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Deelnamevoorwaarden voor BetaPoint®, het service- en beloningsprogramma 

van Betaseed GmbH 

Datum: 01-06-2018 

1. Inhoud van de deelnamevoorwaarden 

1.1. Het “Betaseed®” service- en bonusprogramma wordt aangeboden en 

beheerd door Betaseed GmbH. 

1.2. Gedurende de looptijd van BetaPoint kunnen deelnemers bonuspunten 

(“BetaPoints”) verzamelen door het kopen van Betaseed-zaaddozen met een 

bijbehorende code, evenals door deelname aan geselecteerde evenementen, 

bijvoorbeeld Vakdagen, en door mee te doen met geselecteerde acties zoals quizzen 

en/of enquêtes, en deze in te wisselen voor bonussen wanneer een bepaald aantal 

punten wordt bereikt. 

1.3. De volgende bepalingen regelen de voorwaarden waaronder deelname aan 

BetaPoint mogelijk is, met name hoe met het programma punten kunnen worden 

verkregen en ingewisseld tegen bonussen. 

1.4. Bijzondere bepalingen kunnen voortvloeien uit verdere BetaPoint-

documenten, die bijvoorbeeld via de Betaseed-website (www.betaseed.nl) of de 

“Betaseed Mobiel”-app (samen “informatieplatforms” genoemd) beschikbaar zijn, 

maar ook in brochures, nieuwsbrieven, etc. Bovendien is de tekst van deze 

deelnamevoorwaarden beschikbaar op de Betaseed-startpagina www.betaseed.nl en 

de “Betaseed Mobiel”-app. 

1.5. Neem bij vragen contact op met de BetaPoint klantenservice of per e-mail: 

betapoint@betaseed.com, of kosteloos per telefoon, op: +31 620 994 252. 

2. Recht op deelname 

2.1 Voor deelname komen uitsluitend rechtspersonen in aanmerking die de 

wettelijke leeftijd hebben bereikt en volledig rechtsbevoegd zijn van natuurlijke 

personen, die eigenaar zijn van een bedrijf met suikerbietenteelt, en die hun 

hoofdkantoor in Duitsland hebben, respectievelijk personen die bijvoorbeeld in het 

kader van hun beroepswerkzaamheden de eigenaar van een agrarisch bedrijf als 

bedrijfsleider vertegenwoordigen (“deelnemers”), kunnen deelnemen. Daarnaast 

moeten deelnemers een geldig e-mailadres en postadres in Nederland hebben. 

2.2 Per agrarisch bedrijf mag er slechts één BetaPoint-gebruikersaccount worden 

aangemaakt. 

2.3 Medewerkers van Betaseed GmbH en hun familieleden evenals minderjarige 

personen zijn uitgesloten van deelname. 

2.4 Er bestaat geen wettelijke aanspraak op deelname. 

www.betaseed.nl
mailto:betapoint@betaseed.com
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3. Registratie 

3.1. Om deel te nemen aan BetaPoint moet u zich registreren door een BetaPoint-

gebruikersaccount aan te maken via de Betaseed-website www.betaseed.nl of via de 

“Betaseed Mobiel”-app. De Betaseed Mobiel-app is beschikbaar voor mobiele 

apparaten met de iOS (Apple) en Android (Google) besturingssystemen; de app kan 

worden gedownload vanuit de Apple appstore of via Google Play. Bij de registratie 

moeten alle gegevens in het Duits worden ingevoerd. 

Door zich te registeren bij BetaPoint komt een overeenkomst tussen de deelnemer 

en Betaseed GmbH tot stand. Elke deelnemer krijgt een persoonlijke BetaPoint-

gebruikersaccount. Voor het sluiten van de overeenkomst is geen aparte mededeling 

vereist. 

3.2. Per deelnemer mag slechts één BetaPoint-gebruikersaccount worden 

aangemaakt. Als er zich dubbele aanmeldingen voordoen, behoudt Betaseed zich het 

recht voor die accounts tot één account samen te voegen. Na een geslaagde 

registratie kunnen de deelnemers via de hierboven vermelde Betaseed-website of op 

de “Betaseed Mobiel"-app inloggen. 

