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Algemene voorwaarden van Standbystand 

Artikel 1: Definities 

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in 
meervoud. 

Account: het account op het Platform dat het mogelijk maakt voor Opdrachtgevers 
om gebruik te maken van de Diensten; 

Advertentie: een advertentie op het Platform of een ander verzoek dat verzonden wordt 
via het Platform, waarin een opdracht voor het bouwen van stands wordt 
aangeboden door Opdrachtgever;  

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Standbystand; 

Algemene Voorwaarden Standbouwer: 

de algemene voorwaarden die gelden tussen Standbysand en 
Standbouwer 

Cancellation Policy: de door een Opdrachtgever bij een op het Platform aangemaakte 
Advertentie gekozen cancellation policy; 

Dienst: de dienstverlening die door Standbystand wordt aangeboden, bestaande 
uit onder meer het aanbieden van toegang tot het Platform; 

IE-rechten rechten op intellectuele creaties, zoals het auteursrecht, merkenrecht, 
modellenrecht, handelsnamenrecht, databankenrecht en octrooirecht; 

Opdrachtgever: een standbouwbedrijf; 

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Standbouwer en Opdrachtgever die via het 
Platform tot stand komt; 

Partijen: Standbystand en Opdrachtgever tezamen; 

Platform: de Standbystand websites, waaronder www.standbystand.eu, of enige 
andere Standbystand website en onderliggende webpagina’s, die aan 
Standbouwer en Opdrachtgever de mogelijkheid biedt om overeenkomsten 
met elkaar te sluiten; 

Profielinformatie een pagina op het Platform met een overzicht van alle bedrijfsinformatie, 
de reviews en de projecten van Opdrachtgever; 

Reactie: iedere reactie van de Standbouwer op een Advertentie; 

Schriftelijk: per brief en/of per e-mail; 

Standbouwer: de standbouwer die een Account heeft aangemaakt op het Platform; 

Standbystand: de besloten vennootschap standBystand B.V., statutair gevestigd te 
Amsterdam en aldaar kantoor houdende aan (1092 AT) Oosterpark 73-1, 
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in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven onder 
het nummer 72307153; 

Vergoeding: de door Opdrachtgever, na het sluiten van een Overeenkomst, 
verschuldigde Vergoeding aan Standbystand van 8,5% van het bedrag dat 
Opdrachtgever aan Standbystand verschuldigd is voor de door 
Standbouwer gewerkte uren, tenzij anders overeengekomen of anders 
aangegeven op het Platform. 

Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 

1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de toegang tot en het gebruik van het Platform 
door Opdrachtgever en alle daarmee verband houdende juridische verhoudingen tussen Partijen. 

2. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing op de rechtsverhouding 
tussen Partijen. 

3. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling en/of de nietigheid van (een 
deel van) deze Algemene Voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen 
onverlet. 

4. Standbystand is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden tussentijds te wijzigen. 
Bekendmaking daarvan vindt plaats via het Platform. 

5. Bij afwijkingen of interpretatieverschillen tussen de Nederlandse tekst van deze Algemene 
Voorwaarden en de vertaling in de Engelse taal, zal de Nederlandse tekst te allen tijde 
doorslaggevend en bindend zijn. 

6. De Algemene Voorwaarden blijven van kracht indien Standbystand van naam, rechtsvorm of 
eigenaar verandert. 

Artikel 3: Gebruik van het Platform en verstrekking van informatie 

1. Standbystand stelt aan Opdrachtgever een Platform ter beschikking, waarmee Opdrachtgever in 
staat wordt gesteld Advertenties, gericht op het bouwen van stands (zoals bijvoorbeeld 
beursstands), te plaatsen. 

2. Voor toegang tot het Platform dient Opdrachtgever zich op het Platform te registreren en een 
Account aan te maken op de wijze zoals beschreven op het Platform. Een Account wordt pas 
aangemaakt nadat Standbystand de registratie per e-mail heeft bevestigd. Vanaf dan kan 
Opdrachtgever gebruik maken van zijn Account. 

3. Voorwaarde voor het aanmaken van een Account is dat alleen partijen zich registreren die zich 
bezighouden met het bouwen van stands. 

4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan meer dan één Account aan te maken. 
5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan het Platform en/of de informatie die op het Platform staat te 

gebruiken voor een ander doel dan waarvoor Standbystand het Platform aanbiedt. 
6. Opdrachtgever garandeert dat alle door hem ingevulde Profielinformatie juist is en erkent op de 

hoogte te zijn van het belang hiervan. Opdrachtgever is aansprakelijk voor door Standbystand of 
Standbouwer geleden schade die voortvloeit uit het invullen van onjuiste Profielinformatie en 
vrijwaart Standbystand voor ieder nadeel dat daarvan het gevolg is. 

