
 

 

 

Algemene voorwaarden Advertentienetwerk 
 
Mobleap Mobile Advertising 

 
 

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN 
 
De in dit hoofdstuk “Algemene bepalingen” vermelde bepalingen zijn van toepassing op alle 
gebruikers die met Mobleap Mobile Advertising een overeenkomst aangaan. 
 
Artikel 1. Definities 
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende 

betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: 
a. Mobleap Mobile Advertising: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, 

F&GH Advies B.V., handelend onder de naam Mobleap Mobile Advertising, statutair 
gevestigd te Hoofddorp en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 
dossiernummer 34068108;  

b. gebruiker: de wederpartij die met Mobleap Mobile Advertising een overeenkomst 
aangaat. De wederpartij kan een adverteerder, publisher of 
advertentienetwerkbeheerder zijn; 

c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Mobleap Mobile Advertising en de gebruiker; 
d. publisher: de eigenaar van een publisher applicatie die advertentieruimte op zijn 

publisher applicatie aanbiedt; 
e. publisher applicatie: de mobiele website of mobiele applicatie (app) die wordt beheerd 

door een publisher voor een telefoon, tablet of ander apparaat dat verbonden is met 
mobiel internet;  

f. adverteerder: de gebruiker die een advertentie van zichzelf of in opdracht van zijn 
klanten op een publisher applicatie plaatst of wenst te plaatsen of door Mobleap Mobile 
Advertising laat plaatsen; 

g. advertentienetwerkbeheerder: de gebruiker die een advertentienetwerk beheert en die 
de advertentieruimtes van zijn klanten aan Mobleap Mobile Advertising ter beschikking 
stelt; 

h. dienst: de dienst die Mobleap Mobile Advertising in het kader van de overeenkomst aan 
de gebruiker levert. Een omschrijving van de diensten die Mobleap Mobile Advertising 
levert staat duidelijk op de website vermeld; 

i. eindgebruiker: de mobiele internet gebruiker die de publisher applicatie bezoekt of 
gebruikt; 

j. advertentie: de advertentie in de vorm van tekst, bewegende beelden, animatie, foto, 
video of een banner van een adverteerder die is bedoeld voor op een publisher 
applicatie; 

k. advertentienetwerk: het advertentienetwerk van de advertentienetwerkbeheerder; 
l. website: de website www.mobleap.nl, die door Mobleap Mobile Advertising wordt 

beheerd; 
m. click: een klik door een eindgebruiker op de advertentie die is geplaatst op de publisher 

applicatie; 
n. CPC: de kosten die per click op betaald dienen te worden; 
o. CPD: de kosten die per download betaald dienen te worden; 
p. CPM: de kosten per 1000 weergaves die betaald dienen te worden; 
q. weergave: de weergave van de advertentie op de publisher applicatie zodat de 

advertentie zichtbaar is voor de eindgebruiker.  
 

Artikel 2. Algemeen 
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen de 

gebruiker en Mobleap Mobile Advertising.  
2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met 

Mobleap Mobile Advertising voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.  
2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze 

uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.  



 

 
 

2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de gebruiker wordt 
uitdrukkelijk van de hand gewezen.  

2.5. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of 
vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden 
volledig van toepassing. Mobleap Mobile Advertising en de gebruiker zullen dan in overleg 
treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen 
overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de 
oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. 

2.6. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van 
het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de gebruiker na het sluiten van de 
overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft 
aanvaard. 
 

Artikel 3. Verantwoordelijkheid voor links op de website 
3.1. De website kan links bevatten naar andere websites die niet door Mobleap Mobile Advertising 

worden beheerd. Mobleap Mobile Advertising kan geen permanente controle uitoefenen op 
die andere websites, noch enige verantwoordelijkheid aanvaarden inzake de inhoud ervan. 
Mobleap Mobile Advertising kan voor deze inhoud niet aansprakelijk worden gesteld.  
 

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst 
4.1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de gebruiker van het 

aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. 
4.2. De overeenkomst kan schriftelijk (offline) of digitaal (online) tot stand komen. Indien de 

gebruiker het aanbod van Mobleap Mobile Advertising via het invullen van het online 
registratieformulier aanvaardt, dan stuurt Mobleap Mobile Advertising onverwijld na ontvangst 
van de aanmelding de gebruiker een bevestiging via de e-mail. Zolang de gebruiker deze 
bevestigingse-mail niet heeft ontvangen, kan de gebruiker de overeenkomst ontbinden. 

