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ALGEMENE VOORWAARDEN MYDATA  
Portbase B.V. 

 
Artikel 1  Definities 
 
In deze Algemene Voorwaarden MyData (hierna: “MyData-Voorwaarden”) worden de hierna gebruikte begrip-
pen en afkortingen als volgt gedefinieerd, waarbij begrippen en afkortingen in het enkelvoud ook in het meer-
voud kunnen worden gebruikt: 
 
- Account:        het door een User aan te maken account via  

https://www.iamconnected.eu/register, waarmee de User toe-
gang heeft tot MyData en die een User in staat stelt verschil-
lende Dataservices aan te bieden en/of te gebruiken;   

- Algemene Voorwaarden van Portbase:  de meest recente versie van de door Portbase gehanteerde en  
via www.portbase.com beschikbare algemene leveringsvoor-
waarden;  

- API(‘s):         de ‘application programming interface(s)’ waarmee Data en/of  
functionaliteiten beschikbaar (kunnen) worden gesteld aan  
Users; 

- Data:         het geheel van data, waaronder (bedrijfs)informatie,  
handelsnamen, (bedrijfs)logo’s en/of woord-/beeldmerken,  
foto’s etc. van Users in of op MyData, die de Data Owner dan 
wel Data Provider middels Dataservices - al dan niet via een 
API - ter beschikking stelt aan (Data) Users;  

- Data Owner:        de natuurlijke of rechtspersoon handelend in de uitoefening  
van zijn beroep of bedrijf die zich als User op MyData heeft 
geregistreerd én door Portbase als zodanig is geaccepteerd, 
die eigenaar is van de Data die middels Dataservices op ba-
sis van autorisatie(s) aan Data Users op MyData wordt aan-
geboden en/of verstrekt. 

- Data Provider:       degene die Data(services) aanbiedt en/of verstrekt aan Data  
Users via MyData, zijnde ofwel Portbase, de Data Owner zelf 
of een derde; 

- Dataservices:       de door een Data Provider via MyData aangeboden  
Dataservices, waaronder de daarmee ter beschikking ge-
stelde Data. 

- Data User:        de natuurlijke of rechtspersoon handelend in de uitoefening  
van zijn beroep of bedrijf die zich als User op MyData heeft 
geregistreerd én door Portbase als zodanig is geaccepteerd, 
die via MyData middels een Data Provider Data(services) op 
basis van autorisatie(s) afneemt van een Data Owner;  

- MyData:         het digitale portaal c.q. platform van Portbase, waaronder de  
catalogus met Dataservices – ook wel marketplace genoemd -  
en iedere andere daartoe door Portbase aangewezen applica-
tie(s) waarop Users (Data Owners) hun Data kunnen aanbie-
den middels Dataservices en waarop (Data) Users de Data 
middels de betreffende Dataservices kunnen afnemen; 

- MyData-Voorwaarden:      de onderhavige voorwaarden voor Users met een  
Account op MyData; 

- Persoonsgegevens:      persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de Algemene Veror- 
dening Gegevensbescherming (AVG).  

- Portbase:        de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
Portbase B.V., statutair gevestigd te Rotterdam, ingeschreven 
in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 
nummer: 24338021. 

- Portbase Services:      de door Portbase via www.portbase.com aangeboden digitale  
services, waaronder tevens begrepen de daarmee ter be-
schikking gestelde Data. 
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- Privacyverklaring:      de toepasselijke privacyverklaring van Portbase die op haar  
website www.portbase.com en op MyData gepubliceerd en te 
raadplegen is; 

- User:         de Data Owner, de Data Provider -voor zover dit niet Portbase  
betreft -, en de Data User die middels registratie als User op 
MyData en het accepteren van de MyData-Voorwaarden te 
kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van MyData; 

 
Artikel 2  Toepasselijkheid 
1. Deze MyData-Voorwaarden, welke gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, zijn van 

toepassing op elk gebruik van MyData en/of het Account van User en op alle Dataservices, applicaties en 
Data die al dan niet middels een API via MyData van Portbase worden aangeboden dan wel verstrekt. Het 
bepaalde in de Algemene Voorwaarden van Portbase is tevens van toepassing op deze MyData-Voorwaar-
den, voor zover deze MyData-Voorwaarden niet uitdrukkelijk anders bepalen. Ingeval van een tegenstrij-
digheid tussen het bepaalde in deze MyData-Voorwaarden en het bepaalde in de Algemene Voorwaarden 
van Portbase, heeft het bepaalde in de MyData-Voorwaarden te allen tijde voorrang. 

