Allgemene voorwaarden, marktregels, veiligheids en privacy regelement van Bargelink GmbH
Ⓡ
Ⓡ

In een notendop
De belangrijkste feiten over Cargo-Platform.com, Bargelink.com en Railcargo-Online.com:
1. Cargo-Platform.com is het informatieportaal voor Bargelink en de marktplaatsen.
2. Alleen u bepaalt, wie uw activiteiten op de marktplaatsen kan zien.
3. Contracten tussen gebruikers worden buiten de marktplaatsen om gesloten!
4. Bargelink is neutraal en mengt zich niet in de relatie tussen de partijen.
5. Behalve de abonnementen voor de marktplaatsen berekent Bargelink geen andere kosten.

Algemene Voorwaarden
1 Toepassingsgebied
1.1. Deze Algemene Voorwaarden (Voorwaarden) zijn van toepassing voor het gebruik van de informatie
op www.cargo-platform.com, het registratie-contract en op alle rechtsgeldige betrekkingen tussen de
Bargelink GmbH (Bargelink) en de geregistreerde gebruikers van www.direct.bargelink.com (BL) en
www.direct.railcargo-online.com (RCO). Bargelink GmbH is een Duits bedrijf met beperkte
aansprakelijkheid, en met geregistreerde zetel aan de Fischerstrasse 4A, 46509 Xanten. Waneer u
Cargo-Platform.com of de marktplaatsen bezoekt of er op bladert erkent u de voorwaarden gelezen en
begrepen te hebben en hiermee akkoord te gaan.
Een geregistreerde is een natuurlijke persoon of een onderneming (rechtspersoon) die
vertegenwoordigd wordt door één of meer natuurlijke personen. Waar in Voorwaarden, het Veiligheidsen Privacy Reglement en/of de Marktregels, geregistreerde staat moet ook gelezen worden alle
natuurlijke personen die namens betreffende onderneming als gebruiker van de marktplaatsen zijn
geregistreerd.
1.2. BL en RCO zijn marktplaatsen voor verladers, expediteurs, vervoerders, spoorwegbedrijven,
bevrachters, operators, haven- en overslagbedrijven, terminals, agenten en andere in de binnenvaart of
het spoorgoederenvervoer actieve bedrijven en personen. Doel van de marktplaatsen is het contact
tussen de gebruikers tot stand te brengen. De uit deze contacten voortkomende overeenkomsten
worden buiten de marktplaatsen om en zonder inmenging van Bargelink gesloten.
1.3. Door de Voorwaarden te accepteren, bevestigt de geregistreerde en/of de bezoeker ("Bezoeker")
van Cargo-Platform.com, BL en RCO, dat hij ook de Marktregels (MR) en het Veiligheids- en Privacy
Reglement (VPR) accepteert.
2. Registratie
2.1. Door de registratie en de daarin vereiste accrptatie van de Voorwaarden, en de activering van een
gebruikersaccount komt een registratiecontract tot stand. Bargelink behoudt zich het recht voor de
totstandkoming van een registratie-contract te weigeren indien deze persoon of entiteit niet actief is in de
binnenvaart, het spoorgoederenvervoer, deze persoon of entiteit niet in het bezit is van een geldig BTW
nummer, of indien redelijkerwijs kan worden aangenomen dat registratie van betreffende persoon of
entiteit nadelig voor Bargelink en/of één of meer geregistreerde(n) zou kunnen zijn.
2.2. De aanvrager en/of geregistreerde waarborgt dat de in het registratieformulier en alle andere aan
Bargelink en/of aan andere geregistreerde verschafte gegevens, in relatie tot Cargo-Platform.com, BL en
RCO, op welke wijze dan ook, accuraat en correct zijn. Met de registratie geeft de geregistreerde zijn
toestemming voor het publiceren van zijn (bedrijfs)naam in de lijst van geregistreerden.
2.3. Bargelink behoudt zich het recht voor de inhoud van Cargo-Platform.com en de marktplaatsen, de
Voorwaarden, de MR en het VPR te wijzigen. Bargelink zal de geregistreerde informeren over iedere
wijziging in de Voorwaarden, het VPR en/of de MR via e-mail. Indien de geregistreerde niet schriftelijk en
binnen 14 dagen nadat door Bargelink de kennisgeving hierover is verzonden, bezwaar aantekent tegen
genoemde wijzigingen van de Voorwaarden, het VPR en/of de MR, wordt aangenomen dat de
geregistreerde de gewijzigde Voorwaarden, het VPR en/of de MR heeft geaccepteerd. Bargelink
behoudt zich het recht voor het registratie-contract te beëindigen indien de geregistreerde bezwaar
aantekent tegen de wijziging van de Voorwaarden, het VPR en/of de MR.
2.4. De duur van het registratie-contract is onbepaald. De geregistreerde heeft het recht het registratiecontract op ieder moment te beëindigen met een opzegtermijn van één maand, op voorwaarde dat de
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geregistreerde alle verplichtingen vallend onder het registratie-contract is nagekomen. Los hiervan staan
opzegtermijnen voor abonnementen.
2.5. Bargelink heeft het recht het registratie-contract met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:
a.