4.3. Mobleap Mobile Advertising behoudt zich het recht voor om aanmeldingen zonder opgave van 
redenen te weigeren.  
 

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst 
5.1. Na totstandkoming van de overeenkomst maakt Mobleap Mobile Advertising voor de gebruiker 

een account aan op de website, tenzij anders is overeengekomen. Via zijn account kan de 
gebruiker gebruik maken van de diensten van Mobleap Mobile Advertising. 

5.2. Mobleap Mobile Advertising plaatst advertenties van de adverteerder op publisher applicaties. 
5.3. Mobleap Mobile Advertising zal zich inspannen om de overeenkomst op een zorgvuldige wijze 

uit te voeren, in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. 
5.4. Mobleap Mobile Advertising heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door 

derden. 
5.5. Mobleap Mobile Advertising is gerechtigd om ten behoeve van onderhoud, het oplossen van 

een storing en/of updates de dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen. 
5.6. Mobleap Mobile Advertising garandeert niet dat de dienst zonder onderbrekingen of fouten zal 

werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd. 
5.7. De gebruiker erkent dat Mobleap Mobile Advertising het recht heeft de toegang tot de dienst te 

blokkeren indien de gebruiker of andere gebruikers of derden misbruik maken van de dienst, 
er sprake is van andere onregelmatigheden of van technische storingen, ongeacht de 
oorzaak daarvan. 
 

Artikel 6. Verplichtingen van de gebruiker 
6.1. Alle gegevens die de gebruiker bij het tot stand komen van de overeenkomst en gedurende de 

overeenkomst aan Mobleap Mobile Advertising verstrekt dienen juist en volledig te zijn. 
6.2. De gebruiker vrijwaart Mobleap Mobile Advertising voor eventuele aanspraken van derden, die 

in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de gebruiker 
toerekenbaar is. 

6.3. De gebruiker is gehouden Mobleap Mobile Advertising onverwijld te informeren omtrent feiten 
en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang 
kunnen zijn. Indien de (bedrijfs)gegevens van de gebruiker wijzigen, dan dient de gebruiker 
Mobleap Mobile Advertising daarvan onverwijld in kennis te stellen. 



 

 
 

6.4. De gebruiker dient zijn inloggegevens waarmee hij op de website kan inloggen geheim te 
houden. 

6.5. De gebruiker draagt zorg voor het goed functioneren van zijn apparatuur dan wel voor overige 
technische voorzieningen welke gebruikt dienen te worden voor het benaderen en gebruiken 
van de dienst.  

6.6. Het is de gebruiker niet toegestaan om de diensten te gebruiken in strijd met het bepaalde in 
de overeenkomst, deze algemene voorwaarden, de relevante en toepasselijke wettelijke 
bepalingen, overige overheidsregels, goede zeden, openbare orde en gedragscodes. 

6.7. Indien de gebruiker niet voldoet aan zijn verplichtingen jegens Mobleap Mobile Advertising, 
dan is Mobleap Mobile Advertising gerechtigd het account van de gebruiker te blokkeren. De 
gebruiker wordt hiervan schriftelijk of via de e-mail op de hoogte gesteld. 

6.8. De gebruiker zijnde een natuurlijke persoon verklaart handelsbevoegd te zijn. Indien de 
gebruiker namens een rechtspersoon handelt, dan verklaart de gebruiker bevoegd te zijn de 
rechtspersoon te vertegenwoordigen en bevoegd is te zijn de overeenkomst namens de 
rechtspersoon aan te gaan.  
 

Artikel 7. Oneigenlijk gebruik van de website 
7.1. Het is de gebruiker niet toegestaan de website en/of de diensten die daarop worden 

aangeboden op een dergelijke wijze te gebruiken dat daardoor de juiste werking van de 
website en/of de dienst en computersystemen van Mobleap Mobile Advertising of derden 
wordt aangetast dan wel dat daardoor andere gebruikers van de website worden gehinderd 
respectievelijk belemmerd. 
 

Artikel 8. Internet 
8.1. De gebruiker is zich ervan bewust dat het internet niet altijd een geheel betrouwbare 

voorziening is voor de overbrenging van informatie en dat op willekeurige momenten door 
een internetstoring de website niet of niet geheel beschikbaar is. 
 

