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Licentievoorwaarden RouteZoeker 

 

Definities 

1. Fietsenwandelweb.nl (hierna te noemen FEW): gevestigd in Nederweert en ingeschreven bij de 

Kamer van Koophandel onder dossiernummer 09188179. 

2. RouteZoeker: de door FEW ontwikkelde applicatie waarmee fiets- en wandelroutes worden 

gepresenteerd binnen de website van de licentienemer. 

3. Licentienemer: de natuurlijke of rechtspersoon die gebruikmaakt of gebruik wenst te maken van 

de RouteZoeker. 

 

Activiteiten FEW 

FEW is eigenaar van de website www.fietsenwandelweb.nl waarop recreatieve fiets- en 

wandelroutes in Nederland worden gepresenteerd. De routes zijn afkomstig van diverse partner-

organisaties zoals natuur- en landschapsorganisaties, VVV's, Regionale Bureaus voor Toerisme, 

Routebureaus, waterschappen en uitgeverijen van routegidsen. Deze organisaties worden in de 

gelegenheid gesteld hun routes te presenteren op Fietsenwandelweb.nl. De bezoekers van 

Fietsenwandelweb.nl kunnen de routes gratis printen en/of downloaden voor gps-navigatie. Naast 

presentatie op de website Fietsenwandelweb.nl verschijnen de routes op de websites van diverse 

partner-organisaties en in de RouteZoekers op de websites van licentienemers. 

 

Nadere omschrijving RouteZoeker 

De RouteZoeker is een zoekvenster met kaart waarop fiets- en wandelroutes worden gepresenteerd. 

De kaart kan standaard worden ingezoomd op heel Nederland of op een bepaalde regio. Op deze 

manier is het mogelijk om routes rondom een bepaalde locatie te tonen, bijvoorbeeld een hotel of 

vakantiepark. 

 

Gebruik 

1. Een licentie op het gebruik van de RouteZoeker houdt in dat FEW aan de licentienemer het niet-

exclusieve recht verleent om de RouteZoeker voor de duur van 1 jaar te gebruiken. 

2. De licentienemer kan de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst niet overdragen aan 

derden zonder toestemming van FEW. 

3. Het door FEW aan de licentienemer verleende recht op het gebruik van de RouteZoeker wordt 

geleverd door middel van internettoegang tot een externe server. Deze toegang komt technisch 

gezien tot stand door middel van de html-code van een stukje JavaScript dat door FEW aan de 

licentienemer zal worden geleverd. 

4. Gebruik van de RouteZoeker is voor eigen rekening  en risico van de licentienemer. 

5. Wanneer FEW aan de licentienemer een update van de RouteZoeker verstrekt, zal de kwaliteit 

daarvan tenminste gelijkwaardig zijn aan het niveau van de RouteZoeker op het moment van het 

sluiten van de overeenkomst. 
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Beperkingen 

1. De licentienemer mag nooit de aard en samenstelling van de RouteZoeker wijzigen of aantasten 

met uitzondering van de waarden waarmee de hoogte en breedte in pixels in de html-code worden 

gedefinieerd. 

 

Gebruik via het Internet 

1. Om de toegang tot het Internet te verschaffen, maakt FEW gebruik van een externe 

internetprovider. FEW is niet aansprakelijk voor het niet beschikbaar zijn van de RouteZoeker als 

gevolg van storingen bij de genoemde internetprovider, storingen bij andere internetproviders, 

storingen als gevolg van uitval van elektriciteit of storingen met een andere oorzaak. 

2. FEW zal zich inspannen om een ononderbroken beschikbaarheid van de RouteZoeker en de data 

die via de RouteZoeker wordt gepresenteerd te realiseren, maar biedt hierover geen garanties. 

3. De RouteZoeker functioneert zo veel mogelijk binnen de website van de licentienemer. Alleen de 

volgende linken naar externe websites of servers worden geplaatst: a) Linken naar te downloaden 

routebeschrijvingen en gpx-bestanden aangezien deze zijn opgeslagen op de server van FEW of op de 

server van partner-organisaties; b) Linken naar de websites van partner-organisaties; c) Linken naar 

web shops waar de uitgave is te bestellen waaruit de betreffende route afkomstig is. 

