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1. Definities
1.1 Activiteit: door Rivals georganiseerde dan wel aangeboden
activiteit (zoals – maar niet uitsluitend – een bootcamptraining,
een sociaal evenement en een bijeenkomst).
1.2 Contract: de schriftelijke of elektronische vastlegging door Rivals
van de inhoud van de Overeenkomst.
1.3 Derde(n): iedere (rechts)persoon, niet zijnde Rivals of
Opdrachtgever.
1.4 Digitale toepassingen: de digitale toepassingen waar Rivals
gebruik van maakt en die ter beschikking worden gesteld aan
Opdrachtgever (althans waar Opdrachtgever toegang tot
verkrijgt), zoals mobiele applicaties, website, Facebookgroepen, Whatsapp-groepen, etc.
1.5 Rivals: de eenmanszaak ‘Rivals Bootcamp’ van de heer D. Meijer,
zaakdoende te Assen, ingeschreven in het handelsregister onder
nummer 64017524.
1.6 Opdrachtgever: iedere partij die met Rivals een overeenkomst
sluit met betrekking opdracht, bemiddeling of anderszins.
Opdrachtgever wordt in deze voorwaarden aangeduid in de
vrouwelijke vorm, maar daaronder dient ook de mannelijke vorm
worden gelezen.
1.7 Overeenkomst: de overeenkomst, zijnde het geheel van
afspraken tussen Rivals en Opdrachtgever tot het verrichten van
werkzaamheden, leveringen en/of diensten.
2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige
en toekomstige rechtsbetrekkingen tussen Rivals en
Opdrachtgever.
2.2 Voor zover in het Contract wordt afgeweken van het bepaalde in
deze algemene voorwaarden geldt de inhoud van het Contract.
2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van
Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3.

Totstandkoming Overeenkomst en wijzigingen
Alle door Rivals uitgebrachte aanbiedingen en offertes zijn
vrijblijvend, ook indien zij een termijn voor aanvaarding of
geldigheidsduur vermelden, en kunnen te allen tijde door Rivals
worden herroepen.

4. Uitvoering van de Overeenkomst
4.1 Vermelde en/of overeengekomen termijnen gelden bij
benadering en nimmer als fatale termijn.
4.2 Opdrachtgever dient op eigen initiatief alle juiste gegevens en
documenten, (waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs dient te
vermoeden dat) die nodig zijn voor de goede uitvoering van de
Overeenkomst, aan Rivals of de door Rivals ingeschakelde
Derde(n) tijdig beschikbaar te stellen. Opdrachtgever staat er
voor in dat de door of namens haar aan Rivals verstrekte
gegevens juist en volledig zijn.
4.3 Indien Rivals gegevens nodig heeft van Opdrachtgever voor de
uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn
niet eerder aan dan nadat Opdrachtgever deze juist en volledig
aan Rivals ter beschikking heeft gesteld.
4.4 Rivals zal zich naar beste kunnen inspannen de diensten met zorg
uit te voeren en aan te bieden. De diensten worden uitsluitend
uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.
4.5 Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd met
uitsluiting van de werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en
7:409 van het Burgerlijk Wetboek, ook wanneer de opdracht
uitdrukkelijk of stilzwijgend verstrekt is met het oog op de
uitvoering door één bepaalde persoon. Rivals heeft te allen tijde
het recht de aangewezen begeleider of trainer voor een
Activiteit naar eigen inzicht en goeddunken om te wisselen voor
een andere begeleider of trainer.
4.6 Rivals kan in het kader van de Overeenkomst adviezen en
instructies aan Opdrachtgever geven betreffende onder meer
beweging en voeding. Rivals houdt zich bezig met de begeleiding
van Activiteiten en is geen deskundige op het gebied van
bijvoorbeeld beweging en voeding. Opdrachtgever dient deze
adviezen en instructies dan ook uit zichzelf en voor eigen
rekening te bespreken met een deskundige op het betreffende
vakgebied. Opdrachtgever blijft verantwoordelijk en
aansprakelijk voor onder meer:
a. haar eigen (gezonde) levensstijl en voedingspatroon;
b. de door Opdrachtgever genomen beslissingen omtrent de mate
waarin zij zich op de door Rivals geleverde diensten wenst te