3.3. Deelnemen in BetaPoint is alleen mogelijk wanneer de deelnemer tijdens de 

registratie de gevraagde gegevens volledig en naar juistheid invult, met name de 

verplichte velden, en aanvaardt dat deze deelnamevoorwaarden en de 

gegevensbeschermingsverklaring van kracht zijn. In het geval van onbeduidende 

afwijkingen behoudt Betaseed zich het recht voor om de deelnemer van deelname uit 

te sluiten. 

3.4. Op het gebruik en de verwerking van persoonlijke gegevens door Betaseed is 

de gegevensbeschermingsverklaring van toepassing, waarnaar tijdens de 

registratieprocedure wordt verwezen en die door de deelnemer moet worden 

aanvaard om het registratieproces te voltooien. 

3.5. Als onderdeel van de registratieprocedure moet de deelnemer onder andere 

een gebruikersspecifiek wachtwoord en een geldig e-mailadres opgeven. Inloggen in 

de BetaPoint-gebruikersaccount en gebruiken van BetaPoint (inscannen van QR-

codes/invoeren van alfanumerieke codes, deelname aan verschillende acties, 

inwisselen van bonuspunten, enz.) is alleen mogelijk door het e-mailadres en het 

wachtwoord in te voeren. 

3.6. Elke deelnemer moet ervoor zorgen dat zijn wachtwoord niet bekend wordt 

gemaakt aan niet-geautoriseerde derden. Mochten er aanwijzingen zijn dat een 

wachtwoord bij derden bekend is geworden, dan is de deelnemer verplicht om 

Betaseed daaromtrent onmiddellijk op de hoogte te stellen en zijn wachtwoord 

terstond te wijzigen. 

4. Verzamelen van BetaPoints 

4.1. Elke deelnemer kan als volgt BetaPoints verzamelen: 
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▪ door het scannen van QR-codes of alfanumerieke codes voor 

BetaPoints, middels 

aankoop van Betaseed-zaaddozen waarop deze codes weergegeven 

worden. Het is de verwachting dat Betaseed-zaaddozen met 

codes vanaf 2018 beschikbaar zullen zijn; 

deelname aan geselecteerde evenementen en acties, bijv. tijdens 

Vakdagen en/of deelname aan geselecteerde 

marketingacties, bijv. in samenhang met een nieuwsbrief, die 

aan de desbetreffende deelnemers wordt gegeven of 

verzonden; 

▪ deelname aan een quiz en/of een enquête onder het punt 

“BetaPoint-acties” op de Betaseed-informatieplatforms. De 

verkregen punten worden automatisch bijgeschreven op de 

BetaPoint-account van de deelnemer. 

Alle BetaPoint-codes bestaan altijd uit twee delen: i) een QR-code en ii) een 

alfanumerieke code. De QR-code kan met behulp van de “Betaseed Mobiel”-app 

worden ingescand en de alfanumerieke code kan alleen via de Betaseed-website 

worden ingevoerd. 

4.2. Het aantal BetaPoints dat kan worden verkregen in het kader van de onder 

punt 4.1 genoemde verzamelopties, is afhankelijk van de desbetreffende 

verzameloptie. Het aantal punten dat kan worden verkregen staat gewoonlijk 

afgedrukt op de desbetreffende code of in het begeleidende informatiemateriaal, of 

het wordt, bijv. in geval van  (quizzen en enquêtes), altijd bij de desbetreffende 

actie en/of in het bijbehorende promotiemateriaal vermeld. 

Onbedoelde fouten of onjuistheden in het vermelde aantal BetaPoints vormen geen 

wettige grondslag voor het verkrijgen van die punten. Betaseed behoudt zich het recht 

voor dergelijke fouten te allen tijde zonder voorafgaande aankondiging te corrigeren. 

4.3. De vervaldatum van de periode dat BetaPoints kunnen worden ingewisseld in 

het kader van de desbetreffende verzamelopties, staat ofwel vermeld op de code, die 

moet worden ingescand of ingevoerd, ofwel deze wordt bekend gemaakt in het kader 

van de desbetreffende acties of in de bijbehorende informatiematerialen of op de 

informatieplatforms. Wanneer de vervaldatum of vermelde actieperiode is 

gepasseerd, vervalt de mogelijkheid tot verkrijgen van BetaPoints. 