Artikel 9. Ontbinding en opschorting 
9.1. Mobleap Mobile Advertising is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of 

de overeenkomst te ontbinden: 
a. indien de gebruiker zijn verplichtingen jegens Mobleap Mobile Advertising niet nakomt;  
b. indien aan de gebruiker surseance van betaling is verleend; 
c. indien de gebruiker in staat van faillissement verkeert; 
d. ten aanzien van de gebruiker een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing 

wordt verklaard; 
e. indien de gebruiker de dienst misbruikt of fraude pleegt. 

 
Artikel 10. Overmacht 

10.1. Mobleap Mobile Advertising is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen 
onder de overeenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder 
overmacht wordt mede verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde 
derden of toeleveranciers; het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, 
software, (mobiele) internet- of telefoonverbindingen en/of online diensten van derden, zoals 
advertentienetwerken, welke noodzakelijk zijn voor het leveren van de diensten; het opheffen 
van een publisher applicatie, alsmede iedere andere situatie waarop Mobleap Mobile 
Advertising geen (beslissende) controle kan uitoefenen. In het geval van een situatie van 
overmacht is Mobleap Mobile Advertising niet gehouden enige door de gebruiker als gevolg 
van de situatie van overmacht geleden schade te vergoeden. 
 

Artikel 11. Aansprakelijkheid en verjaring 
11.1. Mobleap Mobile Advertising kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, 

die een direct of indirect gevolg is van: 
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of 

laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 10; 
b. enige daad of nalatigheid van de gebruiker, diens ondergeschikten, dan wel andere 

personen, die door of vanwege de gebruiker te werk zijn gesteld. 
11.2.  



 

 
 

11.3. Mobleap Mobile Advertising is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, 
doordat Mobleap Mobile Advertising is uitgegaan van door de gebruiker verstrekte onjuiste 
en/of onvolledige gegevens. 

11.4. Mobleap Mobile Advertising streeft ernaar de diensten op de website 7 dagen per week en 24 
uur per dag toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer voor 
onderhoudswerken, updating en/of om enig andere technische reden. 

11.5. Mobleap Mobile Advertising is niet aansprakelijk voor de schade die de gebruiker heeft 
geleden ten gevolge van de onderbrekingen verwoord in lid 3 van dit artikel. 

11.6. Mobleap Mobile Advertising kan nooit garanderen dat de gegevens op de website correct zijn. 
Mobleap Mobile Advertising zal er alles aan doen om de juistheid van deze gegevens zo 
consistent mogelijk te houden. Invloeden van buitenaf door bijvoorbeeld hackers is altijd 
mogelijk en kan leiden tot verstoorde gegevens. Mobleap Mobile Advertising is niet 
aansprakelijk voor deze verstoorde gegevens. 

11.7. Mobleap Mobile Advertising kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het 
verlies van door de gebruiker toegepaste gebruikersnaam en wachtwoord. Mobleap Mobile 
Advertising kan er dan ook niet verantwoordelijk voor worden gesteld indien 
ongeautoriseerde derden gebruik maken van deze inlogcodes van de gebruiker. 

11.8. Indien de gebruiker of een derde wijzigingen aanbrengt in de door Mobleap Mobile Advertising 
geleverde dienst, sluit Mobleap Mobile Advertising iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien 
van de geschiktheid, werking en eventuele (gevolg)schade. 

11.9. In geen geval is Mobleap Mobile Advertising aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of 
veroorzaakt doordat de dienst wordt gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het ter 
beschikking is gesteld. 

11.10. Voor de diensten is Mobleap Mobile Advertising afhankelijk van diensten of 
(advertentie)netwerken van derde partijen. Mobleap Mobile Advertising is niet aansprakelijk 
voor schade van welke aard of uit welke hoofde ook, veroorzaakt door diensten of 
(advertentie)netwerken van derde partijen, waaronder begrepen storingen in de 
(advertentie)netwerken of infrastructuur van derde partijen. 

11.11. Mobleap Mobile Advertising is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder 
begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door 
bedrijfsstagnatie. 

11.12. Indien Mobleap Mobile Advertising aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de 
aansprakelijkheid van Mobleap Mobile Advertising beperkt tot het bedrag van de door de 
verzekeraar van Mobleap Mobile Advertising gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig 
geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de 
aansprakelijkheid van Mobleap Mobile Advertising beperkt tot het factuurbedrag, althans tot 
dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. 

