurious of haar werknemers. De Gebruiker vrijwaart BeCurious voor iedere aanspraak welke het gevolg is of kan zijn 
van een schending van of inbreuk op de veiligheid of beveiliging van de Content Manager, de achterliggende systemen 
of door BeCurious opgeslagen (persoons)gegevens. 

3. BeCurious zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor elke vorm van schade, direct of indirect, op enige wijze 
ontstaan door of voortvloeiend uit: 
a. het Gebruik van de Content Manager; 
b. softwarefouten in de Content Manager; 
c. ontoegankelijkheid van de Content Manager wegens technische oorzaken; 
d. onderhoud en calamiteiten; 
e. de eventuele gevolgen van het handelen op grond van op de Content Manager vermelde inhoud; 
f. ongeautoriseerde toegang tot of het onrechtmatig Gebruik van de Content Manager of systemen van BeCurious 

door derden; 
g. het onverhoopt kwijtraken van informatie of gegevens van de Gebruiker of diens klanten; 
h. gevolgschade, letselschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 
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4. BeCurious is niet verantwoordelijk voor de database die door Gebruiker en/of zijn klanten bewerkt wordt. BeCurious 
kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud, noch voor de staat waarin de database van Gebruiker of zijn 
klant(en) zich bevindt. 

5. In het communicatieverkeer tussen de Gebruiker en derden of tussen de Gebruiker en BeCurious is BeCurious op geen 
enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, vertragingen of niet overkomen van boodschappen dan wel 
onduidelijke mededelingen veroorzaakt door het gebruik van de Content Manager. 

6. De beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien en voorzover sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde 
van BeCurious. 

 
Artikel 9. Verwerking en doorgifte van persoonsgegevens 
Door BeCurious via de Content Manager verzamelde (persoons)gegevens worden in overeenstemming met de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming en op zorgvuldige wijze verwerkt en opgeslagen. De verzamelde gegevens worden door 
BeCurious uitsluitend gebruikt om de overeenkomst met de Gebruiker uit te voeren en de Content Manager verder te 
optimaliseren. BeCurious verkoopt, ruilt of verhuurt geen persoonlijke gegevens aan derden, tenzij BeCurious de Gebruiker 
hiertoe uitdrukkelijk om toestemming heeft gevraagd. 
 
Artikel 10. Intellectuele eigendom 
De inhoud van de Content Manager is auteursrechtelijk beschermd en mag niet zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van BeCurious worden opgeslagen (met uitzondering van de inhoud die benodigd is om de Content Manager te 
kunnen Gebruiken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of 
anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen. 
 
Artikel 11. Toepasselijk recht en forumkeuze 
1. Op het gebruik van de Content Manager alsmede op iedere door BeCurious gesloten en te sluiten overeenkomst is 

uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere 

overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het 
arrondissement van de vestigingsplaats van BeCurious. 

3. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden alsmede in geval van strijd tussen de 
inhoud of uitleg van eventuele vertalingen van de onderhavige algemene voorwaarden en de Nederlandse versie, is de 
Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. 
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