4.4. Codes zijn over het algemeen slechts eenmaal per gebruiker geldig. 

4.5. Na het succesvol inscannen of het invoeren van de desbetreffende code door 

de deelnemer en succesvolle deelname aan aangeboden BetaPoint-acties (quizzen, 

enquêtes) via de Betaseed-informatieplatforms worden de bonuspunten automatisch 

op de BetaPoint-gebruikersaccount van de desbetreffende deelnemer bijgeschreven. 
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4.6. Met betrekking tot punt 0 (Betaseed-zaaddozen) is het niet toegestaan codes 

te verwerken die afkomstig zijn van Betaseed-zaaddozen, welke niet zijn verkregen 

door de desbetreffende inscannende of invoerende deelnemer voor gebruik in zijn 

eigen agrarische bedrijf of die door hem aan een derde zijn verkocht, ongeacht of die 

codes zijn vervangen, overgeschreven of eraf zijn gevallen. Evenmin is het 

toegestaan codes uit Betaseed-zaaddozen te gebruiken die zijn geretourneerd 

vanwege een contractueel of wettelijk herroepingsrecht. De desbetreffende 

BetaPoints moeten door de desbetreffende deelnemer worden gestorneerd of, indien 

dat niet mogelijk is, is de deelnemer verplicht Betaseed daaromtrent te informeren, 

opdat Betaseed ze kan storneren. Het overdragen van codes aan derden is over het 

algemeen verboden. 

4.7. Tenzij Betaseed redenen heeft om te geloven dat een deelnemer een code 

heeft gebruikt in strijd met de bovengenoemde bepalingen, of dat dezelfde code door 

meerdere deelnemers is ingevoerd, behoudt Betaseed zich het recht voor van die 

deelnemer(s) te vragen om een aankoopbon voor en het chargenummer van de 

verkregen Betaseed-zaaddoos te overleggen, en de BetaPoints alleen bij te schrijven 

op de account van de deelnemer die het vereiste aankoopbewijs kan leveren. 

4.8. Bij overtreding van elk van de hierboven genoemde regelingen heeft Betaseed 

het recht om van de account van de deelnemer die de overtreding heeft begaan, de 

reeds bijgeschreven BetaPoints weer af te schrijven en, indien van toepassing, de 

reeds toegekende bonussen terug te vorderen of een schadevergoeding te eisen. 

Bovendien is Betaseed vrij om de desbetreffende deelnemer op basis van punt 6.4 

van BetaPoint uit te sluiten en verdere claims tegen hem in te dienen. 

4.9. Deelnemers kunnen op elk moment het saldo van hun BetaPoint-account op 

de Betaseed-informatieplatforms opvragen door met hun e-mailadres en wachtwoord 

bij BetaPoint in te loggen. 

4.10. De BetaPoints die op de gebruikersaccount zijn bijgeschreven, en/of 

aanspraken van een deelnemer die voortvloeien uit het saldo van BetaPoints, zijn niet 

aan derden overdraagbaar. 

5. Inwisselen van BetaPoints en bonussen 

5.1. Elke deelnemer kan zijn verzamelde BetaPoints inwisselen in de BetaPoint-

bonusshop. Dit is toegankelijk via BetaPoint na een eerste aanmelding via de 

respectievelijke Betaseed-informatieplatforms. Voor elke bonus staat het daarvoor 

benodigde aantal BetaPoints aangegeven. 

5.2. Een deelnemer kan alleen maar een bonus bestellen indien het daarvoor 

vereiste aantal BetaPoints op zijn BetaPoint-gebruikersaccount staat. Nadat een 

bestelling is geplaatst wordt het benodigde aantal BetaPoints automatisch van de 

BetaPoint-gebruikersaccount afgeschreven. 

5.3. Nadat een saldo van maximaal 100.000 BetaPoints is bereikt, moet een 

deelnemer eerst een bonus bestellen, om verder BetaPoints te kunnen blijven 
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verzamelen. In zo’n geval ontvangt de deelnemer automatisch een mededeling dat 

het maximale aantal punten is bereikt. Verder BetaPoints verzamelen is pas mogelijk, 

nadat een deelnemer zijn saldo heeft verlaagd door een bonus te bestellen. 