11.13. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor 
directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van 
Mobleap Mobile Advertising of haar ondergeschikten. 

11.14. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de gebruiker uit welke hoofde ook jegens 
Mobleap Mobile Advertising vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het 
moment waarop zich een feit voordoet dat de gebruiker deze rechten en/of bevoegdheden 
jegens Mobleap Mobile Advertising kan aanwenden. 
 

Artikel 12. Geheimhouding  
12.1. Mobleap Mobile Advertising en de gebruiker zijn verplicht tot geheimhouding van alle 

vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben 
verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of 
als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie 
ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Artikel 13. Contact 
13.1. Vragen en/of klachten kunnen gemeld worden bij: 

Mobleap Mobile Advertising 
Hoofdweg 684 
2132 BT Hoofdorp 
Tel: +31(0)20 20 44 504 
e-mail: sales@mobleap.com 

 
Artikel 14. Intellectuele eigendomsrechten 

14.1. Alle rechten van intellectuele eigendom alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van 
informatie met betrekking tot de dienst en met betrekking tot de terbeschikkinggestelde 
website komen uitsluitend toe aan Mobleap Mobile Advertising of aan haar licentiegever. 

14.2. Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van Mobleap Mobile 
Advertising, is het niet toegestaan informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen, links 
en afbeeldingen welke staan op de website te kopiëren, door te sturen, te verspreiden, te 
reproduceren of te publiceren. 
 

Artikel 15. Overgang van rechten en verplichtingen 
15.1. Rechten en verplichtingen van de gebruiker, voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten 

overeenkomst, kunnen niet aan derden worden overgedragen, tenzij Mobleap Mobile 
Advertising daarvoor schriftelijk toestemming heeft verleend. 
 

Artikel 16. Beveiliging en internet 
16.1. Mobleap Mobile Advertising zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te 

beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies 
van de door de gebruiker via de website ingevoerde gegevens, maar Mobleap Mobile 
Advertising kan ter zake geen garantie geven. 

 
Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

17.1. Op elke overeenkomst tussen Mobleap Mobile Advertising en de gebruiker is Nederlands 
recht van toepassing.  

17.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de gebruiker en Mobleap Mobile 
Advertising worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar 
Mobleap Mobile Advertising gevestigd is. 

  
HOOFDSTUK 2: ADVERTENTIENETWERK 

 
De in dit hoofdstuk “Advertentienetwerk” vermelde bepalingen zijn, naast de algemene bepalingen van 
deze algemene voorwaarden, van toepassing op de overeenkomsten tussen de 
advertentienetwerkbeheerders en Mobleap Mobile Advertising. 

 
Artikel 18. Uitvoering van de overeenkomst 

18.1. De advertentienetwerkbeheerder verleent Mobleap Mobile Advertising gedurende de 
overeenkomst een niet-exclusieve licentie om gebruik te maken van het advertentienetwerk, 
zodat Mobleap Mobile Advertising advertenties van zijn klanten in het advertentienetwerk kan 
plaatsen. Mobleap Mobile Advertising garandeert niet dat de advertentieruimtes in het 
advertentienetwerk gevuld worden. Indien na het tot stand komen van de overeenkomst de 
advertentienetwerkbeheerder geen of een lage omzet genereert met het ter beschikking 
stellen van zijn advertentienetwerk, dan kan Mobleap Mobile Advertising daarvoor nimmer 
aansprakelijk worden gesteld. De verplichtingen van Mobleap Mobile Advertising die 
voortvloeien uit de overeenkomst zijn inspanningsverplichtingen en geen 
resultaatverplichtingen.    

18.2. Indien de advertentienetwerkbeheerder redelijkerwijs kan voorzien dat hij niet in staat zal zijn, 
zijn verplichtingen jegens Mobleap Mobile Advertising tijdig na te komen, dan is hij verplicht 
Mobleap Mobile Advertising hiervan onder vermelding van de redenen per omgaande op de 
hoogte te stellen en dit vervolgens schriftelijk of via de e-mail aan Mobleap Mobile 
Advertising te bevestigen. 

18.3.  



 

 
 

18.4. Partijen onthouden zich van het, op welke wijze dan ook, onrechtmatig beïnvloeden van het 
aantal clicks, downloads of weergaves, bijvoorbeeld door het gebruiken van klikrobots. 
 