2. Deze MyData-Voorwaarden zijn zowel van toepassing op de rechtsverhouding tussen Users onderling als 
op de rechtsverhouding tussen Portbase en Users, voor zover deze MyData-Voorwaarden niet uitdrukke-
lijk anders bepalen. 

3. Met het aanvinken van “ik ga akkoord met de Algemene Voorwaarden” in het scherm van MyData, 
verklaart de User in te stemmen met de toepasselijkheid van deze MyData-Voorwaarden, de elektroni-
sche verstrekking daarvan alsmede dat deze verstrekking heeft plaats gevonden en in te stemmen met de 
registratie en verwerking van inloggegevens om op oneigenlijk gebruik te controleren en tot verbetering 
van de dienstverlening van Portbase te komen. 

4. De toepasselijkheid van eigen (algemene) voorwaarden van een User of van een Derde wordt uitdrukke-
lijk uitgesloten, tenzij Portbase met de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk heeft ingestemd en/of tenzij 
deze MyData-Voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen.  

5. Met inachtneming van het bepaalde in lid 4 van dit artikel en ingeval de User via MyData Dataservices 
wenst te gebruiken dan wel wenst af te nemen, kunnen naast deze MyData-voorwaarden, tevens de 
eventueel op de Data toepasselijke eigen (algemene) voorwaarden van de Data Owner van toepassing 
zijn (mits die betreffende algemene voorwaarden door de Data User zijn aanvaard), met dien verstande 
dat: 
- ingeval van tegenstrijdigheid tussen het bepaalde in deze MyData-Voorwaarden en het bepaalde in 

eigen (algemene) toepasselijke voorwaarden van de betreffende Data Owner of derde op de Data 
resp. Dataservices, het bepaalde in deze MyData-Voorwaarden te allen tijde voorrang heeft; en, 

- Portbase niet gehouden is de betreffende eigen (algemene) voorwaarden toe te passen indien en 
voor zover de betreffende eigen (algemene) voorwaarden van een Data Owner of derde zodanig af-
wijken van en/of indruisen tegen het bepaalde in deze MyData-Voorwaarden en/of de Algemene 
Voorwaarden van Portbase dat opvolging hiervan door Portbase en/of de uitvoering van dienstverle-
ning door Portbase niet in redelijkheid kan worden verlangd. In een dergelijk geval is Portbase ge-
rechtigd om geen uitvoering te geven aan dienstverlening ter zake en/of deze op te schorten en/of 
ongedaan te maken. 

6. Portbase heeft het recht deze MyData-Voorwaarden te allen tijde te wijzigen of te vervangen. Portbase zal 
de User daarover voorafgaand aan de inwerkingtreding per e-mail informeren. De User die niet akkoord 
wenst te gaan met de vervanging of wijziging, kan het gebruik van zijn Account dan wel MyData vóór de 
inwerkingtreding zelf beëindigen met als gevolg dat Dataservices en mogelijk Portbase Services niet of niet 
volledig meer kunnen worden afgenomen. 

7. Deze MyData-Voorwaarden worden desgevraagd per e-mail of per post kosteloos aan de User verstrekt. 
 

Artikel 3  Registratie & verplichtingen User/Account 
1. Een User krijgt toegang tot zijn Account middels de door User op te geven inloggegevens. User is verant-

woordelijk voor de juiste toepassing hiervan. 
2. Een User dient al zijn (persoons-/bedrijfs-)gegevens volledig en naar waarheid in te vullen en dient ervoor 

te zorgen dat wijzigingen in deze (persoons)gegevens terstond aan Portbase worden doorgegeven. Port-
base is niet verantwoordelijk voor de controle op de identiteit van Users. 

3. Een User is verplicht de door Portbase gegeven instructies en aanwijzingen ter zake van het gebruik van 
zijn inloggegevens, zijn Account en/of MyData op te volgen. 
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4. Het Account en daaraan gerelateerde inloggegevens zijn strikt persoonlijk en de eventuele rechten die 
daaruit voortvloeien zijn niet overdraagbaar en uitsluitend bestemd voor de User. De User dient Portbase 
onmiddellijk schriftelijk (per e-mail) te informeren en doeltreffende maatregelen (zoals het wijzigen van het 
wachtwoord) te treffen, zodra de User weet of vermoedt dat zijn inloggegevens (mogelijk) in handen van 
een derde is gekomen.  