baseren, alsmede omtrent het gebruik en de implementatie
daarvan;
c. de door Opdrachtgever genomen beslissingen die van invloed zijn
op de levens-, voedings- en bewegingsstijl en de uitkomsten
daarvan.
4.7 Rivals heeft het recht om Derden in te schakelen voor de
uitvoering van de Overeenkomst.
5. Vereisten Opdrachtgever
5.1 Opdrachtgever dient minimaal 18 jaar oud te zijn.
5.2 Opdrachtgever dient zich te realiseren dat de Activiteiten een
grote mate van lichamelijke inspanning voor langere duur met
zich mee kunnen brengen. De adviezen die voor, tijdens of na de
Activiteiten of anderszins door Rivals worden gegeven zijn zoveel
mogelijk afgestemd op de persoonlijke behoeftes en
omstandigheden van Opdrachtgever. Om Opdrachtgever
adequaat van advies te kunnen voorzien en te kunnen
begeleiden, is het van cruciaal belang dat Opdrachtgever al
hetgeen wat daarvoor redelijkerwijs van belang kan zijn tijdig
uit zichzelf aan Rivals meldt. Denk daarbij aan
medische/gezondheidsbelemmeringen en de mate van fitheid en
lenigheid.
5.3 De Activiteiten worden vaak buiten uitgevoerd (soms zelfs in
heftige weersomstandigheden), waardoor er de nodige (al dan
niet natuurlijke) obstakels kunnen worden tegengekomen.
Opdrachtgever dient zich te realiseren dat dit veiligheidsrisico’s
met zich mee kan brengen, waarvoor Opdrachtgever extra alert
dient te zijn. Opdrachtgever dient zich adequaat tegen
dergelijke risico’s te verzekeren.
5.4 Opdrachtgever dient zelf (voor eigen rekening) zorg te dragen
voor:
a. adequate sportkleding die afgestemd is op de
weersverwachtingen (en in ieder geval adequate bescherming
biedt tegen neerslag, koude en hitte);
b. adequate schoeisel die afgestemd is op de weersverwachtingen
(en in ieder geval adequate bescherming biedt tegen neerslag,
koude en hitte);
c. een draagbare houder voor voldoende drinken;
d. een schone en droge handdoek.
6. Prijzen en betaling
6.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn prijzen in offertes en
Overeenkomsten of op enige andere opgave van Rivals in euro’s,
inclusief BTW en andere belastingen, heffingen en rechten en
exclusief reis- en verblijfkosten. Tevens zijn de opgegeven
prijzen exclusief honoraria en kosten van de door Rivals
eventueel in te schakelen Derde(n).
6.2 Een stijging van kostprijsbepalende factoren, ontstaan na het
sluiten van de Overeenkomst, mag door Rivals worden
doorberekend aan Opdrachtgever als de nakoming van de
Overeenkomst ten tijde van de stijging nog niet is voltooid.
Indien dit plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de
Overeenkomst, heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst
te ontbinden.
6.3 Rivals maakt voor de betalingen gebruik van betaalsystemen van
derde partijen, zoals het betaalsysteem van PayPro B.V. Indien
de betaling door middel van dergelijke betaalsystemen niet
succesvol is in die zin dat Rivals het door Opdrachtgever
verschuldigde bedrag niet daadwerkelijk ontvangt (bijvoorbeeld –
maar niet uitsluitend – doordat PayPro B.V. offline is of storingen
vertoont), blijft Opdrachtgever gehouden de overeengekomen
prijs aan Rivals te betalen (door bijvoorbeeld op een andere
wijze te betalen).
7. Duur, opzegging en verlenging
7.1 Opdrachtgever kan een Overeenkomst die voor onbepaalde tijd is
aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van
producten en/of diensten, te allen tijde opzeggen met
inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en
een opzegtermijn van één maand.
7.2 Opdrachtgever kan een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is
aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van
producten en/of diensten, te allen tijde tegen het einde van de
bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe
overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van één
maand.
7.3 Opdrachtgever dient de in de vorige leden genoemde
Overeenkomsten schriftelijk of per e-mail op te zeggen, maar
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7.4

7.5

7.6
7.7

kan de Overeenkomst tenminste opzeggen op dezelfde wijze als
zij door haar zijn aangegaan.
Een Overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die
strekken tot het geregeld afleveren van producten en/of
diensten, wordt stilzwijgend voor onbepaalde duur verlengd.
Vanaf deze verlenging mag Opdrachtgever de Overeenkomst
altijd opzeggen met een opzegtermijn van één maand.
Als een Overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft,
mag Opdrachtgever na een jaar de Overeenkomst te allen tijde
met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen,
tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór
het einde van de overeengekomen duur verzetten.
Rivals kan de Overeenkomst (zowel bij bepaalde tijd als
onbepaalde tijd) te allen tijde met onmiddellijke ingang (dus ook
tussentijds) vormvrij opzeggen.
Indien Rivals de Overeenkomst opzegt (zie vorige lid), heeft
Opdrachtnemer geen recht op schadevergoeding.

