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5.  AANVULLENDE VOORWAARDEN XPERTHR PUBLIX 

Deze aanvullende voorwaarden zijn als bijzondere voorwaarden aan te merken, die naast de 

applicatievoorwaarden XpertHR (“Applicatievoorwaarden XpertHR”) van toepassing zijn op 

de applicatie XpertHR Publix (ook te noemen “Publix”). De Applicatievoorwaarden XpertHR 

zijn niet van toepassing voor zover daarvan in deze aanvullende voorwaarden wordt 

afgeweken. 

 

Definities 

1.1. “Afnemer”: de rechtspersoon of natuurlijke persoon met wie Leverancier een 
Applicatieovereenkomst heeft gesloten; 

 
“Applicatieovereenkomst”: de overeenkomst en/of rechtsbetrekking met betrekking tot 
het online ter beschikking stellen van een applicatie door Leverancier, waarvan 
onderhavige voorwaarden een onlosmakelijk deel uitmaken; 
 
“Bevoegde Gebruikers”: de personen die op instructie van Afnemer toegang krijgen 

tot de applicatie Publix om daarin te werken. Voor elke Bevoegde Gebruiker wordt 

een aparte account aangemaakt; 

 

“Communicatiekanalen”: het intranet van Afnemer, social mediakanalen van Afnemer 

en alle andere mogelijke kanalen via welke Afnemer intern met haar medewerkers en 

extern met haar (potentiële) klanten communiceert;  

 

“Content van Afnemer”: content die eigendom is van Afnemer of waarvoor Afnemer 

een licentie bij een derde -niet zijnde XpertHR- heeft afgenomen en/of openbare 

content; 

“Gelicentieerd Materiaal”: artikelen, praktijkvragen, nieuwsberichten en andere 

content die door Leverancier aan Afnemer in licentie is gegeven overeenkomstig het 

abonnement dat hiervoor is aangegaan en vastgelegd in het orderformulier; 

“Leverancier”: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LNRS Data 

Services B.V., tevens handelende onder de naam XpertHR, alsmede 

dochtervennootschappen daarvan en andere gelieerde vennootschappen die naar 

deze algemene voorwaarden verwijzen. 

“Publix”:  de applicatie en service, die voorziet in een content publicatietool, waarmee 

Afnemer delen van het Gelicentieerd Materiaal kan selecteren, bewerken en 

publiceren via de Communicatiekanalen ten behoeve van de interne en externe 

communicatie van het bedrijf van Afnemer. Publiceren geschiedt onder de naam van 

Afnemer en in een format/ vormgeving dat door Afnemer wordt gekozen. De omvang 

van Publix hangt af van de hoeveelheid credits die Afnemer heeft afgenomen in het 

orderformulier. 

 

Licentie van rechten 

2.1 XpertHR verleent aan Afnemer voor de duur van deze overeenkomst en zolang er 

voldoende credits via het creditsysteem beschikbaar zijn voor gebruik, een niet-

exclusief, niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar beperkt recht op toegang tot en 

gebruik van Publix. Deze licentie geeft Afnemer en de Bevoegde Gebruikers toegang 
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tot en het recht op gebruik van het Gelicentieerd Materiaal in Publix uitsluitend voor de 

doeleinden en onder de voorwaarden zoals genoemd in deze aanvullende 

voorwaarden en het orderformulier. Alle andere vormen van gebruik zijn uitdrukkelijk 

verboden.  

 

2.2 Bevoegde Gebruikers mogen: 

(i) de zoekresultaten van de preview van Gelicentieerd Materiaal waartoe toegang 

wordt verkregen op het scherm doorzoeken en weergeven;  

(ii) onderdelen van Gelicentieerd Materiaal selecteren en kopiëren binnen de omgeving 

van de content publicatie tool; 

(iii) bewerken van het geselecteerde Gelicentieerd Materiaal binnen de omgeving van 

de content publicatie tool, waartoe ook behoort het toevoegen van Content van 

Afnemer aan het geselecteerde en al dan niet bewerkte Gelicentieerd Materiaal;  

(iv) het geselecteerde en al dan niet bewerkte Gelicentieerd Materiaal publiceren via de 

Communicatiekanalen,  

(v) het in (iv) genoemde publiceren is alleen toegestaan ten behoeve van de interne en 

externe communicatie van het bedrijf van Afnemer.   