5.4. Bonussen kunnen alleen maar worden opgevraagd op basis van 

beschikbaarheid. Daarom is het weergeven van een bonus in de BetaPoint-

bonusshop geen bindende aanbieding, maar moet worden gezien als een uitnodiging 

aan de deelnemer om een bod te doen. Een bindende overeenkomst komt pas tot 

stand wanneer Betaseed verklaart de bestelling van de deelnemer te aanvaarden. 

Betaseed zal alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat bonussen in voldoende 

hoeveelheid op voorraad zullen zijn en tijdig kunnen worden geleverd. Als, in 

uitzonderlijke gevallen, Betaseed een opgevraagde bonus niet kan leveren, dan 

blijven de daarvoor benodigde BetaPoints op de gebruikersaccount van de deelnemer 

staan. Mocht Betaseed de BetaPoints al van de account hebben afgeschreven, dan 

worden deze weer op de gebruikersaccount bijgeschreven. Betaseed zal de 

deelnemer per omgaand informeren omtrent de onbeschikbaarheid van de gewenste 

bonussen. 

5.5. Daarnaast behoudt Betaseed zich het recht voor om de in de BetaPoint-

bonusshop aangeboden bonussen te allen tijde te wijzigen. Onbedoelde fouten in de 

bonusshop kunnen altijd zonder voorafgaande aankondiging door Betaseed worden 

gecorrigeerd. 

5.6. Over het algemeen heeft een deelnemer geen aanspraak op inwisselen van 

BetaPoints tegen bonussen die niet in de BetaPoint-bonusshop worden aangeboden. 

Inwisselen is ook alleen mogelijk tegen bonussen in natura (goederen of 

dienstverlening); er wordt geen geld uitbetaald. Dat geldt eveneens in het geval van 

eventueel terugroepen of terugdraaien (met name als gevolg van annulering of 

vermindering wegens gebreken). In een dergelijk geval worden alleen de 

desbetreffende BetaPoints weer op de account van de deelnemer bijgeschreven. 

5.7. Betaseed verzendt de bonussen op eigen kosten uitsluitend naar het 

opgegeven postadres (= geregistreerde adres) binnen Duitsland. Tijdens het 

bestelproces heeft de deelnemer echter de mogelijkheid om het postadres, waarnaar 

de bonus moet worden verzonden, te wijzigen. Als de desbetreffende bonus niet kon 

worden afgeleverd (bv. vanwege een verkeerd opgegeven postadres), dan wordt de 

bonus naar Betaseed teruggestuurd en wordt het inwisselen van de bonus 

automatisch gestorneerd. In een dergelijk geval is Betaseed niet meer wettelijk 

verplicht om de bonus in te wisselen. De ingewisselde BetaPoints worden weer op de 

gebruikersaccount van de deelnemer bijgeschreven en kunnen opnieuw door de 

deelnemer worden ingewisseld, overeenkomstig aan de deelnamevoorwaarden. De 

BetaPoints kunnen opnieuw tegen dezelfde of andere bonussen worden ingewisseld. 

5.8. Fiscale behandeling van de bonussen valt uitsluitend onder de 

verantwoordelijkheid van de deelnemer. 

5.9. Als bij het inwisselen van bonussen sprake is van waardebonnen, dan is 

Betaseed niet de uitgever en verantwoordelijke voor het verlenen en leveren van de 
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op die bonnen beschreven diensten en goederen, maar de hierop vermelde 

bonuspartner. Bovendien gelden dan, indien deze bestaan, de Algemene 

Voorwaarden van de bonuspartner, die zo nodig moeten worden opgevraagd. 

Betaseed fungeert hier alleen als bemiddelaar en kan niet aansprakelijk worden 

gesteld voor het verstrekken van de in de waardebon aangegeven diensten. In het 

geval van waardebonnen (geschenkcertificaten, bonnen voor het verlenen van 

bepaalde diensten, etc.) moet er op de desbetreffende geldigheidsduur worden gelet. 