7. Voor het gebruik van het Platform kan Standbystand aan Opdrachtgever aanvullende informatie 
vragen. Verstrekt Opdrachtgever de aanvullende informatie niet binnen veertien dagen na het 
verzoek van Standbystand, dan heeft Standbystand het recht om het Account van Opdrachtgever 
te blokkeren totdat de opgevraagde informatie verstrekt is. 

8. Voor het gebruik van het Account ontvangt Opdrachtgever een link om zijn Account te activeren 
en om een wachtwoord aan te maken. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en Opdrachtgever mag 
derden daarvan geen gebruik laten maken. Standbystand is gerechtigd, op verzoek van 
Opdrachtgever, het wachtwoord aan te passen indien dit nodig is in het belang van het 
functioneren van de Dienst. 

9. Het staat Standbystand vrij om, zonder opgaaf van redenen en zonder gehouden te zijn tot enige 
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betaling van een (schade)vergoeding, het Account van Opdrachtgever te blokkeren en/of te 
verwijderen. Standbystand zal in ieder geval gerechtigd zijn het Account van Opdrachtgever te 
blokkeren in het geval Opdrachtgever in strijd handelt met de Algemene Voorwaarden, in staat 
van faillissement raakt, surseance van betaling heeft aangevraagd of als Standbystand van 
Standbouwer en/of derden klachten over Opdrachtgever ontvangt. 

Artikel 4: Platform 

1. Standbystand streeft ernaar de informatie en wijzigingen, die Opdrachtgever op zijn Account 
aanbrengt onmiddellijk te plaatsen op het Platform. 

2. Standbystand biedt het Platform aan in de staat zoals deze is. Het Platform beschikt alleen over 
die functionaliteiten en overige eigenschappen zoals deze op het Platform aangetroffen worden 
op het moment van gebruik. 

3. Standbystand is gerechtigd om technische wijzigingen en/of verbeteringen op het Platform aan te 
brengen, dan wel functionaliteiten al dan niet tijdelijk op te schorten. 

4. Standbystand geeft geen garantie dat Opdrachtgever altijd gebruik kan maken van het Platform 
en is niet aansprakelijk voor het niet (naar behoren) functioneren van het Platform. 

Artikel 5: Totstandkoming Overeenkomst tussen Standbouwer en Opdrachtgever 

1. Door middel van het Platform faciliteert Standbystand enkel een totstandkoming van de 
Overeenkomst tussen Standbouwer en Opdrachtgever. 

2. Bij de totstandkoming van de Overeenkomst treedt Standbystand niet op als vertegenwoordiger, 
maar als bemiddelaar. Standbystand is géén partij en zal nooit partij zijn bij een Overeenkomst. 

3. De Overeenkomst tussen Standbouwer en Opdrachtgever komt via het Platform tot stand nadat 
Standbouwer het op het Platform gedane aanbod van Opdrachtgever heeft geaccepteerd. 

Artikel 6: Betaling 

1. Betaling van de Vergoeding vindt plaats door middel van automatische incasso. Daartoe dient 
Opdrachtgever Standbystand te machtigen op de wijze zoals op het Platform vermeld. Partijen 
kunnen alleen schriftelijk een andere wijze van betaling overeenkomen. 

2. Opdrachtgever raakt automatisch in verzuim indien de automatische incasso niet slaagt of, 
wanneer Partijen een andere wijze van betaling zijn overeengekomen, als Opdrachtgever de 
overeengekomen Vergoeding niet binnen twee weken nadat de Standbouwer zijn uren 
overeenkomstig artikel 6.4 van de Algemene Voorwaarden Standbouwer heeft ingevoerd, heeft 
betaald. Standbystand hoeft niet eerst een ingebrekestelling te sturen. 

3. Opdrachtgever is bij niet tijdige betaling de wettelijke (handels)rente alsmede de redelijke 
incassokosten verschuldigd, onverminderd ieder ander recht van Standbystand om enige 
(schade)vergoeding te vorderen. 

4. In geval van achterstallige betaling zal Standbystand gerechtigd zijn het Account van 
Opdrachtgever worden geblokkeerd. Het plaatsen van Advertenties en het sluiten van 
Overeenkomsten is dan (tijdelijk) niet meer mogelijk. 

5. In geval de Opdrachtgever een in een Advertentie aangeboden opdracht annuleert is de Opdracht 
de Vergoeding verschuldigd conform de gekozen Cancellation Policy. 

6. Opdrachtgever is niet gerechtigd enige betaling van een Vergoeding op te schorten of deze te 
betalen door middel van verrekening. 
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Artikel 7: IE rechten 

1. Alle IE-rechten met betrekking tot het Platform behoren uitsluitend toe aan Standbystand en/of 
haar licentiegevers, met uitzondering van het materiaal dat door Standbouwers of 
Opdrachtgevers is aangeleverd door het plaatsen van Reacties, Advertenties, opdrachten, 
reviews, voorstellen of anderszins. 