8.

Inschrijven voor een Activiteit en annuleringen door
Opdrachtgever
8.1 Opdrachtgever kan zich inschrijven voor een Activiteit op de door
Rivals voorgeschreven wijze. Wanneer Opdrachtgever zich heeft
ingeschreven voor een Activiteit, is Opdrachtgever daaraan
gebonden en blijft Opdrachtgever (ook als zij bijvoorbeeld –
maar niet uitsluiten- besluit niet mee te doen met die Activiteit)
de volledige prijs voor die Activiteit verschuldigd.
8.2 Opdrachtgever kan deelname aan de Activiteit waar zij zich voor
heeft ingeschreven alleen annuleren, wanneer Rivals die
mogelijkheid biedt (bijvoorbeeld doordat Opdrachtgever in de
applicatie deelname aan de Activiteit kan annuleren door een
handelswijze die daar ook voor is bedoeld door Rivals (door op
‘annuleren’ te klikken)).
9.
9.1

9.2
9.3
9.4

Annulering, tussentijdse beëindiging en wijzigingen door
Rivals
Rivals doet haar uiterste best om de aangeboden Activiteiten
steeds door te laten gaan. Het kan echter zijn dat de Activiteiten
geen doorgang kunnen vinden of tussentijds door Rivals wordt
beëindigd vanwege bijvoorbeeld veiligheids- of
weersomstandigheden of belemmerende gezondheidsklachten
van de heer D. Meijer, personeel van Rivals of ingeschakelde
Derden. In zo’n geval heeft Rivals het recht de Activiteit te
annuleren, voortijdig te beëindigen of de Activiteit naar een
andere datum en/of plaats te verplaatsen. Indien de Activiteit
door Rivals wordt geannuleerd of voortijdig wordt beëindigd, is
Opdrachtgever de prijs voor die Activiteit niet verschuldigd.
Rivals is bij een annulering, voortijdige beëindiging of
verplaatsing als genoemd in dit lid geen schadevergoeding of
andere compensatie verschuldigd aan Opdrachtgever of Derden.
Indien Opdrachtgever de Activiteit voortijdig verlaat of staakt,
blijft Opdrachtgever de prijs voor de gehele Activiteit
verschuldigd.
Rivals heeft het recht de locatie of het tijdstip van de aanvang
van de Activiteit te wijzigen. Rivals zal daarbij rekening houden
met de reisafstand van Opdrachtgever.
Opdrachtgever dient haar e-mailaccount, de website van Rivals
en de Digitale toepassingen de dagen voorafgaand aan de
Activiteit goed in de gaten te houden, aangezien de
annuleringen, wijzigingen en beëindigingen nog op het laatste
moment kunnen worden doorgegeven aan Opdrachtgever via de
hiervoor genoemde communicatiemiddelen.

10. Overmacht
10.1 Onder overmacht wordt tussen partijen verstaan, naast hetgeen
daarover in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van
buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop
Rivals geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Rivals niet in
staat is haar verplichtingen na te komen. Hieronder wordt onder
meer verstaan (maar niet uitsluitend): werkstakingen in het
bedrijf van Rivals, van Opdrachtgever of van Derden waarvan
Rivals op enige wijze afhankelijk is voor de uitvoering van de
Overeenkomst, oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, boycot,
storingen of belemmeringen in het verkeer of transport,
beperkende maatregelen van overheidswege, schaarste aan
grondstoffen, ontijdige aflevering van grondstoffen of andere
benodigde materialen of het uitblijven van aflevering,
faillissement of surseance van betaling bij een of meerdere van
haar toeleveranciers of ingeschakelde Derden, natuurrampen,