5. Middels zijn Account kan de Data User zich aanmelden op de in MyData aangeboden Dataservices. In-
dien de Data User tevens de eventueel voor een Dataservice toepasselijke (eigen) voorwaarden van een 
Data Owner of derde heeft geaccepteerd, kan de Data User gebruik maken van de betreffende Data resp. 
Dataservice(s). De aangeboden Dataservices waarvoor de Data User zich heeft aangemeld en/of waar-
van hij/zij gebruikt maakt met overeenkomstige autorisaties, zijn terug te vinden in MyData. 

6. De User garandeert: 
a) zorg te dragen voor een veilige internetverbinding en anderszins een goede beveiliging van (persoons-

/bedrijfs-)gegevens wanneer de User gebruik maakt van zijn Account, MyData, Dataservices en/of 
Portbase Services, zulks naar de stand der techniek en overeenkomstig eventuele aanvullende door 
Portbase te stellen voorwaarden; 

b) zijn Account op zijn eigen bedrijfsnaam, zoals in het handelsregister of, indien de User buiten Neder-
land is gevestigd, in het desbetreffende nationale register voor ondernemingen, vermeld,  aan te ma-
ken en wijzigingen onverwijld door te geven aan Portbase; 

c) zijn Account en de door hem afgenomen Dataservices en/of Portbase Services uitsluitend te gebruiken 
in het kader van zijn eigen (bedrijfs)activiteiten; 

d) zijn Account uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met deze MyData-voorwaarden en/of de 
Algemene Voorwaarden van Portbase en zich te houden aan alle toepasselijke wettelijke verplichtin-
gen en andere Users en/of derden geen schade te (zullen) berokkenen; 

7. Het is een User niet toegestaan dan wel verboden om zich de toegang te verschaffen tot MyData en/of 
Dataservices en/of Portbase Services dan wel daarvan gebruik te maken indien de Verenigde Staten van 
Amerika (VS) en/of de Europese Unie (EU) sancties tegen de User hebben ingesteld of opgelegd. Het 
voorgaande geldt eveneens voor overige natuurlijke of rechtspersonen gelieerd aan de User die op de 
sanctielijst(en) van de autoriteiten van VS of de EU zijn geplaatst. Voorts is het User niet toegestaan om 
zijn gebruikersnaam en wachtwoord aan een derde te verstrekken en/of Data door te geleiden aan der-
den, waaronder klanten van User, ten aanzien waarvan het voorgaande van toepassing is. User zal volle-
dig aansprakelijk zijn in geval van overtreding respectievelijk het niet opvolgen van deze bepaling. User 
vrijwaart Portbase voor alle aanspraken van andere Users en/of derden ter zake en voor alle daaruit 
voortvloeiende schade voor Portbase en/of andere Users. 

8. Het is User voorts niet toegestaan om MyData en/of Dataservices en/of Portbase Services, al dan niet 
door middel van derden, op een oneigenlijke en/of onrechtmatige wijze te gebruiken dan wel te misbrui-
ken, waaronder o.a. maar niet limitatief wordt verstaan: 
a) gebruik dat een pornografisch, aanstootgevend en/of gewelddadig karakter heeft; 
b) gebruik dat op enigerlei wijze in strijd is met de openbare orde en/of goede zeden; 
c) het discrimineren naar ras, geslacht, godsdienst en/of levensovertuiging; 
d) het op enigerlei wijze ontplooien, bevorderen en/of aanprijzen van illegale activiteiten; 
e) het (laten) versturen van spam, ongevraagde marketingcommunicatie of andere informatie die niet in 

lijn is met het beleid van Portbase en/of MyData; 
f) het op enigerlei wijze inbreuk maken op de rechten van personen, inclusief maar niet beperkt tot intel-

lectuele eigendomsrechten, privacy- en/of persoonlijkheidsrechten van Portbase, (andere) Users 
en/of derden, of op enigerlei wijze inbreuk maken en/of en/of in strijd handelen met het bepaalde in 
deze MyData-Voorwaarden, de Algemene Voorwaarden van Portbase en/of de Privacyverklaring; 

g) het op enigerlei wijze aanpassen, dupliceren, distribueren, in licentie geven van MyData, Data(servi-
ces), de API’s en/of daaraan gerelateerde applicaties en/of gebruik dat op enigerlei wijze afbreuk kan 
doen aan de goede naam en/of reputatie van Portbase, (andere) Users en/of derden; 