Artikel 19. Verplichtingen van Mobleap Mobile Advertising 
19.1. Mobleap Mobile Advertising zal de licentie tot gebruik van het advertentienetwerk niet, zonder 

voorafgaande toestemming van de advertentienetwerkbeheerder, aan derden overdragen, 
een derde een sub-licentie tot gebruik van het advertentienetwerk verlenen of op enige 
andere wijze derden toegang verlenen tot het advertentienetwerk. Het is Mobleap Mobile 
Advertising wel toegestaan grote adverteerders toegang te verlenen tot het 
advertentienetwerk. 

19.2. Mobleap Mobile Advertising draagt er zorg voor dat alleen geautoriseerde medewerkers van 
Mobleap Mobile Advertising toegang wordt verleend tot het advertentienetwerk. 

19.3. De advertenties zullen voldoen aan de inhoudelijk eisen en (technische) specificaties die door 
de advertentienetwerkbeheerder aan Mobleap Mobile Advertising kenbaar zijn gemaakt en 
zullen worden aangeleverd op de door de advertentienetwerkbeheerder gestelde wijze, tenzij 
dit redelijkerwijs niet van Mobleap Mobile Advertising verlangd kan worden. Indien gedurende 
de overeenkomst de inhoudelijk eisen, (technische) specificaties en/of de wijze van 
aanlevering worden gewijzigd, dan dient de advertentienetwerkbeheerder Mobleap Mobile 
Advertising daarvan schriftelijk of via de e-mail op de hoogte te stellen.  

19.4. Mobleap Mobile Advertising verleent aan de advertentienetwerkbeheerder gedurende de 
overeenkomst een niet-exclusieve licentie om gebruik te maken van de API documentatie 
van Mobleap Mobile Advertising en om de aangeleverde advertenties te plaatsen in het 
advertentienetwerk. Deze licentie is niet overdraagbaar en mag niet in sub-licentie aan 
derden worden gegeven. 

19.5. Mobleap Mobile Advertising verklaart volledig bevoegd te zijn de advertenties te plaatsen in 
het advertentienetwerk en dat de advertenties en de websites waarnaar de advertenties 
verwijzen: 
a. geen inbreuk maken op de rechten van derden, zoals intellectuele eigendomsrechten; 
b. niet in strijd zijn met de relevante wet- en regelgeving; 
c. volledig geschikt zijn voor het plaatsen in het advertentienetwerk; 
d. op geen enkele wijze tot negatieve publiciteit kunnen leiden; 
e. geen gewelddadige, pornografische, beledigende of haatdragende inhoud hebben; 
f. niet misleidend zijn. 

19.6. Mobleap Mobile Advertising zal aan de advertentienetwerkbeheerder alle medewerking 
verlenen die nodig is om de advertenties in het advertentienetwerk te plaatsen. 

19.7. Mobleap Mobile Advertising zal alle informatie die de advertentienetwerkbeheerder nodig 
heeft om de overeenkomst uit te kunnen voeren tijdig aan de advertentienetwerkbeheerder 
verstrekken. Indien er informatie ontbreekt, dan zal de advertentienetwerkbeheerder Mobleap 
Mobile Advertising daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen. 
 

Artikel 20. Advertentienetwerk 
20.1. De advertentienetwerkbeheerder staat ervoor in dat de publisher applicaties van zijn 

publishers die deel uit maken van het advertentienetwerk: 
a. niet in strijd met wet- en regelgeving zijn; 
b. niet de rechten van derden schenden, waaronder uitdrukkelijk dient te worden verstaan 

de intellectuele eigendomsrechten van derden; 
c. geen computervirussen creëren, introduceren of verspreiden; 
d. geen materiaal bevatten die ethisch onverantwoord is, waaronder in elk geval maar niet 

uitsluitend dient te worden verstaan materiaal dat de eerbaarheid van minderjarigen 
aantast of een aantasting inhoudt van het recht op privéleven en/of de menselijke 
waardigheid alsmede materiaal dat aanzet tot discriminatie of geweld; 

e. geen materiaal bevatten dat als pornografisch kan worden aangemerkt. 
20.2. Indien de advertentienetwerkbeheerder het advertentienetwerk tijdelijk buiten gebruik stelt 

wegens onderhoud of wegens een andere (technische) reden, dan dient de 
advertentienetwerkbeheerder, indien mogelijk vooraf, Mobleap Mobile Advertising daarvan 
via de e-mail op de hoogte te stellen. 
 
