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ALGEMENE VOORWAARDEN ROKY SERVICE 
(OPDRACHTNEMERS) 

ARTIKEL 1. | DEFINITIES 

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis 

gebruikt. 

1. Roky Service: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. 

2. Opdrachtnemer: iedere rechtspersoon, dan wel natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, 

die met Roky Service een Gebruiksovereenkomst aangaat of beoogt aan te gaan. 

3. Partijen: Roky Service en de Opdrachtnemer gezamenlijk. 

4. Gebruiksovereenkomst: de middels registratie door de Opdrachtnemer op het Platform, tot stand gekomen overeenkomst 

tussen Partijen, in het kader waarvan de Opdrachtnemer contactgegevens van Opdrachtgevers dan wel voorstellen van Roky 

Service kan ontvangen om Offertes uit te brengen voor het op eigen rekening en risico van de Opdrachtnemer uitvoeren van 

Werkzaamheden.  

5. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen de Opdrachtnemer en een Opdrachtgever die voorziet in het verrichten van 

Werkzaamheden door de Opdrachtnemer. 

6. Platform: www.rokyservice.com. 

7. Offerte: in gevallen waarin tussen Roky Service en de Opdrachtgever ‘gelijk oversteken’ is overeengekomen, het aanbod van 

een Opdrachtnemer betreffende het verrichten van Werkzaamheden door de Opdrachtnemer, welk aanbod per e-mail aan 

de betreffende Opdrachtgever wordt gericht. 

8. Werkzaamheden: de in het kader van een Overeenkomst door de Opdrachtnemer voor een Opdrachtgever te verrichten 

werkzaamheden. 

9. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die middels het Platform een klus plaatst om vervolgens een eventuele 

Overeenkomst te sluiten. 

10. Dienstverlening: de prestaties waartoe Roky Service zich jegens Opdrachtgevers en Opdrachtnemers verbindt in het kader 

van de exploitatie van het Platform, waaronder, niet-limitatief bedoeld, begrepen kunnen zijn, het delen van 

contactgegevens en, indien ‘gelijk oversteken’ is overeengekomen, het faciliteren van de totstandkoming van 

Overeenkomsten, de afwikkeling van betalingen en de bemiddeling bij onverhoopte geschillen. 

11. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op 

de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld. 

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van het Platform door de Opdrachtnemer en de 

Dienstverlening gericht aan de Opdrachtnemer. 

2. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. Indien en 

voor zover het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn 

overeengekomen, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen. 

3. Voor totstandkoming van de Gebruiksovereenkomst is registratie door de Opdrachtnemer vereist overeenkomstig het 

bepaalde in artikel 3. 

4. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de Gebruiksovereenkomst 

als zodanig, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling 

overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel 

mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen. 

ARTIKEL 3. | REGISTRATIE & TOTSTANDKOMING VAN DE GEBRUIKSOVEREENKOMST  

1. Voor totstandkoming van de Gebruiksovereenkomst is vereist dat de Opdrachtnemer zich op het Platform registreert. De 

Opdrachtnemer dient alle bij de registratie gevraagde verplichte gegevens volledig en naar waarheid te verstrekken. De 

Opdrachtnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens. Roky Service is nimmer 

aansprakelijk voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de Opdrachtnemer verstrekte onjuiste of onvolledige 

gegevens. 

2. Het aanbod van Roky Service tot registratie op het Platform is vrijblijvend en uitsluitend voorbehouden aan Opdrachtnemers 

die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf dat bouwgerelateerd is. Roky Service behoudt zich het recht voor 

bepaalde Opdrachtnemers te weigeren, ook als zij bouwgerelateerd zijn. 
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3. Nadat Roky Service de bij de registratie opgegeven gegevens van de Opdrachtnemer heeft ontvangen, zal Roky Service 

middels telefonisch contact met de Opdrachtnemer en/of anderszins de juistheid van deze gegevens verifiëren. De 

Opdrachtnemer dient zijn volledige medewerking te verlenen aan Roky Service ter vaststelling van de juistheid van deze 

gegevens. Indien deze gegevens naar oordeel van Roky Service juist zijn en Roky Service de Opdrachtnemer definitief wenst 

te aanvaarden, wordt de inschrijving van de Opdrachtnemer per e-mail bevestigd en geldt de Gebruiksovereenkomst als tot 

stand gekomen. 