h) het uploaden, posten of verwerken van persoonlijke informatie of (persoons)gegevens, wachtwoorden 
en toegangscodes van (andere) Users in strijd met het bepaalde in deze MyData-Voorwaarden, de 
Algemene Voorwaarden van Portbase en/of de Privacyverklaring; 

i) het geheel of gedeeltelijk (doen) reverse-engineeren, het (laten) demonteren of het (laten) decompile-
ren etc. van de broncode, de syntax en/of de structuur, de volgorde en/of organisatie van de API en/of 
MyData en daaraan gerelateerde applicaties; 

j) het omzeilen van beveiligingsmaatregelen of technische beperkingen van de API’s en/of MyData; 
k) het op enigerlei wijze gebruiken van MyData, de daaraan gerelateerde applicaties en/of de API’s die 

schadelijk of onveilig is voor Portbase, (andere) Users en/of derden; 
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l) het verstoren van de gebruikerservaring op MyData, o.a. door het aanpassen van de huisstijl, de web-
site van Portbase of gelieerde websites, apps of Dataservices die worden aangeboden via MyData;  

m) het verspreiden van een virus of andere schadelijke computercode; 
n) gebruik dat anderszins in strijd is met toepasselijke wet en/of regelgeving; 
o) gebruik dat aan alle van de voornoemde aspecten als genoemd onder lid 8 sub a t/m o van dit artikel 

de mogelijkheid biedt. 
9. Portbase hanteert geen limiet op het aantal keren dat een (Data) User Data uploadt die wordt verstrekt via 

een document, met dien verstande dat Portbase ter zake te allen tijde gerechtigd is om een limiet in te 
stellen en/of aan te passen om oneigenlijk, onrechtmatig en/of excessief gebruik en om overlast voor an-
dere Users te voorkomen.  
Indien Portbase constateert dat er sprake is van oneigenlijk, onrechtmatig en/of excessief gebruik als 
voornoemd, zal Portbase dit schriftelijk (per e-mail) aan de (Data) User kenbaar maken. Portbase gaat 
ervan uit dat de (Data) User daarop onverwijld zijn gebruik aanpast, bij gebreke waarvan Portbase ge-
rechtigd is tot de maatregelen het gebruik van en/of de toegang tot de Data dan wel de betreffende Data-
services en/of MyData te beperken en/of tijdelijk te blokkeren, onverminderd eventuele overige rechten 
van Portbase. 

10. Portbase is te allen tijde bevoegd om onmiddellijk alle maatregelen te treffen teneinde een schending van 
het in deze MyData-Voorwaarden bepaalde te doen eindigen en/of daaruit voortvloeiende schade te be-
perken, waaronder het (tijdelijk) beperken en/of blokkeren van het gebruik van en/of de toegang tot Data, 
Dataservices en/of MyData dan wel het (tijdelijk) beperken dan wel (tijdelijk) blokkeren en/of afsluiten c.q. 
verwijderen van een Account. Dat kan in ieder geval doch niet alleen in geval van enig vermoeden van 
een schending van de in dit artikel omschreven verplichtingen. Deze bepaling is van overeenkomstige 
toepassing ingeval User zijn Account niet meer gebruikt.  

11. Portbase is niet aansprakelijk voor zover uit het treffen van de in dit artikel genoemde maatregelen 
schade mocht voortvloeien. 

Artikel 4   Beëindiging registratie/gebruik 
1. Een User kan zelf met zijn gebruikersnaam, via zijn Account dan wel via MyData, zijn registratie respec-

tievelijk het gebruik van MyData en/of Dataservices jegens de Data Owner of Data Provider beëindigen 
met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden. Het voorgaande geldt tevens en onverkort 
voor het beëindigen van een Dataservice door de Data Owner c.q. Data Provider jegens een Data User. 

2. Portbase kan haar dienstverlening, waaronder door Portbase aangeboden Dataservices en/of het gebruik 
van MyData door de User jegens User beëindigen door dit schriftelijk (per e-mail) aan de User kenbaar te 
maken via het bij Portbase haar bekende e-mailadres van de User met inachtneming van een opzegter-
mijn van drie (3) maanden. Tevens behoudt Portbase zich te allen tijde het recht voor om een registratie 
van User en zijn gebruik van MyData, zijn Account en/of de Dataservices en/of Portbase Services om 
haar moverende redenen te weigeren en/of om de voornoemde registratie en/of het gebruik per direct 
eenzijdig te beëindigen, e.e.a. met inachtneming van het bepaalde in deze MyData-Voorwaarden.  