 



 

 
 

Artikel 21. Weigeren van een advertentie door de advertentienetwerkbeheerder 
21.1. De advertentienetwerkbeheerder heeft het recht een advertentie te weigeren en/of uit het 

advertentienetwerk te verwijderen indien de advertentie niet voldoet aan de door de 
advertentienetwerkbeheerder gestelde en duidelijk aan Mobleap Mobile Advertising kenbaar 
gemaakte eisen. Mobleap Mobile Advertising wordt schriftelijk of via de e-mail op de hoogte 
gesteld van het weigeren en/of verwijderen van een advertentie. De 
advertentienetwerkbeheerder dient aan Mobleap Mobile Advertising de reden van de 
weigering en/of verwijdering te melden.  
 

Artikel 22. Verplichtingen van de advertentienetwerkbeheerder 
22.1. De advertentienetwerkbeheerder verklaart dat hij volledig bevoegd is het advertentienetwerk 

aan Mobleap Mobile Advertising ter beschikking te stellen. 
22.2. De advertentienetwerkbeheerder garandeert dat zijn advertentienetwerk naar behoren 

functioneert en volledig werkend is. 
22.3. De advertentienetwerkbeheerder zal niet zonder voorafgaande toestemming wijzigingen 

aanbrengen in de aangeleverde API documentatie of advertentiescripts van Mobleap Mobile 
Advertising. Tevens is het de advertentienetwerkbeheerder niet toegstaan om trackingcodes 
uit API documentatie of advertentiescripts te verwijderen.  

22.4. De advertentienetwerkbeheerder zal zich bij het uitvoeren van de overeenkomst houden aan 
alle toepasselijke wet- en regelgeving, in het bijzonder aan de Telecommunicatiewet. Het is 
de advertentienetwerkbeheerder niet toegestaan zonder toestemming van de eindgebruiker 
cookies te plaatsen, tenzij een van de wettelijke uitzonderingen van toepassing is. De 
verantwoordelijkheid voor het naleven van de toepasselijke wet- en regelgeving met 
betrekking tot cookies berust bij de advertentienetwerkbeheerder en/of bij zijn publishers en 
niet bij Mobleap Mobile Advertising. 
 

Artikel 23. Positie van de advertentienetwerkbeheerder 
23.1. De advertentienetwerkbeheerder gaat geen overeenkomsten aan met adverteerders of 

publishers die zich hebben aangemeld bij Mobleap Mobile Advertising. Indien de bij Mobleap 
Mobile Advertising aangemelde adverteerders of publishers vragen en/of klachten hebben 
over het advertentienetwerk, dan zullen zij contact opnemen met Mobleap Mobile Advertising 
en niet met de advertentienetwerkbeheerder.  
 

Artikel 24. Relatiebeding 
24.1. De advertentienetwerkbeheerder zal zich algeheel onthouden gedurende de overeenkomst en 

gedurende een periode van 2 jaar na beëindiging van de overeenkomst van het rechtstreeks 
of door tussenkomst van derden, zonder de voorafgaande schriftelijke of elektronische 
toestemming van Mobleap Mobile Advertising, doen van prijsopgaven en/of aanbiedingen 
aan of sluiten van overeenkomsten met de adverteerders of publishers die zich bij Mobleap 
Mobile Advertising hebben aangemeld of deze te benaderen voor deelname aan het 
advertentienetwerk. Aan een eventuele toestemming kan Mobleap Mobile Advertising 
voorwaarden verbinden, zoals het betalen van een geldsom. Indien de 
advertentienetwerkbeheerder zijn niet houdt aan dit artikel, dan is de 
advertentienetwerkbeheerder aansprakelijk voor alle schade die Mobleap Mobile Advertising 
daardoor lijdt, zoals omzetverlies, onverminderd het recht van Mobleap Mobile Advertising 
om nakoming van dit relatiebeding te vorderen. 

24.2. Mobleap Mobile Advertising zal gedurende de overeenkomst en gedurende 1 jaar na 
beëindiging van de overeenkomst met een publisher die gedurende de overeenkomst een 
klant is van de advertentienetwerkbeheerder geen overeenkomst aangaan, tenzij de 
advertentienetwerkbeheerder daarvoor vooraf toestemming heeft gegeven. 

