
PAGINA 1 VAN 3 SPOT  HOGEHILWEG 10, 1101 CC AMSTERDAM-ZUIDOOST - WWW.SPOT.NL 
 

 

 

 

TIP Web Gebruiksvoorwaarden Juni 2015 
 
  
Voor het gebruik van TIP Web worden bureaus en adverteerders, die een account van SPOT 
ontvangen, gevraagd om de Gebruikersvoorwaarden te ondertekenen. Deze voorwaarden moeten 
een correct gebruik van TIP Web waarborgen. Onderstaand de integrale tekst van de TIP Web 
Gebruikersvoorwaarden. 
 
 
Toepasselijkheid 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de aanvraag voor toegang tot en het gebruik van 
TIP Web, dat wordt aangeboden door de Stichting ter Promotie en Optimalisatie van 
Televisiereclame (“SPOT”) en beheerd door Media Buying Systems B.V. (“MBS”). 

 
2. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op de aanvraag voor toegang tot en het gebruik 

van externe data die beschikbaar kan worden gemaakt met betrekking tot TIP Web en 
afkomstig is van SPOT’s participanten (“SPOT Participanten”, zoals de bij SPOT aangesloten 
zenders).  

 
3. SPOT en de SPOT Participanten bieden middels TIP Web een informatieplatform voor de 

inkoop van televisiereclamezendtijd. 
 
Toegang 

4. SPOT en de SPOT Participanten kunnen u, waaronder ook uw eventueel directe werknemers, 
toegang en een gebruiksrecht verlenen voor TIP Web nadat uw aanvraag is goedgekeurd. 
Daartoe moet u deze ondertekende gebruiksvoorwaarden samen met uw IP-adres versturen 
aan SPOT. SPOT zal uw aanvraag voorleggen aan de SPOT Participanten. Op basis van deze 
aanvraag wordt door SPOT en de SPOT Participanten afzonderlijk besloten u (beperkt) 
toegang en een (beperkt) gebruiksrecht te verlenen. Het is dus mogelijk dat uw aanvraag in 
zijn geheel of gedeeltelijk afgewezen wordt, bijvoorbeeld omdat een bepaalde SPOT Partner 
u geen toegang wil verlenen. U ontvangt bevestiging in de vorm van persoonlijke 
toegangscode voor TIP Web. Hiermee krijgt u de toegang tot en het gebruiksrecht op TIP 
Web vanaf het opgegeven IP-adres. 

 
5. SPOT en de SPOT Participanten kunnen de toegang tot en het gebruiksrecht op TIP Web 

zonder opgaaf van redenen weigeren en te allen tijde intrekken. 
 

6. SPOT en de SPOT  Partners kunnen de wachtwoorden voor TIP Web op afgesproken 
tijdstippen wijzigen. 

 
7. U mag uw gebruikersnaam, wachtwoord of IP-adres niet ter beschikking stellen aan derden. 

Indien een derde hiertoe mogelijk toegang heeft verkregen, of in geval van verlies hiervan, 
dient u SPOT en de SPOT Participanten daarvan onverwijld op de hoogte te stellen. 

 
Gebruik 

8. Het gebruiksrecht omvat het gebruik van TIP Web als ondersteunende informatiebron, met 
het doel op basis hiervan via andere wegen televisieadvertenties in te kopen. 
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9. Het gebruiksrecht omvat niet het gebruik van TIP Web voor een ander doel, zoals het 
doorgeven van informatie uit TIP Web aan derden of het (gedeeltelijk) kopiëren van deze 
informatie. De informatie in TIP Web is strikt vertrouwelijk, ook als deze eventueel via andere 
(openbare) bronnen toegankelijk is of reeds bij u bekend is. 

 
10. U bent gehouden bij het gebruik van TIP Web te allen tijde de instructies op te volgen van 

SPOT, de SPOT Participanten en de release notes van MBS. 
 

11. SPOT en de SPOT Participanten hebben het recht het gebruik van TIP Web te monitoren. 
 

12. Indien het vermoeden bestaat dat een derde zonder gebruiksrecht toegang heeft gekregen 
tot de informatie in TIP Web bent u verplicht inzage te verlenen die noodzakelijk is om vast 
te stellen dat uw toegang niet betrokken is geweest bij deze inbreuk. 

 
13. TIP Web wordt beheerd door MBS. Vragen over het gebruik van TIP Web of andere 

ondersteuning moet u richten aan MBS. 
 
Uitsluiting van aansprakelijkheid en geen garantie 

14. De informatie en functionaliteit in TIP Web worden verzorgd door derden. SPOT kan de 
juistheid en volledigheid niet garanderen. Tenzij andersluidende afspraken zijn gemaakt 
wordt de dienst om niet ter beschikking gesteld. 

 
15. De SPOT Participanten verstrekken geen garanties ten aanzien van de juistheid en 

volledigheid van de beschikbare data via TIP Web. 
 

16. SPOT en de SPOT Participanten zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit 
of gerelateerd is aan uw gebruik van TIP Web, behalve en voor zover de desbetreffende 
schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van SPOT of de SPOT 
Participanten. 

 
17. U vrijwaart SPOT en de SPOT Participanten voor alle aanspraken van derden in verband met 

het gebruik van TIP Web. 
 

18. Voor het gebruik van TIP Web moet uw computer voldoen aan bepaalde systeemeisen. SPOT 
en de SPOT Participanten kunnen niet garanderen dat TIP Web op uw computer functioneert. 

 
 Updates en beschikbaarheid 

19. SPOT en de SPOT Participanten kunnen TIP Web geheel of gedeeltelijk (tijdelijk) 
ontoegankelijk maken of offline halen, zonder opgaaf van reden. SPOT en de SPOT 
Participanten zullen proberen u voorafgaand aan een eventuele sluiting op de hoogte te 
brengen, maar zij zijn daartoe niet verplicht. 

 
Slotbepalingen 

20. U stemt er mee in dat SPOT of de SPOT Participanten vertrouwelijke informatie met 
betrekking tot uw gebruik van TIP Web ter beschikking stelt aan MBS voor zover dit 
noodzakelijk is voor gebruikersondersteuning. 
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21. Deze overeenkomst treedt in de plaats van alle eerdere afspraken en overeenkomsten die 
zijn gemaakt of gesloten tussen SPOT, de SPOT Participanten en u ten aanzien van het gebruik 
van TIP Web. 

 
22. SPOT en de SPOT Participanten mogen deze gebruiksvoorwaarden eenzijdig wijzigen en 

aanvullen. 
 

23. Indien één of meer bepalingen van deze gebruiks-voorwaarden nietig zijn of vernietigd 
worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. 

 
24. Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlandse recht en hieruit voortvloeiende 

geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 