ARTIKEL 4. | OVER ROKY SERVICE, VOORSTELLEN, OFFERTES EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN 

1. Opdrachtgevers kunnen middels het Platform de uitvoering van een bepaalde klus aanvragen, die door bij Roky Service 

aangesloten Opdrachtnemers kunnen worden aangenomen. 

2. Opdrachtgevers kunnen bij het plaatsen van een klus op het Platform aangeven of zij wel of niet gebruik wil maken van ‘gelijk 

oversteken’. Indien de Opdrachtgever bij het plaatsen van een klus niet heeft aangegeven van ‘gelijk oversteken’ gebruik te 

maken, wordt de Opdrachtnemer in staat gesteld om tegen betaling aan Roky Service, de naam en contactgegevens van de 

Opdrachtgever te ontvangen. De Opdrachtnemer dient daarvoor de betalingsinstructies van Roky Service te volgen, waarna 

de Opdrachtnemer de contactgegevens van de Opdrachtgever ontvangt. Roky Service is te allen tijde gerechtigd om onder 

dezelfde voorwaarden meerdere Opdrachtnemers van contactgegevens van Opdrachtgevers te voorzien. 

3. Indien een Opdrachtgever een klus middels het Platform plaatst, daarbij geen gebruik maakt van ‘gelijk oversteken’ en de 

Opdrachtnemer contact met de Opdrachtgever opneemt, is Roky Service in geen enkel opzicht betrokken bij de 

onderhandelingen tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer met betrekking tot de totstandkoming van een 

Overeenkomst en de uitvoering daarvan. Roky Service verbindt zich in dit kader uitsluitend tot het delen van de 

contactgegevens van de Opdrachtgever met de Opdrachtnemer. Bij geschillen omtrent de totstandkoming en uitvoering van 

de Overeenkomst c.q. de Werkzaamheden kan Roky Service dan ook in geen geval worden betrokken; de Opdrachtgever en 

de betreffende Opdrachtnemer dienen dergelijke geschillen zelf in onderling overleg met elkaar op te lossen. Ter zake 

aanvaardt Roky Service geen enkele aansprakelijkheid en verleent Roky Service geen enkele service. 

ARTIKEL 5. | BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ ‘GELIJK OVERSTEKEN’ 

1. In geval is overeengekomen dat de Opdrachtgever van ‘gelijk oversteken’ gebruik maakt, is het bepaalde in dit artikel van 

toepassing. 

2. Indien de Opdrachtnemer naar oordeel van Roky Service geschikt is voor uitvoering van de klus, wordt de Opdrachtnemer 

benaderd om een voorstel uit te brengen. Roky Service kan meerdere Opdrachtnemers benaderen om een voorstel uit te 

brengen. Indien de Opdrachtnemer een naar oordeel van Roky Service geschikt voorstel aan Roky Service heeft verstrekt, 

verstrekt Roky Service vervolgens een Offerte aan de betreffende Opdrachtgever waarin de identiteit van de Opdrachtnemer 

wordt vermeld. 

4. Roky Service brengt Offertes uit op naam van de Opdrachtnemer, waarin tevens de identiteit en contactgegevens van de 

Opdrachtnemer zijn vermeld. De Opdrachtnemer machtigt Roky Service om een Overeenkomst met de Opdrachtgever te 

sluiten. Roky Service staat ervoor in dat de aard en strekking van de Offerte overeenstemt met het voorstel dat door de 

betreffende Opdrachtnemer is uitgebracht. 

5. De Opdrachtnemer is nimmer verplicht een voorstel uit te brengen. De Opdrachtnemer kan een klus weigeren door deze op 

de daartoe aangegeven manier af te wijzen. 

6. Indien de Opdrachtgever een Offerte die gebaseerd is op het voorstel van de Opdrachtnemer aanvaardt, komt tussen de 

Opdrachtnemer en betreffende Opdrachtgever de Overeenkomst tot stand. 

7. Indien de Opdrachtnemer een voorstel uitbrengt, staat de Opdrachtnemer ervoor in dat het voorstel juist en volledig is. Een 

door een Opdrachtgever aanvaarde Offerte is voor de Opdrachtnemer bindend. De Opdrachtnemer is gehouden de 

Overeenkomst conform de Offerte uit te voeren. 