24.3. Indien een publisher die een klant is van de advertentienetwerkbeheerder gedurende de 
overeenkomst of binnen 1 jaar na beeïndiging van de overeenkomst direct contact opneemt 
met Mobleap Mobile Advertising, dan zal Mobleap Mobile Advertising deze publisher naar de 
advertentienetwerkbeheerder door verwijzen. 

24.4. De artikelen 24.2 en 24.3 zijn niet van toepassing indien de betreffende publisher reeds op het 
moment van het tot stand komen van de overeenomst tevens een klant is Mobleap Mobile 
Advertising. 
 



 

 
 

Artikel 25. Personeel 
25.1. Partijen zullen gedurende de overeenkomst en gedurende een periode van 1 jaar na 

beëindiging van de overeenkomst geen personeel van de andere partij direct of via derden 
voor zich laten werken of in dienst nemen, tenzij de andere partij daarvoor vooraf 
toestemming heeft gegeven. 
 

Artikel 26. Vergoeding 
26.1. De vergoeding die de advertentienetwerkbeheerder voor het ter beschikking stellen van het 

advertentienetwerk ontvangt, komen partijen schriftelijk of via de e-mail overeen. De 
vergoedingen zijn gebaseerd op CPC, CPD en/of CPM, afhankelijk van hetgeen partijen zijn 
overeengekomen. 

26.2. De resultaten van de advertentieopbrengsten voor de advertentienetwerkbeheerder en het 
aantal clicks, downloads en/of weergaves worden altijd gemeten door de door Mobleap 
Mobile Advertising ontwikkelde online rapportage tool, de reports. De reports van Mobleap 
Mobile Advertising zijn bindend. De vergoedingen worden berekend op basis van de reports 
van Mobleap Mobile Advertising.  

26.3. Er geldt een opbrengsten verdeling (refshare) van 60% voor de advertentienetwerkbeheerder 
tegen 40% voor Mobleap Mobile Advertising, tenzij partijen uitdrukkelijk schrifelijk anders zijn 
overeengekomen. 

 
Artikel 27. Duur van de overeenkomst, verlenging en opzegging 

27.1. De looptijd van de overeenkomst wordt in de overeenkomst opgenomen. Na het verstrijken 
van de looptijd wordt de overeenkomst telkens automatisch verlengd voor de periode 
waarvoor de overeenkomst is aangegaan met telkens een maximale verlenging van 1 jaar, 
tenzij een van de partijen de overeenkomst overeenkomstig artikel 27.2 opzegt. 

27.2. Partijen kunnen de overeenkomst tegen het einde van de looptijd opzeggen. Opzegging dient 
schriftelijk of via de e-mail te geschieden en met inachtneming van een opzegtermijn van 2 
maanden. 

 
Artikel 28. Betaling 

28.1. Betaling geschiedt door Mobleap Mobile Advertising in euro’s of in dollars binnen 30 dagen na 
de factuurdatum. 

28.2. Extra kosten voor internationale bank betalingen zijn voor rekening van de 
advertentienetwerkbeheerder en worden verrekend met de vergoedingen vermeld in artikel 
26. 

28.3. Mobleap Mobile Advertising is gerechtigd betalingen op te schorten, indien en zolang de 
advertentienetwerkbeheerder zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet 
nakomt. 

28.4. Mobleap Mobile Advertising is te allen tijde gerechtigd vorderingen op de 
advertentienetwerkbeheerder te verrekenen met het aan de advertentienetwerkbeheerder 
verschuldigde, ongeacht of de vorderingen opeisbaar zijn. 
 

Artikel 29. Aansprakelijkheid 
29.1. Mobleap Mobile Advertising is niet verantwoordelijk voor het inkomstenverlies die de 

advertentienetwerkbeheerder lijdt doordat een advertentie, om wat voor een reden dan ook, 
niet werkt of uit het advertentienetwerk wordt verwijderd. 

29.2. De advertentienetwerkbeheerder is aansprakelijk voor schade, die direct of indirect het gevolg 
is van het niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van een verplichting uit de 
overeenkomst, deze algemene voorwaarden of enig andere contractuele of niet-contractuele 
verplichting jegens Mobleap Mobile Advertising. Onder die schade is in ieder geval de 
schade begrepen die Mobleap Mobile Advertising gehouden is aan de adverteerders en/of 
publishers die zich bij Mobleap Mobile Advertising hebben aangemeld te vergoeden. 