 

2.3 Het publiceren van het al dan niet bewerkte Gelicentieerd Materiaal geschiedt in een 

format c.q. vormgeving die door Afnemer is gekozen.  

 

2.4 Indien het geselecteerde Gelicentieerd Materiaal niet is bewerkt en in oorspronkelijke 

vorm wordt gepubliceerd, zonder toevoeging van Content van Afnemer, is Afnemer 

gerechtigd XpertHR als bron te vermelden op de volgende wijze © XpertHR .  

Indien het geselecteerde Gelicentieerd Materiaal is bewerkt en/of met toevoeging van 

Content van Afnemer wordt gepubliceerd, is Afnemer niet gerechtigd XpertHR c.q. 

Leverancier als bron te vermelden. Afnemer zal in alle gevallen van publicatie 

vermelden dat alle auteursrechten zijn voorbehouden. 

 

2.5 Afnemer zal optreden indien derden inbreuk op auteursrechten als bedoeld in artikel 

2.4 (dreigen te) maken en ervoor zorgdragen dat dergelijke inbreuken worden 

gestaakt. Indien Afnemer niet optreedt c.q. zorgt voor staking van inbreuk op 

auteursrechten, heeft Leverancier het recht de toegang tot Publix met onmiddellijke 

ingang op te schorten c.q. stop te zetten en de Applicatieovereenkomst met Afnemer te 

beëindigen zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Dit doet geen afbreuk 

aan enig ander recht of rechtsmiddel dat Leverancier ter beschikking staat.  

 

2.6 Leverancier verleent geen andere rechten op het Gelicentieerd Materiaal dan de 

beperkte gebruikslicentie zoals beschreven in deze aanvullende voorwaarden. 

Het downloaden en opslaan van Gelicentieerd Materiaal in een archiefdatabase is 

verboden.  

 

Betaling 

3.1  Betaling van Publix gebeurt op basis van een systeem van credits. Per content item 

van het Gelicentieerd Materiaal wordt in de content publicatie tool aangegeven hoeveel 

credits dit waard is. 

3.2  Per abonnement heeft Afnemer recht op maximaal zes accounts voor Bevoegde 

Gebruikers. 
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3.3 In het orderformulier wordt de afname van de hoeveelheid credits per maand 

vastgelegd. Credits kunnen maandelijks door Afnemer worden verhoogd. Dit wordt 

vastgelegd in een nieuw orderformulier. 

 

Toegang tot en gebruik van de content publicatietool  

4.1 Afnemer ontvangt op basis van de door hem verstrekte gegevens aan Leverancier 

maximaal zes accounts voor Bevoegde Gebruikers. De Bevoegde Gebruikers 

ontvangen een e-mailbericht met inloggegevens en krijgen de mogelijkheid om een 

wachtwoord in te stellen.  

4.2  Afnemer zal Leverancier onmiddellijk op de hoogte stellen indien en zodra Afnemer 

bekend is met verlies, diefstal of onbevoegd gebruik van wachtwoorden, gebruiker 

logins en/of accountnummers Bevoegde Gebruikers. 

4.3  Afnemer heeft recht op een telefonische instructie van maximaal een uur voor het 

instellen van de content publicatietool op de behoeften van Afnemer. 

4.4  Afnemer mag de content publicatietool niet gebruiken voor andere doeleinden dan 

waarvoor deze bestemd is.  

4.5  Gebreken in de uitvoering van de Applicatieovereenkomst door Leverancier dienen zo 

spoedig mogelijk schriftelijk doch in ieder geval binnen twee dagen na het tijdstip van 

ontdekking van een gebrek in de prestatie, dan wel binnen acht dagen na het tijdstip 

waarop het gebrek in de prestatie had behoren te worden ontdekt, ter kennis van 

Leverancier te worden gebracht, waarna alle rechten van Afnemer jegens Leverancier 

ter zake vervallen. 

4.6  Indien en voorzover er persoonsgegevens worden verwerkt in de content 

publicatietool, zijn de artikelen 1.46 tot en met 1.59 van de Applicatievoorwaarden 

XpertHR van toepassing. 

 

 