8. Roky Service kan nimmer garanderen of en in welke mate de Opdrachtnemer door tussenkomst van Roky Service klussen zal 

kunnen uitvoeren. Ter zake niet of naar oordeel van de Opdrachtnemer onvoldoende behalen van resultaten, is Roky Service 

nimmer aansprakelijk. 

Verantwoordelijkheden en verplichtingen van Roky Service en de Opdrachtnemer 

9. Door het verstrekken van een voorstel door de Opdrachtnemer machtigt de Opdrachtnemer Roky Service om een 

Overeenkomst met de betreffende Opdrachtgever te sluiten. Roky Service vervult hierbij slechts een faciliterende en 

bemiddelende rol en is geen partij bij de Overeenkomst. Roky Service staat er tegenover de Opdrachtnemer evenwel voor in 

dat de Opdrachtnemer de prijs zoals opgenomen in zijn voorstel, zal ontvangen, mits de uitgevoerde Werkzaamheden 

volledig beantwoorden aan het door de Opdrachtnemer aan Roky Service verstrekte voorstel waarop de Offerte is gebaseerd 

en voorts onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden. 
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10. Het is de Opdrachtnemer niet toegestaan om rechtstreeks met een Opdrachtgever in onderhandeling te treden teneinde, 

zonder tussenkomst van Roky Service, een overeenkomst met die Opdrachtgever te sluiten, welke overeenkomst 

vergelijkbaar is met het aanbod in de Offerte die de Opdrachtgever van Roky Service heeft ontvangen. Indien de 

Opdrachtnemer deze bepaling overtreedt, is hij een direct opeisbare boete aan Roky Service verschuldigd ten bedrage van 

het verschil tussen de prijs in de Offerte en de prijs die de Opdrachtnemer en Opdrachtgever onrechtmatig zijn 

overeengekomen, vermeerderd met 100% van dat bedrag. Voorts biedt de bedoelde overtreding een grond voor 

onmiddellijke ontbinding van de Gebruiksovereenkomst door Roky Service. 

11. Bij oplevering van de Werkzaamheden is de Opdrachtnemer verplicht de oplevering onder zijn account op het Platform aan 

Roky Service te bevestigen. De Opdrachtgever ontvangt vervolgens onmiddellijk een e-mailbericht met het verzoek om aan 

Roky Service mede te delen of de Opdrachtgever de opgeleverde Werkzaamheden goed- of afkeurt. De Opdrachtgever dient 

de goed- of afkeuring meteen na ontvangst van het verzoek per e-mail aan Roky Service te bevestigen, in bijzijn van de 

Opdrachtnemer. 

12. In geval de Opdrachtgever per e-mail aan Roky Service heeft bevestigd dat de Werkzaamheden zijn goedgekeurd of als de 

Opdrachtgever de afkeuring niet meteen na ontvangst van het verzoek per e-mail aan Roky Service heeft bevestigd, zal Roky 

Service de Opdrachtnemer het bedrag uitbetalen dat in het voorstel van de Opdrachtnemer is vastgesteld. Na goedkeuring 

of indien de Opdrachtgever de afkeuring niet meteen na ontvangst van het verzoek per e-mail heeft bevestigd, kan Roky 

Service door de Opdrachtgever niet meer worden betrokken bij eventuele fouten of tekortkomingen van de Opdrachtnemer 

en is Roky Service jegens de Opdrachtgever niet langer aansprakelijk om hierbij te bemiddelen. Dit geldt ook ten aanzien 

gebreken van het opgeleverde werk die zich na enige tijd na de oplevering van de Werkzaamheden openbaren. De 

Opdrachtgever dient daarvoor rechtstreeks contact op te nemen met de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer is, 

onverminderd het bepaalde in lid 13, volledig aansprakelijk voor het alsnog deugdelijk uitvoeren van de Werkzaamheden en 

de eventuele schade die hieruit of uit het nalaten daarvan voor de Opdrachtgever voortvloeit en vrijwaart Roky Service van 

alle aanspraken van de Opdrachtgever en overige derden ter zake. 