29.3. Mobleap Mobile Advertising accepteert geen enkele schadebeperking dan wel schade-
uitsluiting van de advertentienetwerkbeheerder. Mobleap Mobile Advertising wijst hiermee 
een dergelijke beperking en/of uitsluiting uitdrukkelijk van de hand. De 
advertentienetwerkbeheerder aanvaardt deze afwijzing hiermee uitdrukkelijk. 

 
 



 

 
 

29.4. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten van Mobleap Mobile Advertising als gevolg 
van de niet-nakoming door de advertentienetwerkbeheerder komen ten laste van de 
advertentienetwerkbeheerder. 

29.5. Indien het advertentienetwerk niet, niet naar behoren of niet volledig functioneert, dan is de 
advertentienetwerkbeheerder aansprakelijk voor alle schade, zoals omzetverlies, die 
Mobleap Mobile Advertising daardoor lijdt. 

29.6. Schadevorderingen van Mobleap Mobile Advertising zijn onmiddellijk na het ontstaan daarvan 
opeisbaar, en kunnen door Mobleap Mobile Advertising in mindering worden gebracht op 
door haar verschuldigde bedragen. 
 

Artikel 30. Opschorting 
30.1. De advertentienetwerkbeheerder heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te 

schorten indien Mobleap Mobile Advertising haar verplichtingen die voortvloeien uit de 
overeenkomst niet nakomt en Mobleap Mobile Advertising geen gehoor heeft gegeven aan 
een gestuurde ingebrekestelling waarin Mobleap Mobile Advertising 30 dagen de tijd worden 
gegeven om alsnog haar verplichtingen na te komen. Mobleap Mobile Advertising wordt 
schriftelijk of via de e-mail op de hoogte gesteld van de opschorting. 
 

Artikel 31. Geheimhouding 
31.1. Partijen staan jegens elkaar in voor de naleving van alle verplichtingen uit de Wet 

bescherming persoonsgegevens en uit Nederlandse of internationale wet- en regelgeving op 
het gebied van privacy en persoonsgegevens.  

31.2. Gegevens van eindgebruikers die partijen aan elkaar verstrekken dienen door de andere partij 
strikt vertrouwelijk te worden behandeld en enkel te worden gebruikt voor het doel waarvoor 
deze verstrekt zijn en mogen niet openbaar worden gemaakt en/of aan derden kenbaar 
worden gemaakt. 

31.3. Partijen zijn verplicht alles te doen dat binnen hun macht ligt om te voorkomen dat derden 
toegang kunnen krijgen tot vertrouwelijke informatie van de andere partij en/of gegevens van 
eindgebruikers. 

31.4. Partijen zullen enkel medewerkers toegang verschaffen tot vertrouwelijke informatie van de 
andere partij die deze informatie nodig hebben om hun werkzaamheden dan wel de 
overeenkomst uit te kunnen voeren. 

31.5. Partijen dienen hun medewerkers tot geheimhouding van de vertrouwelijke informatie van de 
andere partij te verplichten. 
 

Artikel 32. Intellectuele eigendomsrechten 
32.1. Door het terbeschikkingstellen van data, software en advertenties door Mobleap Mobile 

Advertising aan de advertentienetwerkbeheerder worden geen auteursrechten in de zin van 
de Auteurswet overgedragen. De advertentienetwerkbeheerder verkrijgt slechts een licentie 
tot gebruik, voor zover noodzakelijk om de overeenkomst uit te kunnen voeren. 

32.2. De intellectuele eigendomsrechten op het advertentienetwerk en de daarbij behorende 
website, database en software berusten bij de advertentienetwerkbeheerder dan wel bij haar 
licentiegever. 

32.3. Mobleap Mobile Advertising gebruikt het advertentienetwerk enkel voor het doel waarvoor het 
aan Mobleap Mobile Advertising ter beschikking is gesteld. 

32.4. Intellectuele eigendomsrechten kunnen slechts worden overgedragen middels een daartoe 
bestemde akte. 

32.5. Het is de advertentienetwerkbeheerder toegestaan de naam en het logo van Mobleap Mobile 
Advertising op zijn website te plaatsen als zijnde een klant van de 
advertentienetwerkbeheerder. Mobleap Mobile Advertising kan bij de 
advertentienetwerkbeheerder een verzoek indienen tot het verwijderen van haar naam en 
logo van de website van de advertentienetwerkbeheerder indien Mobleap Mobile Advertising 
daarvoor een gegronde reden heeft. 

 


