Algemene Voorwaarden
1. Toepasselijkheid
1.1. Deze algemene voorwaarden (hierna: 'Algemene Voorwaarden'), zijn van
toepassing op alle overeenkomsten welke met Nederlands Registratie
Kantoor B.V. te Zoetermeer (hierna: 'NeReKa') worden aangegaan.
1.2. Overeenkomsten met NeReKa tot het Registreren van documenten kunnen
worden aangegaan door middel van de internetsite www.nereka.nl.
1.3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien
NeReKa deze schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.
1.4. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of nietig
verklaard wordt in de rechtsverhouding tot een Registrant, blijven de
overige bepalingen daarvan onverminderd van kracht. De overeenkomst
zal in een dergelijk geval zoveel mogelijk in de geest van de nietige of
nietig verklaarde bepaling worden uitgevoerd.
2. Definities
2.1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
2.1.1. Registreren: (de overeenkomst tot) het vastleggen van de datum
van aanbieding aan NeReKa van een elektronisch vastgelegd
document, door middel van vermelding van die datum op het
betreffende document, gewaarmerkt met een elektronische
ondertekening van dat document door NeReKa.
2.1.2. Registratie: de elektronische opslag van de naam van de Registrant,
alsmede de documentgegevens zoals titel, auteur, onderwerp en indien bij het Registreren aangegeven door de Registrant - een
elektronische kopie van het geregistreerde document.
2.1.3. Registrant: de aanbieder van een te registreren akte of ander
document.
2.1.4. Credits: een abonnement voor de zakelijke Registrant dat de
mogelijkheid geeft tegen gereduceerd tarief een aantal documenten
gelijk aan het aantal Credits te Registreren.
3. Registratie en tarieven
3.1. Een Registrant kan zich als zodanig aanmelden bij NeReKa door het
kosteloos aanmaken van een account via de internetsite www.nereka.nl,
waarna de Registrant over kan gaan tot Registreren tegen de op deze
internetsite genoemde tarieven.
3.2. NeReKa behoudt zich het recht voor om een Registrant zonder opgave van
redenen als zodanig te weigeren.
3.3. Een Registratie wordt door NeReKa niet eerder dan tien jaar na de datum
van Registreren verwijderd. Tot dan kan de Registrant de gegevens van

3.4.

3.5.

een Registratie bij NeReKa opvragen tegen het op de site www.nereka.nl
gepubliceerde op de dag van opvragen geldende tarief. Slechts indien ten
tijde van het Registreren opgegeven is dat een kopie van het te
Registreren document moet worden opgeslagen door NeReKa, maakt dat
document deel uit van de op te vragen gegevens.
De inhoud van een Registratie, of informatie over het al dan niet bestaan
daarvan, wordt door NeReKa niet aan derden bekend gemaakt, behoudens
indien en voor zover daartoe een wettelijke plicht zou bestaan.
Om zoveel mogelijk te garanderen dat een Registratie in de toekomst kan
worden opgevraagd door de Registrant, wordt de Registratie elektronisch
op meerdere geografisch gescheiden datacentra opgeslagen.

4. Betaling
4.1. De Registratie van een enkel document wordt bij het Registreren direct per
bank afgerekend met de Registrant door middel van iDeal.
4.2. De Registratie door middel van Credits wordt op factuurbasis afgehandeld,
waarbij een betaaltermijn van 30 dagen na factuurdatum geldt.
4.3. Betalingen dienen binnen de onder 4.2 genoemde termijn plaats te vinden
zonder dat de Registrant gerechtigd is tot enige korting, inhouding of
verrekening.
4.4. Door het enkele verlopen van de onder 4.2 genoemde betaaltermijn komt
de Registrant in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is
vereist.
4.5. NeReKa behoudt zich het recht voor om (een) Registratie(s) te verwijderen
indien een Registrant in verzuim komt met de betaling voor die
Registratie(s), en alsnog tot incasso over te gaan.
4.6. Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de incasso van
een vordering op een Registrant - met een minimum van 15% van het te
incasseren bedrag - komen voor rekening van de Registrant.
5. Credits (alleen voor zakelijke Registranten)
5.1. Aangekochte Credits zijn maximaal één jaar na aankoop geldig.
5.2. Mocht de Registrant die Credits-gebruiker is geen gebruik meer willen
maken van de diensten van NeReKa, dan kan hij uiterlijk één maand voor
het verstrijken van de jaarlijkse termijn per e-mail of gewone post
opzeggen bij NeReKa.
5.3. Na verloop van een jaar, dan wel zoveel eerder indien de aangekochte
credits verbruikt zijn en er niet conform het voorgaande lid is opgezegd,
krijgt de registrant automatisch een factuur voor een zelfde hoeveelheid
aangekochte credits als de vorige transactie.

6. Aansprakelijkheid
6.1. NeReKa is lijdelijk en houdt zich slechts bezig met Registreren en
Registratie als gedefinieerd in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden.
NeReKa aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud
van het door de Registrant ter Registratie aangeboden document of de
gevolgen daarvan.
6.2. Het risico van verloren gaan van een Registratie wordt door NeReKa zo
veel als mogelijk is ondervangen door die Registratie op te slaan bij ten
minste twee geografisch van elkaar gescheiden datacentra. Bovendien
ontvangt een Registrant altijd een door NeReKa gedateerde en
gewaarmerkte kopie van het geregistreerde document. In verband hiermee
is iedere aansprakelijkheid van NeReKa voor het verloren gaan van een
Registratie - of schade in verband daarmee - beperkt tot het bedrag dat
voor die Registratie aan NeReKa is betaald. Aansprakelijkheid voor
gevolgschade is uitgesloten.
6.3. Mocht NeReKa ondanks het in dit artikel bepaalde aansprakelijk gehouden
worden voor enige schade, dan wordt de te vergoeden schade beperkt tot
het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van NeReKa wordt uitbetaald.
7. Overmacht
7.1. In geval van overmacht is NeReKa gerechtigd om haar werkzaamheden op
te schorten zolang de omstandigheid die de overmacht oplevert
voortduurt, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
7.2. Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor NeReKa
tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals
brand, overstromingen, stakingen, onlusten, mobilisatie, oorlog,
computerstoring, storingen in telecommunicatieactiviteiten, het niet
leveren van voorzieningen door openbare nutsbedrijven en voorts alle
omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van NeReKa kan worden
gevergd dat zij haar verplichtingen jegens een Registrant nakomt.
8. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
8.1. Op de overeenkomst tussen een Registrant en NeReKa is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.
8.2. Geschillen tussen NeReKa en een Registrant zullen bij uitsluiting ter
beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te 's-Gravenhage.
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