3. Portbase heeft voorts het recht om een User onmiddellijk van deelname aan en/of gebruik van MyData, 
zijn Account en/of Dataservices dan wel Portbase Services uit te sluiten en/of zijn registratie met onmid-
dellijke ingang te beëindigen, zonder enige mededeling ter zake en zonder tot enige schadevergoeding of 
teruggave van eventueel reeds door User betaalde dan wel door Portbase bij User in rekening gebrachte 
bedragen gehouden te zijn, onverminderd eventuele verder aan Portbase toekomende rechten, indien er 
sprake is van: 
- een aanvraag van faillissement, surseance van betaling of schuldsanering van de User; 
- stillegging of liquidatie van het bedrijf van de User; 
- een verwijtbare tekortkoming dan wel ernstig vermoeden van misbruik van de User; 
- (een poging tot) misbruik en/of elektronische inbraak (hacking) door de User van MyData en/of het 

systeem van Portbase; 
- een handelen of nalaten van de User jegens Portbase en/of andere Users in strijd met de wet, deze 

MyData-Voorwaarden, de Algemene Voorwaarden van Portbase en/of indien het handelen dan wel 
nalaten van User daartoe anderszins aanleiding geeft. 

4. De datum waarop de registratie, het gebruik van MyData en/of Dataservices eindigt heeft geen effect op 
reeds door User verschuldigde tarieven of kosten over de periode tot en met de betreffende einddatum. 
Voor zover van toepassing zullen eventuele reeds door User betaalde tarieven als genoemd in Artikel 7 
voor het gebruik van MyData en/of Dataservices voor de periode na de einddatum aan User worden ge-
restitueerd.  
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Artikel 5  Aansprakelijkheid & Vrijwaring 
1. Het gebruik van het Account en het gebruik van de Dataservices door User is geheel voor eigen risico van 

de User. User draagt het risico van verkeerd of onbevoegd gebruik van zijn gebruikersnaam en/of zijn 
wachtwoord. 

2. De Data die Portbase middels MyData aan de User biedt is geheel vrijblijvend. De User kan hieraan geen 
rechten jegens Portbase ontlenen. 

3. Portbase is niet aansprakelijk voor enige schade (eventuele gevolgschade daaronder begrepen) waaronder 
doch niet beperkt tot de schade als gevolg van: 
a) storingen in de data/telecommunicatie-infrastructuur (inclusief programmatuur), een fout en/of vertra-

ging in het systeem van MyData of van Portbase; 
b) het gebruik van MyData en/of de daarin aangeboden Data(services);  
c) het gebruik van Data al dan niet via een API of het uploaden van de Data, waaronder - maar niet beperkt 

tot - schade en kosten ten gevolge van het niet behoorlijk functioneren van de betreffende API(‘s), 
technische storingen, onjuiste Data en/of daarmee verband houdende informatie; 

d) (onjuiste, verouderde en/of onvolledige) Data en/of informatie die op MyData staat vermeld dan wel 
wordt aangeboden via de Dataservices en/of het onjuist of onvolledig of vertraagd verstrekken van Data 
en/of gegevens aan een User; 

e) het niet tot stand komen van een Dataservice tussen Users om welke reden dan ook en/of voor schade 
als gevolg van het gebruik van één of meerdere Dataservices, Data en/of  enige door Portbase in dit 
kader aangeboden dienstverlening; 

tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van (medewerkers van) Portbase. In dat geval is de 
aansprakelijkheid van Portbase (en haar medewerkers) beperkt tot het aan de User door Portbase voor 
MyData of voor de betreffende Dataservice(s) in rekening gebrachte tarief over de daaraan voorafgaande 
twaalf (12) maanden. 