De geregistreerde de Website misbruikt of één of diverse van de artikelen in het Registratiecontract, de Voorwaarden, de MR of het VPR niet nakomt;

b.

Uitstel van betaling of faillissement t.a.v. de geregistreerde is aangevraagd;

c.

de geregistreerde gedurende drie maanden geen gebruik heeft gemaakt van de website.

2.6. Bargelink heeft het volledige recht om zijn rechten vallend onder het registratie-contract aan derden
over te dragen, of de verplichtingen vallend onder het registratie-contract door derden te laten uitvoeren.
Het is de geregistreerde niet toegestaan het registratie-contract, noch de rechten en plichten
voortvloeiend uit het registratie-contract aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Bargelink.
2.7. De geregistreerde heeft het recht de marktplaatsen te gebruiken, alleen wanneer het deze wettelijk
is toegestaan onder de geldende wetgeving bindende contracten af te sluiten. De eerste persoon die
zich namens een bedrijf voor BL of RCO registreert, wordt geregistreerd als bedrijfsbeheerder
("Superuser") voor dit bedrijf. De "Superuser" kan collega‘s van het zelfde bedrijf uitnodigen voor
registratie. De superuser garandeert dat zich alleen die gebruikers zich kunnen registreren, die het recht
hebben de geregistreerde te vertegenwoordigen. Een superuser kan de collega‘s tevens de status van
superuser geven.
2.8. De geregistreerde is verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn gebruikersnaam (login) en
zijn wachtwoord. Geregistreerde is het niet toegestaan deze aan derden te verstrekken. De
geregistreerde is verantwoordelijk voor het handelen op de marktplaatsen en voor het nakomen van alle
verplichtingen die aan het gebruik van de marktplaatsen zijn verbonden, tenzij zulk gebruik ten laste kan
worden gelegd van Bargelink.
3. De Marktplaatsen
3.1. De marktplaatsen zijn alleen open voor geregistreerde, zie hiervoor ook de Marktregels.
3.2. Bargelink zal naar beste vermogen handelen om te verzekeren dat de marktplaatsen naar behoren
functioneren. Echter, er kan geen enkele garantie, welke dan ook, worden gegeven voor het correct
functioneren en/of de toegankelijkheid van de marktplaatsen. Bargelink is niet verplicht zijn
verplichtingen na te komen in geval van force majeure, zoals onderbrekingen van het internet
(waaronder inbegrepen “flaming”, “spamming”, “hacking”) of storingen in de energievoorziening.
4. Aansprakelijkheid en schadeloosstelling
4.1. Bargelink neemt geen verantwoordelijkheid, van welke aard ook, voor de informatie die zich bevindt
op, gedistribueerd wordt door, verbonden is met, geladen is van, of door toegang tot Cargo-Platform.com
en de marktplaatsen is verkregen. Sommige informatie op Cargo-Platform.com en de marktplaatsen is
afkomstig van derden. De verantwoordelijkheid voor deze informatie ligt bij genoemde derden. Bargelink
wijst iedere opzettelijke, impliciete en statutaire verantwoordelijkheid, van welke aard ook, en van welke
partij ook, af, inclusief de garantie betreffende de waarheid, juistheid, toegankelijkheid of volledigheid
van de informatie die zich op Cargo-Platform.com en de marktplaatsen bevindt, alsmede met betrekking
tot de kwaliteit, juistheid of geschiktheid voor een bepaald doel. Bargelink zal onder geen enkele
voorwaarde aansprakelijk kunnen worden gesteld voor fouten of weglatingen, welke dan ook, in de
informatie op Cargo-Platform.com en de marktplaatsen.
4.2. Bargelink wijst iedere opzettelijke, impliciete en/of statutaire verantwoordelijkheid af die betrekking