13. Indien de Opdrachtgever de Werkzaamheden heeft afgekeurd en dit conform het bepaalde in de vorige leden aan Roky 

Service heeft bevestigd, dient de Opdrachtgever samen met de Opdrachtnemer en meteen na de oplevering tot een 

oplossing te komen. Indien de Opdrachtnemer en Opdrachtgever niet tot een oplossing komen, kan de Opdrachtgever Roky 

Service verzoeken om een derde partij in te schakelen om te onderzoeken of het opgeleverde daadwerkelijk niet aan de 

Overeenkomst en het in de Offerte beschrevene beantwoordt. In dit kader zal de Offerte door de derde partij worden 

doorgenomen in bijzijn van zowel de Opdrachtgever als Opdrachtnemer en een formulier door de derde partij worden 

ingevuld op basis van zijn expertise en bevindingen. Vervolgens zullen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer in het bijzijn van 

de derde partij de mogelijkheid krijgen om samen tot een oplossing te komen. Indien dit niet lukt, zal de derde partij op basis 

van zijn expertise en bevindingen het bedoelde formulier invullen, waaruit blijkt hoeveel procent van het werk correct is 

uitgevoerd, hoeveel procent gebrekkig is uitgevoerd en of sprake is van eventueel door de Opdrachtnemer veroorzaakte 

schade. De derde partij zal een berekening maken om de gebrekkige oplevering en eventueel geleden overige schade te 

herstellen en wat ongeveer de kosten zullen zijn om het herstel te laten uitvoeren door een of andere opdrachtnemer. Dit 

bedrag zal in mindering worden gebracht bij de uitbetaling aan de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zal dit verschil 

binnen 48 uur van Roky Service terugontvangen. De berekening en het oordeel van de door Roky Service ingeschakelde derde 

partij is bindend en niet voor betwisting vatbaar. 

14. Indien in het kader van het onderzoek door een vertegenwoordiger van Roky Service naar de afkeuring van de Opdrachtgever 

blijkt dat het opgeleverde wel aan de Overeenkomst en het in de Offerte beschrevene beantwoordt, zal Roky Service alsnog 

tot uitbetaling aan de Opdrachtnemer overgaan. Indien in het kader van het onderzoek door een vertegenwoordiger van 

Roky Service blijkt dat het opgeleverde niet aan de Overeenkomst en het in de Offerte beschrevene beantwoordt, is Roky 

Service gerechtigd de in verband met het onderzoek gemaakte kosten ten bedrage van € 425,- (incl. btw) aan de 

Opdrachtnemer in rekening te brengen en, indien toereikend, te verrekenen met de aan de Opdrachtnemer toekomende 

betaling. 

15. Geen grond voor afkeuring van de opgeleverde Werkzaamheden zijn geringe afwijkingen tussen hetgeen is overeengekomen 

en in de Offerte is opgenomen en hetgeen daadwerkelijk is opgeleverd. Als geringe afwijkingen worden aangemerkt alle 

afwijkingen welke in de branche gebruikelijk zijn en die de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te dulden, zoals kleine 

afwijkingen in kleuren, maten en afwerkingen. De aanwezigheid van geringe afwijkingen biedt voor de Opdrachtgever dan 

ook geen grond voor klachten, geen grond om zijn verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, de Overeenkomst te 

ontbinden, dan wel schadevergoeding of enige andere compensatie te vorderen. 

16. Indien is vastgesteld dat Roky Service verplicht is aan de Opdrachtgever de volledige prijs die in de Offerte is opgenomen 

terug te betalen als gevolg van een tekortkoming van de Opdrachtnemer in de nakoming van de Overeenkomst, maakt de 

Opdrachtnemer geen aanspraak op vergoeding met betrekking tot die Overeenkomst. Indien is vastgesteld dat Roky Service 
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verplicht is aan de Opdrachtgever een gedeelte van de prijs die in de Offerte is opgenomen terug te betalen als gevolg van 

een tekortkoming van de Opdrachtnemer in de nakoming van de Overeenkomst, maakt de Opdrachtnemer aanspraak op 

vergoeding naar evenredigheid van het wel deugdelijk door de Opdrachtnemer uitgevoerde gedeelte van de Overeenkomst. 

Kosten die de Opdrachtgever moet maken om bij een derde herstel te vorderen van de door de Opdrachtnemer verrichte 

Werkzaamheden, komen te allen tijde voor rekening van de Opdrachtnemer, ook indien de Opdrachtgever of Roky Service 

de Opdrachtnemer geen mogelijkheid biedt zelf de Werkzaamheden te herstellen. 

17. Roky Service is gerechtigd zijn vorderingen op de Opdrachtnemer te verrekenen met de vorderingen die de Opdrachtnemer 

op Roky Service heeft. 