weersomstandigheden waardoor de werkzaamheden niet
adequaat kunnen worden uitgevoerd, elektriciteitsstoringen,
storing van internet, computernetwerk- of
telecommunicatiefaciliteiten en belemmerende
gezondheidsklachten of overlijden van kern personeel van Rivals
(waaronder – maar niet uitsluitend – de heer D. Meijer).
11. Digitale toepassingen: toegang, gebruiksregels en handhaving
11.1 Rivals maakt bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik van
Digitale toepassingen. Opdrachtgever is verplicht de door Rivals
voorgeschreven Digitale toepassingen te gebruiken in
overeenstemming met de instructies van Rivals. Opdrachtgever
dient deze Digitale toepassingen en de website van Rivals
regelmatig te raadplegen.
11.2 Het gebruik van de Digitale toepassingen door Opdrachtgever is
gebonden aan een aantal regels.
11.3 Het is de Opdrachtgever verboden toegangsgegevens (zoals
inlogcodes en wachtwoorden) aan Derden te verstrekken voor
wie deze niet zijn bestemd.
11.4 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor ieder gebruik van de
toegangsgegevens voor de Digitale toepassingen. Alle
handelingen die, bijvoorbeeld door middel van de
toegangsgegevens, herleidbaar zijn tot Opdrachtgever, ongeacht
of deze zijn verricht door Opdrachtgever, bij Opdrachtgever
werkzame of aan haar gelieerde personen of Derden, worden
toegerekend aan Opdrachtgever.
11.5 De Digitale toepassingen mogen niet worden gebruikt in strijd
met de wet, de Overeenkomst, deze algemene voorwaarden en
de voorwaarden en regels van Derden waarvan Rivals of
Opdrachtgever afhankelijk is voor het gebruik van de Digitale
toepassingen.
11.6 Gebruik van de Digitale toepassingen mag geen hinder opleveren
voor en/of schade toebrengen aan andere gebruikers of Rivals.
Het is niet toegestaan processen of programma’s op te starten op
de Digitale toepassingen, het netwerk of het apparaat van
Opdrachtgever, waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat
dit de werking van de Digitale toepassingen verstoord, of overige
gebruikers hindert of (in)directe schade toebrengt.
11.7 Het verkrijgen van toegang tot de afgeschermde omgeving
binnen de Digitale toepassingen van andere gebruikers, zonder
de voorafgaande toestemming van Rivals of de toestemming van
de andere gebruiker is niet toegestaan.
11.8 Bij het gebruik van de Digitale toepassingen mag de
Opdrachtgever geen inbreuk plegen op een intellectueel
eigendomsrecht of ander recht van Rivals of een Derde.
11.9 Het is niet toegestaan om de content op geautomatiseerde wijze
te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of
bots.
11.10
Het is niet toegestaan om onderdelen van de Digitale
toepassingen en/of de inhoud daarvan te kopiëren behalve voor
zover noodzakelijk om de Digitale toepassingen en/of de inhoud
daarvan op een efficiënte manier via het internet te raadplegen
en in te zetten voor door Rivals toegestaan gebruik. Gekopieerd
materieel mag niet opnieuw openbaar gemaakt worden.
11.11
Opdrachtgever dient zich te gedragen zoals het een goede
gebruiker betaamt. Het is Opdrachtgever verboden enig
onoorbaar gedrag te vertonen bij het gebruik van de Digitale
toepassingen. Indien Rivals enig onoorbaar gedrag constateert
van de Opdrachtgever, is Rivals gerechtigd om direct en zonder
nadere aankondiging de toegangsgegevens van de Opdrachtgever
definitief of voor een door Rivals te bepalen tijd te blokkeren en
de content en/of andere data te verwijderen. Daarbij verliest
Opdrachtgever al haar rechten met betrekking tot de Digitale
toepassingen, zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op
schadevergoeding of compensatie. Onder onoorbaar gedrag
wordt onder meer (maar niet uitsluitend) verstaan, gedrag in
strijd met de wet, de Overeenkomst, deze voorwaarden en
anderszins onbetamelijk gedrag.
11.12
Opdrachtgever krijgt uitsluitend van Rivals een
gebruiksrecht dat niet-overdraagbaar en niet-exclusief is. De
hosting van de data wordt verzorgd door Rivals onder de
voorwaarden als vermeld in de Overeenkomst en deze algemene
voorwaarden.
11.13
De Opdrachtgever dient voor eigen rekening en risico zorg te
dragen voor de aanwezigheid van hardware.
11.14
Opdrachtgever en de Opdrachtgever dienen voor eigen
rekening en risico zorg te dragen voor de meest recente versie(s)
van de software op hun hardware. Zij dienen dus onder meer
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(maar niet uitsluitend) steeds de updates van besturingssystemen
te downloaden en te installeren.
11.15
De Digitale toepassingen worden continu ontwikkeld. Rivals
heeft de mogelijkheid periodiek een nieuwe versie uit te brengen
of een andere Digitale toepassing te gaan gebruiken.
Opdrachtgever dient zich regelmatig op de hoogte te stellen van
de laatste versies van de Digitale toepassingen. Updates, nieuwe
of andere versies dienen door de Opdrachtgever en de
Opdrachtgever verplicht te worden gebruikt.
11.16
Opdrachtgever blijft rechthebbende van de door de
Opdrachtgever aangeleverde data voor het gebruik van de
Digitale toepassingen. Opdrachtgever blijft tevens
verantwoordelijk voor de data die zij aanlevert. Rivals heeft het
recht de door Opdrachtgever aangeleverde data te bewerken, op
te slaan, te verveelvoudigen, te verwijderen of te publiceren,
voor zover Rivals dat nodig acht (ter vrije beoordeling van Rivals)
voor de optimale werking van de Digitale toepassingen en de
uitvoering van de Overeenkomst. Rivals zal daarbij de
gebruikelijke vertrouwelijkheid in acht nemen.
11.17
Rivals kan niet hetzelfde serviceniveau aanbieden en is niet
aansprakelijk voor enige schade wanneer Opdrachtgever of
anderen gebruik maken van een ander besturingssysteem dan
door Rivals aangegeven, een andere browser dan door Rivals
aangegeven, soft- of hardware die niet up-to-date is, dan wel op
een andere wijze de aanbevelingen c.q. instructies van Rivals
met betrekking tot de optimale bruikbaarheid van de Digitale
toepassingen niet naleven.