heeft op de kwaliteit van al zijn producten en diensten of enig ander materiaal getoond of gekocht als
resultaat van een advertentie, of enige andere informatie of aanbieding op Cargo-Platform.com en de
marktplaatsen.
4.3. Bargelink is niet aansprakelijk voor directe, indirecte of daaruit volgende schade, van welke aard
dan ook, als gevolg van het gebruik van Cargo-Platform.com en/of de marktplaatsen, tenzij zulke schade
het gevolg is van grove nalatigheid of opzet van Bargelink.
4.4. Bargelink is op geen enkele wijze betrokken bij transacties tussen de geregistreerde. In geval van
geschillen tussen geregistreerde onderling en/of geschillen in verband met de website en/of
marktplaatsen, zal de geregistreerde Bargelink schadeloos stellen en vrij houden van alle claims,
vorderingen en schadevergoedingen van welke aard dan ook, die voortkomen uit of op enige wijze
verbonden zijn met zulke geschillen, tenzij zulk een claim of schade het gevolg is van grove nalatigheid
of opzet van Bargelink.
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4.5. Het totale bedrag van door Bargelink te betalen schadevergoedingen zal in geen geval het totale
bedrag overschrijden welke door de geregistreerde in de laatste zes maanden voor datum van het
gebeurde voorval is betaald.
5. Kosten
5.1. Aan de registratie bij Bargelink.com en Railcargo-Online.com zijn geen kosten verbonden.
5.2. Met de activering van een gebruikers-account heeft de gebruiker toegang tot de marktplaats(en). De
ter beschikking staande functies zijn gedeeltelijk vrij, maar gedeeltelijk ook alleen na afsluiting van een
betaald abonnement of een „Flex-Tool“ te gebruiken. Bargelink kan kosteloze en vrijblijvende
proefperiodes aanbieden.
5.3. Abonnementen worden door Bargelink geactiveerd, hebben een looptijd van minimaal drie maanden
en beginnen met de eerste dag van de eerstvolgende maand. Word een abonnement niet op tijd
opgezegd, verlengt zich het abonnement automatisch om de oorspronkelijk afgesloten looptijd (3, 6 of 12
maanden). Abonnementen worden analoog met de looptijd gefactureerd.
5.4. Abonnementen kunnen alleen schriftelijk (ook per e-mail) met een opzegtermijn van zeven dagen
voor het einde van een abonnementsperiode opgezegd worden.
5.5. Bij de „flex-opties“ van Bargelink worden de modules BargeScout of VrachtScout voor een periode
van zeven dagen voor éenmalig gebruik geactiveerd. Hiervoor worden eenmalig kosten in rekening
gebracht.
5.6. De actuele tarieven en condities worden op „Modules & Prijzen“ van Cargo-Platform.com getoond.
5.7. Alle prijzen zijn exclusief BTW, maar waar van toepassing zal BTW worden geheven en toegevoegd
aan de factuur. Alle facturen zijn onmiddellijk na ontvangst betaalbaar.
5.8. Naast de flatrates voor de abonnementen respectievelijk de kosten voor de „flex-opties“ berekent
Bargelink GEEN andere kosten, provisies, leges of wat dan ook. Financiële rechten en plichten die
voortkomen uit het gebruik van de marktplaatsen liggen buiten de verantwoordelijkheid van Bargelink.
6 Bewijsplicht
De geregistreerde accepteert de juistheid van de beslissingen van Bargelink voor alle zaken aangaande
het gebruik van de marktplaatsen en hieruit voortvloeiende verplichtingen, tenzij het tegengestelde door
geregistreerde is bewezen.
7. Intellectueel Eigendom
7.1. Het auteursrecht op Cargo-Platform, Bargelink.com en Railcargo-Online.com en de gehele inhoud,