ARTIKEL 6. | MEERWERK BIJ ‘GELIJK OVERSTEKEN’ 

Eventueel meerwerk in het kader van ‘gelijk oversteken’ wordt rechtstreeks tussen de Opdrachtgever en Opdrachtnemer 

overeengekomen en dient door de Opdrachtnemer aan Roky Service te worden medegedeeld onder het account van de 

Opdrachtnemer op het Platform. Vervolgens ontvangt de Opdrachtgever van Roky Service een aangepaste Offerte. Pas na 

akkoord daarop van de Opdrachtgever, geldt het meerwerk als overeengekomen. 

ARTIKEL 7. | UITBESTEDING 

De Opdrachtnemer is gerechtigd zich ter uitvoering van de Werkzaamheden te laten vervangen door een derde, 

onverminderd de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor eventuele door deze derde veroorzaakte schade en de 

deugdelijke uitvoering van de Werkzaamheden, als ware het de Opdrachtnemer zelf die de schade veroorzaakte c.q. de 

Werkzaamheden uitvoerde. 

ARTIKEL 8. | ZELFSTANDIGHEID OPDRACHTNEMER 

1. De Opdrachtnemer richt in onafhankelijkheid de uitvoering van de Werkzaamheden in en bepaalt zelf op welke manier hij 

de Werkzaamheden organiseert en uitvoert, mits de Werkzaamheden zullen beantwoorden aan het voorstel van de 

Opdrachtnemer en de daarop gebaseerde Offerte. De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor nakoming van het in het voorstel 

van de Opdrachtnemer en de daarop gebaseerde Offerte overeengekomen resultaat. 

2. De Opdrachtnemer is volledig vrij in het aannemen van opdrachten van derden, onverminderd het bepaalde in artikel 5.10.  

3. De Opdrachtnemer draagt als zelfstandig ondernemer de verantwoordelijkheid voor: 

- het op peil houden van zijn kennis en vaardigheden benodigd voor het uitvoeren van de overeengekomen 

Werkzaamheden; 

- het afdekken van risico’s van aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de Werkzaamheden; 

- het verwerven van andere opdrachten voor het uitvoeren van werkzaamheden; 

- het treffen van voorzieningen tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid; 

- het opbouwen van (een) oudedagsvoorziening(en). 

4. De Opdrachtnemer gebruikt eigen, geleasde of gehuurde vervoermiddelen voor transport van en naar de locatie waar de 

Werkzaamheden plaatsvinden. 

5. De Opdrachtnemer gebruikt bij de uitvoering van de Werkzaamheden zijn eigen gereedschap en hulpmiddelen. 

ARTIKEL 9. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING 

1. De Opdrachtnemer is, indien en voor zover dit hem kan worden toegerekend, aansprakelijk voor de schade die Roky Service, 

de Opdrachtgever dan wel andere derden lijd(t)(en) in verband met de uitvoering van de Werkzaamheden door of namens 

de Opdrachtnemer. De Opdrachtnemer draagt de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor zowel zijn eigen 

prestaties, prestaties van eventueel personeel van de Opdrachtnemer, alsmede prestaties van de door de Opdrachtnemer 

eventueel ingeschakelde derden. 

2. Indien Roky Service daarom verzoekt, draagt de Opdrachtnemer er voor eigen rekening en risico zorg voor dat hij eventuele 

fouten en tekortkomingen die aan hem kunnen worden toegerekend, zo spoedig mogelijk herstelt. Voorts is de 

Opdrachtnemer gehouden de eventuele schade die ten gevolge van een dergelijke fout of tekortkoming voor Roky Service, 

de Opdrachtgever of overige derden ontstaat, te vergoeden en deze schade zoveel mogelijk te beperken. 

3. Onverminderd de verplichtingen van de Opdrachtnemer voortvloeiende uit de wet, deze algemene voorwaarden, zijn 

voorstellen en daarop gebaseerde Offertes, zal de Opdrachtnemer zorgdragen voor (een) adequate 

aansprakelijkheidsverzekering(en) van (een) in Nederland gevestigde aansprakelijkheidsverzekeraar(s) teneinde zich tegen 

alle in verband met de uitvoering van de Werkzaamheden mogelijk optredende schade te verzekeren en om zijn 

vrijwaringsverplichtingen als bedoeld in het volgende lid jegens Roky Service na te kunnen komen. De Opdrachtnemer zal 

Roky Service op eerste verzoek inzicht geven in de relevante verzekeringspolis(sen). 