 

Aanbod en weergave routes 

1. Het aantal routes dat standaard wordt weergegeven in de RouteZoeker is mede afhankelijk van 

het zoomniveau van de Google Maps kaart en de afmetingen van de RouteZoeker in pixels. De 

RouteZoeker wordt standaard aangeleverd  met minimaal zoom-niveau 9 (zie: maps.google.nl) en 

afmetingen van 800 x 600 pixels. 

2. In overleg met de licentienemer kan het zoomniveau van de RouteZoeker door FEW worden 

aangepast. 

3. Licentienemer heeft zelf de mogelijkheid en bevoegdheid om de afmetingen in pixels van de 

RouteZoeker aan te passen. 

4. Met het aanmelden voor de RouteZoeker door middel van formulier dat FEW daarvoor aan de 

licentienemer beschikbaar stelt, verklaart de licentienemer akkoord te gaan met het route-aanbod in 

de RouteZoeker op basis van de bij punt 1 vermelde standaardinstellingen. 

5. FEW werkt continu aan uitbreiding van het routeaanbod, maar doet dat op eigen initiatief en op 

basis van eigen planning en geeft daarbij geen garanties. 

6. Wanneer, om wat voor reden dan ook, het routeaanbod in een bepaald gebied kleiner wordt, dan 

streeft FEW naar aanvulling van het aantal routes tot het niveau dat de zijbalk in de RouteZoeker, 

uitgaande van de standaardinstellingen, geheel gevuld is. 

7. FEW kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in een routekaart, routebeschrijving of 

andere gegevens die via de RouteZoeker worden gepresenteerd. 

 

Routes licentienemer 

1. Licentienemer wordt in de gelegenheid gesteld eigen routes te laten toevoegen aan 

Fietsenwandelweb.nl en daarmee tevens aan de RouteZoeker. 

2. Routes dienen altijd te zijn voorzien van een kaart, beschrijving en fotomateriaal. Dit materiaal 

dient digitaal door licentienemer te worden aangeleverd. 

3. Routes van een licentienemer ontvangen maximaal 3 kwaliteitssterren. 

4. FEW behoudt zich het recht voor om zonder overleg en om wat voor reden dan ook een route te 
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weigeren of te verwijderen. 

 

Prijzen 

1. FEW heeft het recht om het door de licentienemer verschuldigde licentietarief jaarlijks te 

verhogen op basis van de consumentenprijsindex van het CBS. FEW is niet verplicht de licentienemer 

hierover te informeren. Indien FEW redenen heeft om het licentietarief hoger vast te stellen dan 

volgens de CBS-consumentenindex rechtmatig zou zijn, dan is FEW verplicht om de licentienemer 

daarover te informeren. Dit dient uiterlijk zes weken voor het verstrijken van de 

licentieovereenkomst te gebeuren zodat de licentienemer nog vier weken heeft om zich hierover te 

beraden (zie onderdeel 'Duur van de licentie'). 

 

Verplichtingen licentienemer 

1. De licentienemer is verplicht de meest recente versie van de RouteZoeker, zoals verstrekt door 

FEW, te gebruiken. 

2. Het is de licentienemer niet toegestaan de door FEW geleverde RouteZoeker of delen daarvan te 

vervreemden, te verhuren, uit te lenen of op welke wijze dan ook beschikbaar te stellen aan derden. 

Hieronder zijn ook inbegrepen moeder-, zuster-, en dochterbedrijven van de licentienemer. 

3. Het is de licentienemer niet toegestaan de RouteZoeker of onderdelen daarvan, al dan niet voor 

eigen gebruik, te verveelvoudigen en/of te kopiëren en/of op een andere wijze openbaar te maken 

dan middels publicatie binnen het overeengekomen internetdomein. Zo is het bijvoorbeeld verboden 

de RouteZoeker en de gegevens die daarbinnen worden gepresenteerd te gebruiken om voor derden 

een database op te bouwen of gegevens van derden te verrijken of uit te breiden. 