4. Portbase is niet aansprakelijk jegens de User voor enige schade ontstaan door het gebruik van het Account 
en/of de Data(service(s)) door de User. Indien en voor zover aansprakelijkheid wettelijk niet geheel kan 
worden uitgesloten is de aansprakelijkheid van Portbase:  
- ter zake van indirecte schade (zoals maar niet beperkt tot gevolgschade, reputatieschade, gederfde 

winst, verlies van klanten, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie) 
uitgesloten; 

- ter zake van schade als gevolg van aanspraken van andere Users, derden, verlies van data en/of 
andere gegevens, of schade verband houdende met het gebruik van zaken/materialen/software door 
Users zelf, uitgesloten; 

5. Portbase is jegens de User niet gehouden tot het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen ter zake 
van MyData en/of het Account indien Portbase daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder 
overmacht wordt in ieder geval, doch niet alleen verstaan brand, explosie, stroomuitval, aardbeving, over-
stroming, zeer zware storm, staking, embargo, terrorisme (waaronder cyberterrorisme), natuurrampen, epi-
demieën of  pandemieën, handelingen of nalatigheid van internetverkeersdiensten, actie of nalatigheid van 
regulerende overheidslichamen (waaronder het doorvoeren van wet- en regelgeving of andere overheids-
handelingen die de ter beschikking stellen van het Account en/of de Dataservices beïnvloeden). In die ge-
vallen is Portbase nimmer aansprakelijk. 

6. De User is aansprakelijk voor en hij/zij vrijwaart Portbase van alle schade geleden door Portbase, alsmede 
vorderingen (waaronder doch niet alleen valt schadevergoeding) van andere Users en/of derden betref-
fende schade en/of kosten op welke manier dan ook veroorzaakt door en/of gerelateerd aan het gebruik 
van het Account en/of het gebruik en/of aanbieden van de Dataservices in strijd met deze MyData-Voor-
waarden en/of voor zover van toepassing, de Algemene Voorwaarden van Portbase.  

7. Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Portbase zich ter zake 
van het ter beschikking stellen van het Account bedient en/of ten gunste van alle (rechts)personen die 
gegevens ter beschikking stellen aan Portbase ten behoeve van het ter beschikking stellen van een Ac-
count. 

8. De User zal zich voor de mogelijkheid van aansprakelijkheid deugdelijk verzekeren en verzekerd houden 
met inachtneming van de hiervoor geldende wet- en regelgeving.  
 

Artikel 6   Intellectuele eigendomsrechten 
1. De User erkent door de enkele gebruikmaking van MyData, zijn Account en de daarin aangeboden dien-

sten dat: 
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- alle intellectuele eigendomsrechten van Portbase ten aanzien van (het platform en het systeem van) 
MyData, de API’s, de hieraan verbonden applicaties en componenten (waaronder het autorisatiere-
gister), websites en informatie etc. en de daaraan gerelateerde Portbase Services en/of dienstverle-
ning door of namens Portbase; en, 

- alle intellectuele eigendomsrechten betreffende de (eigen) Data van Data Owner(s) eigendom zijn en 
blijven van de betreffende Data Owner(s) c.q. rechthebbende(n); en, 

- hij de intellectuele eigendomsrechten als voornoemd te allen tijde zal (dienen te) respecteren. 
2. De Data Owner garandeert dat: 

- alle door of namens hem aangeboden Data vrij gebruikt kan respectievelijk kunnen worden door Port-
base, Data Users zonder dat hierbij inbreuk gemaakt wordt op enig intellectueel eigendomsrecht van 
Portbase, (andere) Users en/of derden; 

- de opgegeven en/of aangeleverde Data geheel correct en naar waarheid is verstrekt. 
De Data Owner vrijwaart andere Users en Portbase ter zake. 

3. De Data Owner kan middels autorisatie(s) bepalen welke Data Users welke Data(services) mogen gebrui-
ken, waarbij de Data Provider de vorm en/of de wijze van verstrekking van Data(services) bepaalt.  

4. De Data Owner verleent hierbij voor zover nodig aan Portbase een niet-exclusieve, niet-overdraagbare 
licentie om de door of namens de Data Owner op MyData geplaatste en/of aangeboden Data(services), 
wereldwijd en voor de overeengekomen doeleinden en voor onbepaalde tijd dan wel voor de wettelijk toe-
gestane termijn te gebruiken, (digitaal) te verveelvoudigen en op elke (digitale) wijze aan Data Users te 
verstrekken. De Data Owner garandeert en staat er jegens Portbase voor in dat hij/zij bevoegd is deze 
licentie (eventueel reeds nu bij voorbaat) aan Portbase te verstrekken. 

5. De Data Owner vrijwaart Portbase volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die 
voortvloeien uit de niet-nakoming van één of meerdere verplichtingen als omschreven in dit artikel. 
 

