Overeenkomst KVK API
KVK:	
Kamer van Koophandel, gevestigd aan de Sint Jacobsstraat 300
te Utrecht, Postbus 48, 3500 AA Utrecht

KVK-nummer:

59581883

Afnemer:
(Statutaire) naam organisatie :
Vestigingsadres:
Postcode en woonplaats:

SPECIMEN
KVK-nummer:

Vestigingsnummer:

Partijen: KVK en Afnemer
Contractnummer:

Aanvang
Duur overeenkomst

Eén jaar.

Stilzwijgende verlenging

Na afloop van de overeengekomen duur wordt de overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd met één jaar, tenzij de
overeenkomst door één van de partijen is opgezegd.

Omschrijving Dienst/Product:
KVK API

•K
 VK API: de ‘Application programming interface’ het kanaal
waarlangs KVK API de Dienst aan een KVK Gebruiker levert.
•D
 ienst: het gelegenheid bieden aan KVK API Gebruiker om te
zoeken en Gegevens binnen te halen zodat deze Gegevens
kunnen worden ontsloten in het systeem van KVK API
Gebruiker.
•E
 en complete lijst van informatieproducten die via deze
Dienst kunnen worden afgenomen en bijbehorende
(technische) documenten zijn beschikbaar op KVK.nl/
producten-bestellen/koppeling-handelsregister/kvk-api/
KVK behoudt zich het recht voor om de inhoud en werking van
de website, de omschrijving en inhoud, samenstelling en/of
(leverings)vorm van de Producten te wijzigen.
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Tarief

Volgens vigerende Financiële Regeling Handelsregister
(zie KVK.nl/tarieven). De dienst/product KVK API valt voor
overheidspartijen die vermeld staan op de zogeheten ‘autorisatielijst inputfinanciering’ onder inputfinanciering Handelsregister.

Wijze van betaling

Per maand ontvangt KVK API Gebruiker per aansluiting een
factuur, tenzij anders overeengekomen.

Betalingstermijn

Binnen 4 weken na factuurdatum. Zie vigerend Financieel
Besluit (zie KVK.nl/tarieven).

Bijzondere bepalingen

Opzeggen
1. Beide partijen kunnen de overeenkomst aan het einde van
iedere maand opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
2.Opzeggen dient te geschieden per brief of e-mail.
Onvoorziene omstandigheden
1. Indien zich wijzigingen in relevante wet- en regelgeving dan
wel indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen die
van dien aard zijn dat deze overeenkomst behoort te worden
gewijzigd, treden partijen zo spoedig mogelijk in overleg over
de wijziging van de overeenkomst.
2. Wijzigingen van of aanvullingen op de bepalingen van
deze overeenkomst worden na wederzijds akkoord tussen
partijen van kracht door een door beide partijen ondertekend
schrijven, dat aan deze overeenkomst wordt gehecht en
wordt geacht daarvan deel uit te maken.
3. Dit laat onverlet de bevoegdheid van de KVK API Profile om
wijzigingen in haar Gebruiksvoorwaarden en Servicegarantie
door te voeren.

SPECIMEN
Gebruiksvoorwaarden KVK API
1. Op deze overeenkomst is van toepassing de Gebruiksvoorwaarden KVK API.
2. De Gebruiksvoorwaarden KVK API zijn voor het sluiten van
deze overeenkomst aan afnemer ter hand gesteld. Met het
ondertekenen van deze overeenkomst verklaart afnemer
de Gebruiksvoorwaarden KVK API te hebben ontvangen en
daarmee in te stemmen.

Bijlage(n): 2
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1. Gebruiksvoorwaarden KVK API
2. Servicegarantie

Aldus overeengekomen, opgemaakt en ondertekend,
KVK,
namens deze,		

Rechtsgeldig vertegenwoordigd door:

SPECIMEN

