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Abonneevoorwaarden Optiplaza  

Optiplaza/OCS is een door de Stichting Optiplaza (hierna te noemen “Optiplaza”) tot stand gebracht 

communicatiesysteem voor de optiekmarkt dat gebruik maakt van internettechnologie. Via Optiplaza is 

informatie beschikbaar van en communicatie mogelijk met leveranciers van producten en diensten aan 

optiekbedrijven.  

In beginsel kunnen alle in Nederland gevestigde optiekbedrijven als abonnee gebruikmaken van de 

faciliteiten die Optiplaza biedt. Het optiekbedrijf kan dat kenbaar maken door middel van een daarvoor 

bestemd aanmeldingsformulier.  

Door inzending van het aanmeldingsformulier stemt het optiekbedrijf in met deze 

abonneevoorwaarden.  

1. Het abonnement op Optiplaza komt tot stand door het inzenden van het geheel ingevulde en 

ondertekende aanmeldingsformulier door het optiekbedrijf aan Optiplaza en de bevestiging van 

acceptatie aan het optiekbedrijf door Optiplaza.  

 

Het abonnement gaat in op het moment van de totstandkoming. Beëindiging vindt plaats na 

schriftelijke opzegging door het optiekbedrijf, rekening houdende met een opzegtermijn van drie 

maanden tegen einde van de maand. De vooruitbetaalde abonneegelden (artikel 7) blijven 

verschuldigd. Voorts heeft Optiplaza het recht het abonnement van het optiekbedrijf met onmiddellijke 

ingang te beëindigen indien het bedrijf in strijd handelt met het in deze voorwaarden bepaalde, of op 

oneigenlijke of zodanige wijze gebruik maakt van het Optiplaza systeem dat daardoor onnodige schade 

optreedt, onverminderd het recht van Optiplaza en de betrokken leverancier(s) om vergoeding van die 

schade te eisen. Het abonnement eindigt voorts van rechtswege, indien een van de partijen de 

onderneming staakt, in staat van faillissement geraakt of surséance van betaling aanvraagt.  

2. Optiplaza stelt het optiekbedrijf de OCS software voor elektronisch bestellen en de aansluitgegevens 

(en het daarbij behorende documentatiemateriaal) ter beschikking, welke nodig zijn om aansluiting te 

krijgen op het Optiplazasysteem. Optiplaza kan deze software en het daarbij behorende 

documentatiemateriaal vervangen respectievelijk wijzigingen aanbrengen indien dit om welke reden 

dan ook wenselijk of nodig is.  

 

De software en het documentatiemateriaal blijven te allen tijde eigendom van Optiplaza. Het 

optiekbedrijf heeft daarop een gebruiksrecht, zonder de bevoegdheid daarvan kopieën te maken 

(anders dan een veiligheidskopie), daarin wijzigingen aan te brengen of deze op welke wijze dan ook 

aan derden ter beschikking te stellen.  

3. Het optiekbedrijf draagt zelf zorg voor hardware die voldoet aan de door Optiplaza verstrekte 

specificaties. Deze specificaties hebben slechts betrekking op de eisen waaraan de hardware moet 

voldoen om de voor Optiplaza vereiste software te kunnen toepassen.  

 

4. Het optiekbedrijf is voor het gebruik van de software niet afzonderlijk een vergoeding verschuldigd 

aan Optiplaza. Het optiekbedrijf draagt zelf de kosten en het risico van de communicatiefaciliteiten 

(inclusief gebruikskosten) die hem rechtstreeks door een internet provider en het betrokken 

telecommunicatiebedrijf in rekening worden gebracht en die van de hardware. Voor zover het 

optiekbedrijf gebruik wenst te maken van diensten van derden bij de installatie van de software 

respectievelijk aanpassingen in de hardware ten behoeve van het abonnement op Optiplaza, zal hij de 

kosten daarvan zelf dragen.  



 

5. Zodra de deelneming aan Optiplaza beëindigt zal het optiekbedrijf de namens of van Optiplaza 

ontvangen software onverwijld aan Optiplaza retourneren, daarvan geen kopieën behouden en er op 

geen enkele wijze na het einde van het abonnement nog gebruik van maken.  

 

6. Optiplaza staat er voor in dat de Optiplaza software goed functioneert op hardware die voldoet aan 

de door haar verstrekte specificaties. Tekortkomingen in de software die het optiekbedrijf constateert, 

zullen kosteloos worden hersteld of vervangen indien deze althans niet het gevolg zijn van de gebruikte 

hardware c.q. het gebruikte operating system. Optiplaza kan geen garanties afgeven voor de koppeling 

van Optiplaza software met andere software die door het optiekbedrijf wordt gebruikt.  

 

Onverminderd het voorgaande aanvaardt Optiplaza geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele 

schade of kosten die ontstaan door de deelname van het optiekbedrijf aan Optiplaza, of door het niet 

of gebrekkig functioneren van de software.  

7. Het optiekbedrijf verplicht zich de overeengekomen jaarlijkse vergoeding voor abonnees, vooraf in 

halfjaartermijnen, te voldoen en daartoe een machtiging tot automatische incasso af te geven, zoals 

opgenomen in het aanmeldingsformulier. Wijzigingen in de jaarlijkse vergoeding zullen uiterlijk drie 

maanden voor het nieuwe jaar bekend worden gemaakt.  

8. In overeenstemming met de geldende privacywetgeving (Algemene Verordening 

Gegevensbescherming) dient het optiekbedrijf geen persoonsgegevens van haar klanten te verwerken 

in het Optiplazasysteem indien dit niet noodzakelijk is. Dit houdt in dat in het referentieveld in het 

bestelbericht van het Optiplazasysteem geen persoonsgegevens ingevuld mogen worden. Direct 

identificerende gegevens dienen, alvorens deze worden ingevuld, omgezet te worden in een 

pseudoniem – de naam “Jansen” kan bijvoorbeeld omgezet worden in “JAN”. Indien er alsnog 

persoonsgegevens naar het Optiplazasysteem worden gestuurd, is Optiplaza genoodzaakt deze te 

weigeren.  

 

9. Optiplaza kan deze voorwaarden wijzigen door kennisgeving aan de abonnee, per de daarin 

aangegeven datum.  
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