Artikel 7    Tarieven en betaling 
1. Het gebruik van MyData en die via MyData aangeboden Data(services) zijn gratis, tenzij voor de betref-

fende Data(service(s)) aanvullende voorwaarden gelden en deze een tarief vermelden die door de User 
is/zijn geaccepteerd. Alle tarieven zijn exclusief BTW. 

2. Het voor de betreffende Data(service) toepasselijke c.q. verschuldigde tarief, zijnde ofwel een vast tarief 
ofwel een tarief op basis van werkelijk gebruik, wordt maandelijks achteraf aan de (Data) User gefactu-
reerd en voor zover mogelijk via automatische incasso bij de (Data) User in rekening gebracht, aan welke 
wijze van betaling de User zal meewerken. 

3. Portbase behoudt zich het recht voor om jaarlijks voor MyData en per door Portbase aangeboden 
Data(service(s)) tarieven te wijzigen of in te voeren. De Data User heeft alsdan het recht om de betref-
fende Data(service(s)) tussentijds op te zeggen zulks binnen één (1) maand nadat het nieuwe tarief aan 
de Data User per e-mail is meegedeeld of bij gebreke van voornoemde mededeling binnen één (1) maand 
nadat het nieuwe tarief is ingevoerd. 
 

Artikel 8  Privacy, Verwerking van Persoonsgegevens 
1. Bij het aanmaken van en het gebruik van een Account en (Dataservices via) MyData worden door Port-

base, in de hoedanigheid van verantwoordelijke als bedoeld in de AVG, Persoonsgegevens van o.a. de 
User(s) verwerkt (m.n. naam en contactgegevens). Deze verwerking(en) vinden plaats in overeenstem-
ming met de toepasselijke Privacyverklaring en in overeenstemming met de AVG. Voor meer informatie 
over deze verwerking van Persoonsgegevens, verwijst Portbase naar de van toepassing zijnde Privacy-
verklaring [Privacy Verklaring - Portbase]. De User verklaart kennis te hebben genomen van de inhoud 
hiervan. Portbase is gerechtigd de Privacyverklaring van tijd tot tijd aan te passen. 
 

Artikel 9  Overdracht  
1. Het is een User niet toegestaan zijn Account over te dragen of ter beschikking te stellen aan een derde. De 

gebruikersnaam van User en toegang tot Dataservices en/of Portbase Services en de eventuele rechten 
die daaruit voortvloeien zijn niet overdraagbaar.  

2. Het is Portbase toegestaan het Account en de hierop van toepassing zijnde voorwaarden over te dragen 
aan een groepsmaatschappij van Portbase.  

 
Artikel 10  Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
1. Op deze MyData-Voorwaarden en op de verhouding tussen de Users en Portbase is uitsluitend Nederlands 

recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is (voor zover van toepassing) uitdruk-
kelijk uitgesloten.   
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2. In geval van geschillen die tussen Users onderling of tussen een User en Portbase mochten ontstaan die 
betrekking hebben op het Account, deze MyData-Voorwaarden en/of hieraan anderszins gerelateerd zijn, 
die niet in der minne opgelost worden, is de bevoegde rechter te Rotterdam bij uitsluiting bevoegd om in 
eerste aanleg van dit geschil kennis te nemen.  

 
Artikel 11  Slotbepalingen 
1. Deze MyData-Voorwaarden zullen beschikbaar zijn in diverse talen, waaronder het Nederlands en het En-

gels. De Nederlandse versie prevaleert in geval er enigerlei onverenigbaarheid bestaat tussen de Neder-
landse versie en een versie in een andere taal. 

2. Indien een bepaling van deze MyData-Voorwaarden nietig of niet-afdwingbaar is, heeft Portbase het recht 
om die bepaling te vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking 
van de oorspronkelijke bepaling.  

3. Bepalingen die naar hun aard zijn bestemd om van toepassing te blijven na het einde van het gebruik van 
een Account blijven onverkort van toepassing na het (opschorten of) beëindigen daarvan. 

 
Artikel 12  Contact(gegevens)  
In geval van vragen of klachten over het gebruik van zijn Account, dan kan de User terecht op de supportpagina 
van Portbase (Portbase Kenniscentrum) of tijdens de gebruikelijke kantoortijden een beroep doen op de Cus-
tomer Service van Portbase via tel.nr. +31(0)88 625 25 25 of customerservice@portbase.com.  

 
 
 
 
 
 

 
 