Informatie hierover staat op de bon zelf, of deze kan worden verkregen van de 

desbetreffende bonuspartner. Betaseed biedt geen compensatie voor bonnen die niet 

tijdig door de deelnemer zijn ingewisseld. Evenmin is Betaseed verantwoordelijk en 

aansprakelijk voor de aangeboden diensten van de bonuspartner of voor eventuele 

schendingen van de overeenkomst. Dienovereenkomstige claims met betrekking tot 

garantie en aansprakelijkheid moeten bij de desbetreffende bonuspartner worden 

ingediend. De voorwaarden van de desbetreffende bonuspartner zijn dan van 

toepassing. 

5.10. De door BetaPoints aangeboden bonussen zijn uitsluitend bedoeld voor 

gebruik in het eigen agrarische bedrijf en zijn niet bedoeld voor verkoop. Met name 

bij waardebonnen zijn de bonussen niet aan derden overdraagbaar. 

6. Geldigheidsduur, opzegtermijn, uitsluiting en beëindiging van BetaPoint 

6.1. Het BetaPoint-programma start op 1 juni 2018, voor onbepaalde duur. 

6.2. De deelnemer kan de in deze deelnamevoorwaarden geregelde contractuele 

overeenkomst te allen tijde zonder opgaaf van redenen normaal opzeggen per e-mail 

aan betapoint@betaseed.com (trefwoord “BetaPoint”), of per post aan Betaseed 

GmbH, trefwoord “BetaPoint”, Friedrich-Ebert-Anlage 36, D-60325 Frankfurt am 

Main, te Duitsland. 

Eveneens heeft Betaseed het recht de in deze deelnamevoorwaarde geregelde 

contractuele overeenkomst op te zeggen zonder opgaaf van redenen met een 

opzegtermijn van vier (4) weken, per e-mail aan het in de BetaPoint-

gebruikersaccount aangegeven e-mailadres van de deelnemer, of per post aan het in 

de gebruikersaccount aangegeven postadres. 

Daarnaast hebben beide partijen recht tot buitengewoon opzeggen om geldige 

redenen. 

6.3. In geval van opzeggen in overeenstemming met punt 6.1, doch onder 

voorbehoud van de hierna volgende regelingen, heeft de deelnemer het recht om de 

door hem verzamelde BetaPoints tegen bonussen in wisselen binnen vier (4) weken 

na het van kracht worden van de opzegging. Daarna vervallen deze zonder 

compensatie. In dat geval bestaan er geen aanspraken meer tegen Betaseed of haar 

bonuspartners. 

6.4. Betaseed behoudt zich het recht voor om individuele deelnemers met 

onmiddellijke werking van deelname uit te sluiten van BetaPoint in het geval van 

mailto:betapoint@betaseed.com
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aanzienlijke schendingen van de deelnamevoorwaarden. Een dergelijke 

uitsluitingsverklaring moet ofwel worden verstuurd naar e-mailadres zoals 

aangegeven in het BetaPoint-account, ofwel per post aan het postadres zoals deze 

is aangegeven in de gebruikersaccount van de deelnemer. Dat recht bestaat 

onafhankelijk van, en naast, het recht tot buitengewoon opzeggen. Er is sprake van 

aanzienlijke schending van de deelnamevoorwaarden, indien de deelnemer 

• zich aanmeldt, hoewel hij niet het recht heeft om mee te doen (zie punt 1) 

• bij het aanmelden of bijwerken van zijn gegevens foutieve gegevens invoert 

(zie punten 0 en 5.3) 

• codes van Betaseed-zaaddozen inwisselt (zie punt 3.6 ff), 

• die hij niet heeft verkregen voor gebruik in zijn eigen bedrijf 

• die van Betaseed-zaaddozen komen, waarvan hij niet de eigenaar is 

• die hij op grond van een contractueel of wettelijk recht tot annuleren of 

om andere redenen aan de handelaar/verkoper heeft teruggegeven 

(en de deelnemer het feit dat die moeten worden teruggeboekt 

Betaseed niet binnen een redelijke periode heeft medegedeeld) 

• probeert codes van Betaseed-zaaddozen meermaals in te wisselen en/of die 

codes inwisselt, overschrijft, inscant en/of aan derden doorgeeft, zonder 

daartoe gerechtigd te zijn (zie punt 3.6). 

6.5. In geval van uitsluiting van een deelnemer overeenkomstig punt 6.4, vervallen 

de door hem verzamelde BetaPoints terstond bij ontvangst van de 

uitsluitingsverklaring. De deelnemer heeft geen recht op compensatie. 