de eventuele gevolgen van het geheel of tijdelijk niet of niet
adequaat aanbieden van de diensten door Derden en de nietacceptatie door Derden van input (in de breedste zin des woords)
van Rivals of Opdrachtgever. De van toepassing zijnde
voorwaarden van Derden ligger voor Opdrachtgever ter inzage op
het kantoor van Rivals.
14. Intellectuele eigendomsrechten en het maken van foto’s
14.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen,
behoudt Rivals de auteursrechten en alle overige rechten van
intellectuele eigendom op de door haar geleverde zaken, de door
haar gedane aanbiedingen, de Digitale toepassingen, adviezen,
instructies, trainingsschema’s, teksten, afbeeldingen,
memoranda, rapportages en verder alle materialen en gegevens
die door Rivals aan Opdrachtgever ter beschikking worden
gesteld.
14.2 Opdrachtgever garandeert dat zij, indien en voor zover door hem
in het kader van de Overeenkomst aan Rivals materialen en
gegevens ter beschikking worden gesteld of geopenbaard,
daartoe gerechtigd is en dat deze materialen en gegevens geen
inbreuk maken op rechten van Derden.
14.3 Rivals of door haar ingeschakelde Derden kunnen tijdens de
uitvoering van de Overeenkomst, direct daarvoor of daarna
foto’s, video’s en andere opnamen maken. Opdrachtgever geeft
bij voorbaat bij deze toestemming om deze opnames te maken
en deze opnames te openbaren aan het brede publiek (en onder
meer te gebruiken voor promotiedoeleinden).

12. Nadere voorschriften, instructies en handhaving
12.1 Zowel tijdens de looptijd van de Overeenkomst als na het einde
van de Overeenkomst, dient Opdrachtgever zich aan een aantal
voorschriften te houden, die niet staan vermeld in deze
voorwaarden. Deze voorschriften zien onder meer (maar niet
uitsluitend) op het gebruik van de Digitale toepassingen, de
fysieke bewegingen, plaats van verzamelen, mee te nemen
spullen, kleding, veiligheid, milieu, etc.
12.2 Opdrachtgever zal zich aan al deze nadere voorschriften en
instructies (als bedoeld in het vorige lid) houden. Opdrachtgever
zal er tevens voor zorg dragen en erop toezien dat alle personen
waarvoor zij verantwoordelijk is (zoals meegebrachte gasten)
zich ook houden aan alle nadere voorschriften.
12.3 Rivals heeft het recht deze algemene voorwaarden, en de
voorschriften en instructies als bedoeld in het eerste en tweede
lid van dit artikel te wijzigen. Rivals zal deze wijzigingen voor
zover mogelijk steeds bekendmaken via de Digitale toepassingen.
Opdrachtgever zal zich ook aan deze gewijzigde voorwaarden,
voorschriften en instructies houden.