4. De Opdrachtnemer zal Roky Service vrijwaren van alle aanspraken van derden, waaronder die van Opdrachtgevers mede 

begrepen, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade verband houdende met de uitvoering van 
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Overeenkomsten, voor zover die aanspraken betrekking hebben op schade die aan de Opdrachtnemer kan worden 

toegerekend. De Opdrachtnemer is gehouden alle door Roky Service gemaakte redelijke kosten in verband met dergelijke 

aanspraken te vergoeden. 

ARTIKEL 10. | OPSCHORTING EN ONTBINDING VAN DE GEBRUIKSOVEREENKOMST 

1. Roky Service is, indien de omstandigheden van het geval dat redelijkerwijs rechtvaardigen, bevoegd, zonder rechterlijke 

tussenkomst, de uitvoering van de Gebruiksovereenkomst op te schorten of de Gebruiksovereenkomst met directe ingang 

te ontbinden, indien en voor zover de Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de Gebruiksovereenkomst niet, niet tijdig of 

niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de Gebruiksovereenkomst Roky Service ter kennis gekomen omstandigheden 

goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtnemer zijn verplichtingen niet zal nakomen. Indien de nakoming van de 

verplichtingen van de Opdrachtnemer ten aanzien waarvan hij tekortschiet of dreigt te kort te schieten, niet blijvend 

onmogelijk is, ontstaat de bevoegdheid tot ontbinding pas nadat de Opdrachtnemer Schriftelijk door Roky Service in gebreke 

is gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de Opdrachtnemer zijn verplichtingen 

(alsnog) kan nakomen en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.  

2. Indien de Opdrachtnemer in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betaling heeft aangevraagd, enig 

beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de Opdrachtnemer anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan 

beschikken, is Roky Service gerechtigd om de Gebruiksovereenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke 

tussenkomst te ontbinden.  

3. Voorts is Roky Service gerechtigd de Gebruiksovereenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te 

ontbinden indien en voor zover zich omstandigheden voordoen waardoor verdere nakoming van de Gebruiksovereenkomst 

door Roky Service redelijkerwijs niet van Roky Service kan worden gevergd. 

4. De Opdrachtnemer maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Roky Service op 

grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht. 

ARTIKEL 11. | INTELLECTUELE EIGENDOM 

1. Alle auteursrechten en overige rechten van intellectuele eigendom op het Platform en de onderdelen daarvan, waaronder 

mede begrepen de programmatuur, vormgeving en werking van het Platform en beelden getoond op het Platform, behoren 

toe aan Roky Service dan wel zijn licentiegevers. Het is zonder voorafgaande Schriftelijke instemming van Roky Service c.q. 

de betreffende licentiegever, verboden het materiaal waarop de rechten van Roky Service c.q. de licentiegever rusten, te 

verveelvoudigen, op enige wijze te reproduceren, te verspreiden, te exploiteren of daarvan afgeleide werken te maken. 

2. In geval van een aan de Opdrachtnemer toerekenbare inbreuk op het bepaalde in het vorige lid, behoudt Roky Service c.q. 

de licentiegever zich alle rechten voor die hem krachtens de wet toekomen, waaronder het recht op een naar redelijkheid 

door hem vast te stellen schadevergoeding en onmiddellijke ongedaanmaking van de inbreuk. 

ARTIKEL 12. | SLOTBEPALINGEN 

1. Roky Service is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. In een voorkomend geval zal de Opdrachtnemer daarvan 

in kennis worden gesteld, waarbij de gewijzigde algemene voorwaarden aan hem worden verstrekt en waarna deze van 

toepassing zijn. 

2. Op Offertes, Overeenkomsten, het gebruik van het Platform en de Dienstverlening is uitsluitend Nederlands recht van 

toepassing. 

3. In geval tussen Roky Service en de Opdrachtnemer een geschil mocht ontstaan, zijn zij gehouden zich optimaal in te spannen 

om het geschil in onderling overleg te beslechten. 

4. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Roky Service wordt in eerste aanleg 

aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen, onverminderd het recht van Roky 

Service een andere volgens de wet bevoegde rechter aan te wijzen. 