Als Betaseed een deelnemer heeft uitgesloten, komt hij niet in aanmerking om deel 

te nemen aan het geval van een hernieuwde aanmelding bij BetaPoint, tenzij 

Betaseed zijn voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven. 

Dit heeft geen invloed op eventuele verdergaande aanspraken van Betaseed tegen 

de deelnemer op grond van schendingen van de deelnamevoorwaarden. 

6.6. Betaseed behoudt zich het recht voor om BetaPoint-gebruikersaccounts, die 

langer dan 36 maanden niet zijn gebruikt, zonder voorafgaande kennisgeving op te 

zeggen. De resterende BetaPoints vervallen zonder compensatie. De desbetreffende 

deelnemer kan op elk moment opnieuw een BetaPoint-gebruikersaccount aanmaken. 

6.7. Betaseed behoudt zich verder het recht voor om op elk moment het 

BetaPoints-programma geheel of gedeeltelijk te laten vervallen. Betaseed zal het 

intrekken van het programma ten minste drie (3) maanden van tevoren op de 

Betaseed-platformen aankondigen en bovendien de individuele deelnemers hierover 

per e-mail of per post op de hoogte stellen. De deelnemers kunnen geen aanspraken 

ontlenen uit het eventueel niet aankomen van individuele berichten. 

Na het vervallen van het BetaPoints-programma kunnen er geen codes meer worden 

ingevoerd en kunnen er geen BetaPoints meer worden verzameld en bijgeschreven. 

Reeds verzamelde BetaPoints kunnen nog slechts tot de datum van vervalling 

worden ingewisseld en daarna vervallen deze zonder compensatie. Dit heeft geen 

invloed op eventueel eerder vervallen BetaPoints. 
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6.8. Indien het uitvoeren van het BetaPoints-programma door Betaseed niet 

toegestaan blijkt te zijn volgens wettelijke voorschriften, een rechterlijke beslissing, of 

overheidsinstantie, dan kan Betaseed het programma op elk moment of geheel of 

gedeeltelijk zonder voorafgaande aankondiging intrekken, ongeacht hetgeen 

hierboven is vermeld. In dit geval kunnen de deelnemers geen aanspraak maken 

tegen Betaseed uit het al dan niet geheel of gedeeltelijk intrekken van het BetaPoints-

programma. Aanspraken van deelnemers op door hen verzamelde BetaPoints blijven 

in zo’n geval bestaand, indien wettelijk toegestaan. Mocht het inwisselen van 

BetaPoints niet wettelijk zijn toegestaan, dan is de deelnemer niet gerechtigd tot 

inwisselen en heeft hij geen recht op compensatie. 

7. Bijwerken van de deelnemergegevens 

7.1. Mochten er zich wijzigingen voordoen tijdens de registratie van de gegevens 

van de deelnemer (vooral de gegevens ingevoerd in de verplichte velden), dan is de 

deelnemer verplicht om zijn BetaPoint-gebruikersaccount onverwijld bij te werken, om 

te garanderen dat processen als onderdeel van BetaPoint (inclusief het verzenden 

van bonussen) zonder problemen kunnen verlopen. Elke deelnemer kan ook op elk 

gewenst moment zijn wachtwoord wijzigen. 

7.2. Daarnaast kan Betaseed op elk moment verlangen dat een deelnemer zijn 

persoonlijke gegevens, en de gegevens met betrekking tot zijn agrarische bedrijf, 

bijwerkt of bevestigt dan wel een door Betaseed gesolliciteerd bewijs daarvan levert. 

Als een deelnemer niet aan een dergelijk verlangen van Betaseed voldoet, dan kan 

Betaseed hem de toegang tot zijn BetaPoint-gebruikersaccount ontnemen en 

daarmee ook de mogelijkheid tot inwisselen van BetaPoints, totdat hij de gegevens 

heeft bijgewerkt. 

7.3. Voor het geval dat de deelnemer bij het bijwerken niet slechts onbeduidend 

foutieve gegevens invoert, behoudt Betaseed zich het recht voor om hem van 

deelname in het BetaPoints-programma uit te sluiten. 

