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 Werkzaamheden IT-jurist 

Een greep uit de IT-juridische werkzaamheden: 

– Advisering leveranciers en afnemers van IT 

– Contracten voor continuïteitsregelingen 

    opstellen 

– Beheer van intellectueel eigendom 

– Beoordelen en opstellen van het juridisch 
instrumentarium van IT-leveranciers 
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 Onderwerpen 

 

- Auteursrecht en webwinkels 

- Online algemene voorwaarden 

- Belangrijke wijzigingen in de consumentenwet 

- Het offline halen van een website op basis van het 
auteursrecht 
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Auteursrecht  

Object  : werk van letterkunde, wetenschap of    
      kunst 

 Criteria  : originaliteit 

 Formaliteit : geen 

 Inhoud  : openbaarmaken, verveelvoudigen 

Duur  :  tot 70 jaar na de dood van de maker 

Wet  :  Auteurswet (1912) 
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Auteursrecht  
 

 Auteursrecht komt toe aan de maker, de 
vervaardiger van het werk 

 

 De maker beslist wat er met het werk gebeurt 
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Auteursrecht en IT 

Software (softwarerichtlijn 1991) 

– Originaliteit: de maker heeft subjectieve 
keuzes gemaakt om bepaalde 
functionaliteit te bereiken 

– Technisch effect is niet beschermd 

– De manier waarop technisch effect bereikt 
wordt wel 

– Auteursrecht op interface is mogelijk 

Data  

– Digitale bestanden: boeken, films, 
websites, tekeningen etc. 
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Auteursrecht en webwinkels 

 Het is niet altijd duidelijk wie de 
rechthebbende bij een webwinkel is: 

 

– Geen registratie van rechten 

– Ontwikkeling door derde-partijen 

– Meerdere ontwikkelaars  

 

 Zorg dat je je rechten op je webwinkel 
veilig stelt 
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Online algemene voorwaarden (1) 

 Wat zijn algemene voorwaarden (“kleine lettertjes”) 
 
 Artikel 6:231 van het Burgerlijk Wetboek:  

Een of meer schriftelijke bedingen 
Bedoeld om in meerdere overeenkomsten te worden 

opgenomen 
Geen bedingen die kern van de prestaties aangeven 

 
 Met de kern van de prestaties zijn de essentiële 

punten van de overeenkomst bedoeld.  
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Online algemene voorwaarden (2) 

 Eisen: van toepassing verklaring en 
terhandstelling 

 

Online gelden deze eisen ook 
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Online algemene voorwaarden (3) 
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Online algemene voorwaarden (4) 

 AV moeten niet alleen kunnen worden ingezien, ook 
eenvoudig kunnen worden opgeslagen 
 

 Aanbieden om de algemene voorwaarden te sturen 
offline of online 

 
 I agree button/aanvinkvakjes rechtsgeldig? 
 
 Juridisch gezien is een aanvinkvakje niet 

noodzakelijk voor de toepasselijkheid van de 
voorwaarden. Bewijstechnisch echter, is het wel aan 
te raden. Zo kan immers worden aangetoond dat 
de algemene voorwaarden van toepassing zijn 
verklaard. 
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Nieuwe consumentenwet:  
een aantal belangrijke veranderingen (1) 

 Vrijdag 13 juni 2014 implementatie van de nieuwe 
Europese consumentenrichtlijn in Nederland.  

 
 Uitbreiding informatieplicht: wettelijke rechten 

consument, ontbindingsrecht 
 

 Termijn ontbindingsrecht verlengd, indien niet 
wordt voldaan aan informatieplicht 
 

 Duidelijkheid over de kosten voor retourneren, 
anders draagt webwinkelhouder kosten 
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Nieuwe consumentenwet:  
een aantal belangrijke veranderingen (2) 

 Bij bestelknop duidelijkheid inzake aangaan 
betalingsverplichting 

 
 Het ontbindingsrecht wordt verlengd, van 7 

werkdagen naar 14 kalenderdagen 
 
 Standaardformulier, waarmee de consument gebruik 

kan maken van zijn ontbindingsrecht. Overigens kan 
hij zijn ontbindingsrecht ook via andere wegen, zoals 
e-mail, uitoefenen. 

 
 Op de naleving van de consumentenregels wordt 

toegezien door de Autoriteit Consument en Markt 
(ACM). De boetes zijn behoorlijk verhoogd.  
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Kun je een klantwebsite offline halen 
op basis van je auteursrecht? (1) 

 Mag een websitebouwer op basis van zijn auteursrecht de 
website van een niet-betalende klant af sluiten?  

 

 Media Monkeys heeft een website ontworpen en vervaardigd 
voor Boxx Opslagverhuur. Deze website is door Boxx op het 
internet geplaatst. Niet afgesproken was dat Boxx de 
auteursrechten op de website zou krijgen, waardoor deze bij 
Media Monkeys bleven. (Zaaknr: ECLI:NL:RBAMS:2014:4617) 
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Kun je een klantwebsite offline halen 
op basis van je auteursrecht? (2) 

 Boxx betaalt de facturen van Media Monkeys niet (volledig) 

 

Media Monkeys vordert toestemming om website offline te 
halen op basis van haar auteursrecht 

 

 De rechter oordeelt dat de website met instemming Media 
Monkeys online is gezet.  

 

 Licentie op de website (impliciet) voor Boxx 
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Kun je een klantwebsite offline halen 
op basis van je auteursrecht? (3) 

 Het auteursrecht zo gebruiken gaat te ver 
(eigendomsvoorbehoud, afspraak in de overeenkomst, was er 
niet) 

 

 “Een verbod zoals gevorderd zou betekenen dat Boxx 
Opslagverhuur de facto zou kunnen worden gedwongen een 
betwiste vordering te voldoen, omdat zij anders niet langer van 
haar website gebruik zou kunnen maken. De goede procesorde 
verzet zich hiertegen.” 
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Vragen? 

www.it-jurist.nl 

volg ons op @DeITjurist en @Andre_Kamps 
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