 

Verplichtingen FEW 

1. FEW vrijwaart de licentienemer voor alle vorderingen van derden tot schadevergoeding bij gebruik 

van de RouteZoeker wegens inbreuk op auteursrechten van derden mits de licentienemer FEW direct 

informeert over de vorderingen en de behandeling van de zaak uitsluitend overlaat aan FEW. De 

vrijwaringsverplichting van FEW komt te vervallen indien de inbreuk het gevolg is van aantasting, 

wijziging of aanvulling van de RouteZoeker door de licentienemer of door derden met medeweten 

van de licentienemer. 

 

Aansprakelijkheid 

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 'Verplichtingen FEW' met betrekking tot de vrijwaring geldt 

dat voor zover in rechte komt vast te staan dat op FEW enige aansprakelijkheid rust uit hoofde van 

deze voorwaarden of anderszins, FEW uitsluitend aansprakelijk kan zijn voor vervangingsschade, dat 

wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. 

2. Aansprakelijkheid voor aanvullende schade, waaronder mede begrepen vertragingsschade en 

gevolgschade is uitgesloten. 

3. De hiervoor opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of 

grove schuld van FEW. In dat geval is de aansprakelijkheid beperkt tot de door FEW in het 

betreffende jaar ontvangen vergoedingen. 

 

Eigendom en risico 

1. Een door FEW geleverde RouteZoeker blijft haar eigendom. 

2. Elk gebruik van de RouteZoeker door de licentienemer geschiedt geheel voor eigen rekening en 
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risico van de licentienemer. FEW aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die uit gebruik 

van de RouteZoeker voortvloeit. 

3. Licentienemer vrijwaart FEW voor alle vorderingen van derden tot schadevergoeding wegens 

gebrekkigheid van de RouteZoeker of wegens het niet voldoen aan de eigenschappen die de derde 

daarvan mocht verwachten. 

 

Facturering 

1. FEW factureert de licentienemer zo spoedig mogelijk na levering van de html-code. Betaling van de 

factuur dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te geschieden, zonder dat de 

licentienemer enig recht heeft op opschorting of verrekening. Zowel de html-code als de factuur 

worden normaal gesproken via e-mail verstuurd. 

2. In geval van overschrijding van de betaaltermijn is de dan geldende wettelijke rente verschuldigd, 

vanaf de dag waarop de betaling had moeten plaatsvinden tot aan de dag van ontvangst van het 

verschuldigde bedrag. 

Duur van de licentie 

1. De licentie heeft een duur van 1 jaar. De ingangsdatum staat vermeld op de factuur. De licentie 

wordt na het verstrijken van de licentietermijn van 1 jaar automatisch verlengd met 1 jaar. De 

overeenkomst kan door beide partijen te allen tijde per e-mail of schriftelijk worden opgezegd, met 

inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen. 

2. FEW kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder dat 

rechtelijke tussenkomst is vereist in geval: 

a. Licentienemer in staat van faillissement wordt verklaard of hem (voorlopige) surseance van 

betaling wordt verleend; 

b. De onderneming van de licentienemer wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve 

van een fusie van ondernemingen; 

c. Licentienemer niet aan een verplichting onder de overeenkomst voldoet binnen een termijn van 30 

dagen nadat zij daartoe is aangemaand. 

 

Geschillen 

1. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 

2. Alle verschillen van meningen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze voorwaarden, zullen 

zo veel mogelijk in onderling overleg worden opgelost. Indien een verschil van mening niet in 

onderling overleg wordt opgelost, is er sprake van een geschil. 

3. Partijen kunnen in geval van een geschil overeenkomen dat het geschil wordt onderworpen aan 

arbitrage. In geval niet voor arbitrage wordt gekozen, kan het geschil door elk van de partijen worden 

voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van FEW. 

 

Overige 

Daar waar er in deze voorwaarden geen afwijking is gedaan, zijn de algemene voorwaarden van FEW 

van toepassing. 