8. Wijzigen van de deelnamevoorwaarden 

Betaseed behoudt zich het recht voor om deze deelnamevoorwaarden te allen tijde 

te wijzigen en/of aan te vullen. Betaseed zal de deelnemer minstens vier (4) weken 

vóór de geplande datum van inwerkingtreding van de wijzigingen en/of aanvullingen 

per e-mail of per post aan het opgegeven postadres over dergelijke wijzigingen en/of 

aanvullingen informeren. Indien de deelnemer niet binnen vier (4) weken na ontvangst 

van de kennisgeving per e-mail of per post aan het in punt 6.2 vermelde adres van 

Betaseed bezwaar aantekent, en ook na afloop van de periode om bezwaar aan te 

tekenen van de diensten gebruikt blijft maken, dan zal gelden dat de wijzigingen en 

aanvullingen vanaf het einde van die periode wettig zijn overeengekomen. Als de 

desbetreffende deelnemer bezwaar aantekent, zal de rechtsbetrekking onder de 

bestaande voorwaarden worden voortgezet. Betaseed zal in de mededeling omtrent 

de wijziging en/of aanvulling de deelnemer wijzen op het recht tot aantekenen van 

bezwaar en de gevolgen daarvan. Als een deelnemer bezwaar aantekent tegen de 

wijziging of aanvulling, dan heeft Betaseed het recht om de in deze 
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deelnamevoorwaarden geregelde rechtsbetrekking zonder opzegtermijn te 

beëindigen. 

9. Tijdelijk blokkeren van een gebruikersaccount 

9.1. Betaseed kan de toegang van een deelnemer tot BetaPoint tijdelijk of 

permanent blokkeren, wanneer er duidelijke aanwijzingen zijn dat de desbetreffende 

deelnemer deze deelnamevoorwaarden en/of de van toepassing zijnde wetgeving 

schendt of heeft geschonden, of wanneer Betaseed een ander rechtmatig belang bij 

een blokkering heeft. Bij het nemen van een beslissing over blokkering zal Betaseed 

redelijkerwijze rekening houden met de rechtmatige belangen van de deelnemer. 

9.2. In geval van een tijdelijke of permanente blokkering blokkeert Betaseed de 

toegangsrechten van de desbetreffende deelnemer en informeert hem daarover per 

e-mail. 

9.3. In het geval van een tijdelijke blokkering reactiveert Betaseed de 

toegangsrechten na afloop van de blokkeringsperiode en brengt de desbetreffende 

deelnemer daarover per e-mail op de hoogte. Permanent geblokkeerde 

toegangsrechten kunnen niet worden hersteld. Permanent geblokkeerde personen 

zijn voor altijd van deelname aan BetaPoint uitgesloten en mogen zich niet opnieuw 

bij BetaPoint aanmelden. 

10. Aansprakelijkheid 

10.1. De aansprakelijkheid van Betaseed voor eventuele fouten van haar 

uitvoerende organen, vertegenwoordigers, werknemers, personeel, opdrachtnemers, 

agenten, onderaannemers, uitvoerders of hulppersonen voor schade ontstaan in 

verband met BetaPoint, is beperkt tot opzet en grove nalatigheid. De hierboven 

vermelde beperking op aansprakelijkheid geldt niet in gevallen van dodelijk en 

lichamelijk letsel of schade aan de gezondheid, en voor aanspraken die niet 

onderhandelbaar zijn op basis van productaansprakelijkheidswetgeving. De 

hierboven genoemde beperking op aansprakelijkheid geldt evenmin in het geval van 

schending van contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming de juiste uitvoering 

van de overeenkomst mogelijk maakt, en waarop de deelnemer normaal gesproken 

vertrouwt en moet kunnen vertrouwen (wezenlijke verplichtingen). In geval van het 

niet nakomen van wezenlijke verplichtingen is de aansprakelijkheid van Betaseed 

voor schadeclaims en onkostenvergoedingen beperkt tot de voorzienbare schade en 

kosten, die kenmerkend zijn voor de overeenkomst. 