2. Iedere directe of indirecte inbreuk op IE rechten van Standbystand is verboden. 
3. Voor zover IE rechten rusten op het Account, wordt hierbij aan Standbystand toestemming 

verleend tot kosteloos en onbezwaard gebruik, waaronder openbaarmaking. 

Artikel 8: Beëindiging opdracht en opschorting werkzaamheden 

Opdrachtgever en Standbouwer kunnen de Overeenkomst niet tussentijds beëindigen, tenzij 
Opdrachtgever of Standbouwer ernstig is tekortgeschoten in de nakoming van de overeenkomst en er 
sprake is van verzuim. 

Artikel 9: Uitsluiting aansprakelijkheid 

1. De aansprakelijkheid van Standbystand voor schade van Opdrachtgever is beperkt tot hetgeen in 
deze bepaling is geregeld. 

2. Standbystand is alleen aansprakelijk voor aan Standbystand toe te rekenen directe schade geleden 
door Opdrachtgever als gevolg van een tekortkoming in de uitvoering van de Dienst. 

3. Een schadevergoeding door Standbystand kan niet meer bedragen dan de totale Vergoeding die 
Standbystand in het voorafgaande kalenderjaar heeft ontvangen van Opdrachtgever voor 
Overeenkomsten die via het Platform tot stand zijn gekomen en zal in alle gevallen worden 
gemaximeerd op € 1.000,-. 

4. Standbystand is niet aansprakelijkheid voor gevolgschade (indirecte schade) van Opdrachtgever in 
verband met de Dienst. Onder gevolgschade wordt in dit kader onder meer verstaan gederfde winst, 
omzetverlies en gemaakte kosten. 

5. Standbystand is niet aansprakelijk voor schade die enig verband houdt met de rechtsverhouding 
tussen Standbouwer en Opdrachtgever, ongeacht de oorzaak van die schade (onrechtmatig 
handelen en/of tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, overtreding wettelijke 
regeling of anderszins). 

6. Bovenstaande is niet van toepassing indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of 
roekeloosheid van Standbystand. 

Artikel 10: Referenties 

1. Opdrachtgever is gerechtigd een referentie toe te voegen aan het Account van Standbouwer door 
wie hij bepaalde werkzaamheden heeft laten uitvoeren. 

2. Opdrachtgever staat er voor in dat de informatie die in een referentie wordt verstrekt te goeder 
trouw en waarheidsgetrouw is en vrijwaart Standbystand voor enige aanspraak van Standbouwer 
of een derde ter zake daarvan. 

3. Standbystand kan er naar eigen inzicht voor kiezen om referenties die onjuist, onbetrouwbaar, 
onrechtmatige, of op andere wijze niet passend zijn, niet te plaatsen of om deze te verwijderen. 

Artikel 11: Non-concurrentie 

1. Het is Opdrachtgever verboden zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 
Standbystand gedurende twaalf maanden na het sluiten van een Overeenkomst, anders dan via 
het Platform, direct of indirect overeenkomsten aan te gaan met Standbouwer. 



  Pagina 5 van 5   

2. Handelt Opdrachtgever in strijd met lid 1 dan is hij een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd 
ter hoogte van de Vergoeding welke Standbystand zou hebben ontvangen als de overeenkomst 
wel via het Platform tot stand zou zijn gekomen, te vermeerderen met een opslag van € 5.000,-.

 
Artikel 12: Persoonsgegevens  

 
1. Bij het aanmaken van een Account zal de Opdrachtgever verplicht zijn onder andere zijn 

(bedrijfs)naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres en KvK nummer op te geven en een 
profielfoto te uploaden. Deze gegevens gebruikt Standbystand voor het aanbieden van het 
Platform en haar Dienst. 

2. Standbystand is niet aansprakelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van de 
Standbouwer door een Opdrachtgever. 

 
Artikel 13: Klachtenregeling 

1. Klachten van Opdrachtgever over, bijvoorbeeld het gebruik van het Platform, dienen, op straffe 
van verval, binnen twee weken na het bekend worden per e-mail (support@standbystand.eu) aan 
Standbystand medegedeeld te worden. 

2. Standbystand streeft ernaar om op klachten van Opdrachtgever binnen dertig dagen schriftelijk te 
reageren. 

Artikel 14: Toepasselijk recht/bevoegde rechter 
 

1. Op deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en het gebruik van het Platform is 
Nederlands recht is van toepassing. 

2. Alle geschillen die mochten ontstaan tussen Opdrachtgever en Standbystand zullen worden 
voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij Standbystand ervoor kiest om het 
geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Opdrachtgever of 
een andere volgens de wet bevoegde rechter.  

Datum: 19-08-19 