15. Aansprakelijkheid en vrijwaring
15.1 Indien Rivals aansprakelijk kan worden gehouden is de
aansprakelijkheid per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen
met een gemeenschappelijke oorzaak beperkt tot het bedrag dat
haar aansprakelijkheidsverzekering voor het geval in kwestie
uitkeert.
15.2 Rivals is nooit aansprakelijk voor indirecte schade waaronder,
maar niet beperkt tot, gederfde winst, gemiste besparingen,
bedrijfsstilstand en schade aan Derden, ook niet in het geval van
niet- of niet behoorlijke nakoming van een herstelverplichting.
15.3 Alle aansprakelijkheidsbeperkingen of –uitsluitingen in de
Overeenkomst en deze voorwaarden gelden niet in het geval de
schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de
zijde van Rivals of haar leidinggevende ondergeschikte(n).
15.4 Indien Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de nakoming
van de Overeenkomst, dan is Opdrachtgever aansprakelijk voor
alle schade aan de zijde van Rivals daardoor direct of indirect
ontstaan, zoals (maar niet uitsluitend) gederfde winst, gemiste
besparingen en andere bedrijfsschade.

13. Beschikbaarheid en afhankelijkheid van Derden
13.1 Hoewel Rivals al het redelijkerwijs mogelijke doet, kan Rivals
niet garanderen dat de Digitale toepassingen steeds volledig,
juist, nauwkeurig of bijgewerkt zijn, of dat de Digitale
toepassingen steeds online en beschikbaar zijn of dat de Digitale
toepassingen geschikt zijn voor het doel waarvoor Opdrachtgever
dit wil gebruiken. Rivals spant zich ten volste in om alle op- en
aanmerkingen aangaande de Digitale toepassingen serieus te
behandelen en waar Rivals dit nodig acht verbeteringen door te
voeren. Eventuele onjuistheden kunnen gemeld worden via het
tussen partijen bekende e-mailadres van Rivals.
13.2 Rivals is gerechtigd haar Digitale toepassingen tijdelijk buiten
gebruik te (laten) stellen, waaronder begrepen (maar niet
uitsluitend) offline te halen, voor onderhoud, updates of voor
enige andere reden.
13.3 Rivals garandeert niet dat de Digitale toepassingen steeds vrij
zijn van kwaadaardige computercodes en/of inbraken, zoals
(maar niet uitsluitend) virussen, worms en Trojan horses. De
Opdrachtgever en Gebruiker dienen er zelf voor te zorgen dat
het netwerk van de Opdrachtgever en Gebruiker en de apparaten
die er mee verbonden zijn, adequaat zijn beschermd tegen
dergelijke onwenselijkheden.
13.4 Voor het aanbieden van de Digitale toepassingen is Rivals in
bepaalde mate afhankelijk van Derden, zoals (maar niet
uitsluitend) de applicatieontwikkelaar, softwareleverancier,
hostingpartners, Internet Service Providers en
netwerkbeheerders. Deze Derden stellen mogelijk hun eigen
voorwaarden voor het gebruik van de diensten die zij aanbieden
tegenover Rivals en Opdrachtgever. Rivals kan niet instaan voor
beschikbaarheid en het gebruik van de diensten van Derden en

16. Toepasselijk recht en geschillen
16.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Rivals partij is, is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.
16.2 Indien enig artikel of onderdeel van een bepaald artikel in de
Overeenkomst en de onderhavige voorwaarden nietig c.q.
vernietigbaar mocht blijken, blijven de overige voorwaarden in
stand en wordt het nietige artikel of onderdeel daarvan geacht
te zijn geconverteerd zodanig dat het in overeenstemming met
de kennelijke bedoelingen van partijen wordt gebracht, op een
wijze dat het artikel niet meer nietig of vernietigbaar is.
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