10.2. Betaseed kan niet worden aangesproken indien de informatieplatforms en 

daarmee de toegang tot BetaPoint, of BetaPoint zelf, en de daarin opgenomen 

functies tijdelijk niet of slechts gedeeltelijk beschikbaar zijn of niet foutloos 

functioneren. Betaseed is niet aansprakelijk voor eventueel gegevensverlies en 

daaruit voortvloeiende schade. 
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10.3. Met betrekking tot bonussen geldt, overigens altijd met inachtneming van punt 

5.9, het volgende: 

Als een deelnemer met betrekking tot een bonus niet kan worden aangemerkt als 

verbruiker zoals beschreven in § 13 van het BGB (Bürgerliches Gesetzbuch 

[Burgerlijk wetboek]), kan hij zich met betrekking tot die bonus niet beroepen op het 

bestaan van een gebrek, indien het een duidelijk zichtbaar gebrek is en de deelnemer 

het niet onmiddelijk schriftelijk aan Betaseed heeft gemeld. In dat geval moet de 

deelnemer voldoen aan zijn wettelijke inspectie- en meldingsplichten (§§ 377, 381 

van het HGB (Handelsgesetzbuch [Wetboek van koophandel])). Als een gebrek pas 

later duidelijk wordt, dan moet ook in dat geval daarvan onmiddelijk, dat betekent 

binnen twee (2) weken, schriftelijk melding daarvan aan Betaseed worden gedaan. 

Als de deelnemer nalaat naar behoren te inspecteren en/of het gebrek niet meldt, dan 

is aansprakelijkheid van Betaseed voor de niet gemelde gebreken uitgesloten. 

De algemene verjaringstermijn voor aanspraken wegens materiële en juridische 

gebreken bedraagt één (1) jaar vanaf levering. Als aanvaarding is overeengekomen, 

begint de verjaringstermijn met de aanvaarding. 

Verder zijn de onder punt 10.1 vermelde aansprakelijkheidsbeperkingen van 

toepassing. 

11. Gegevensbescherming 

Met betrekking tot het gebruiken en verwerken van persoonlijke gegevens door 

Betaseed is het privacybeleid van toepassing, waarnaar de deelnemer wordt 

verwezen tijdens het registreren voor BetaPoint. 

12. Slotbepalingen 

12.1. Tenzij in deze deelnamevoorwaarden uitdrukkelijk anderszins wordt vermeld, 

moeten alle verklaringen in het kader van deelnemen in BetaPoint per post of per e-

mail worden ingediend. Het e-mailadres van Betaseed is: betapoint@betaseed.com. 

Het postadres van Betaseed luidt: Friedrich-Ebert-Anlage 36, D-60325 Frankfurt am 

Main, te Duitsland. In geval van wijziging, zal Betaseed de deelnemer hiervan op de 

hoogte stellen. 

12.2. Rechtsmiddelen zijn uitgesloten. 

12.3. Deze deelnamevoorwaarden en de algehele rechtsbetrekking tussen de 

deelnemers enerzijds en Betaseed anderzijds worden uitsluitend beheerd door de 

wetgeving van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitzondering van internationaal 

privaatrecht en het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten 

betreffende roerende goederen. 

12.4. Indien de deelnemer een handelaar is, dan is de jurisdictie gevestigd in de 

rechtbank van Frankfurt am Main voor het horen van alle geschillen die verband 

houden met BetaPoint. Deze bepaling is niet van toepassing indien het geschil 

https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=HGB&p=377
https://beck-online.beck.de/?typ=reference&y=100&g=HGB&p=381
mailto:betapoint@betaseed.com
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betrekking heeft op niet-geldelijke vorderingen die aan de 

arrondissementsrechtbanken zijn toegewezen, ongeacht de waarde van het 

onderwerp van het geschil, of indien een exclusieve plaats van jurisdictie voor de eis 

is vastgesteld (§ 40, lid 2, van het ZPO (Zivilprozessordnung [Wetboek van Burgerlijke 

Rechtsvordering])). 

12.5. Indien individuele bepalingen van deze deelnamevoorwaarden onuitvoerbaar 

blijken, dan blijft de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In een dergelijk 

geval zijn de partijen verplicht een zodanige toelaatbare contractuele bepaling 

overeen te komen, die het economische doel van de onuitvoerbare bepaling zo dicht 

mogelijk benadert. Hetzelfde geldt voor eventuele hiaten in de bepalingen. 

 