inclusief teksten, grafische ontwerpen en software, alsmede de inrichting en samenstelling hiervan zijn
het eigendom van Bargelink. Niets van de websites of marktplaatsen mag worden gepubliceerd,
verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of gewijzigd, op welk wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Bargelink. De websites of marktplaatsen mogen niet worden geframed of verbonden
met andere internetpagina‘s zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bargelink.
7.2. De webpagina‘s bevatten een aantal databanken die de geregistreerden voor gebruik ter
beschikking staan. Het is de geregistreerden niet toegestaan delen van de inhoud van de databanken te
extraheren, te kopiëren of voor commerciële doelen te gebruiken.
7.3. De namen Bargelink, Railcargo-Online en Cargo-Platform en de logo's zijn gedeponeerde
handelsmerken van Bargelink GmbH.
8 Geldende wetgeving
8.1. Voor het registratie-contract, de Voorwaarden, de Marktregels, het Veiligheids- en Privacy
Reglement en alle zaken hiermee verband houdend, is de Duitse wetgeving van toepassing. Indien
(interpretatie)verschillen mochten blijken te bestaan tussen de diverse taalversies van de Voorwaarden
prevaleren de Duitse Voorwaarden.
8.2. Elk geschil voortkomend uit of op enige wijze verbonden met het Registratiecontract, de
Voorwaarden, de Marktregels of het Veiligheids- en Privacyreglement zal in eerste instantie uitsluitend
en alleen worden gedeponeerd bij het gerecht in Rheinberg/Duitsland. Geschillen tussen
geregistreerden onderling vallen niet onder deze Voorwaarden.
8.3. In het geval dat één of meerdere artikelen van de Voorwaarden van nul en generlei waarde zijn, is
de geregistreerde gebonden aan een gelijkluidend artikel dat het meest correspondeert met het doel van
het artikel van nul en generlei waarde.
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Marktregels
1. Toepassing
De Marktregels zijn van toepassing op alle activiteiten op de marktplaatsen www.bargelink.com en
www.railcargo-online.com. Door zich aan te melden voor registratie, en hiermee het gebruik van de
marktplaatsen, erkent de gebruiker de Marktregels gelezen en begrepen te hebben, alsmede zich
hieraan gebonden te achten, niet tegenstaande de Algemene Voorwaarden.
2. Bevoegdheid
Uitsluitend geregistreerde gebruikers zijn gemachtigd, gebruik te maken van de marktplaatsen. Elke
gebruiker dient een eigen gebruikersaccount te hebben. Het gebruik van een gebruikersaccount door
verschillende personen is niet toegestaan.
3. Neutraliteit
Bargelink is neutraal tegenover de gebruikers. Geen enkele verlader, vervoerder of agent wordt door
Bargelink bevoorrecht, gesteund of aanbevolen. Bargelink is niet betrokken bij de communicatie tussen
de geregistreerden op de Marktplaatsen, noch is Bargelink betrokken bij transacties tussen
geregistreerden op de marktplaatsen.
4. Aansprakelijkheid
Bargelink gaat niet na of informatie verschaft door een geregistreerde correct is, noch gaat Bargelink na
of een geregistreerde zijn verplichtingen t.a.v. een afgesloten contract nakomt. Bargelink beveelt
geregistreerde aan zich te overtuigen van de geschiktheid van een potentiële contractpartij alvorens deel
te nemen aan een transactie of alvorens een contract met één van de geregistreerden af te sluiten.
5. Modules
Voor alle modules van beide marktplaatsen is van toepassing: alle acties (aanbieden respectievelijk
navragen van ladingen of vrije transportcapaciteit) zijn vrijblijvend en niet bindend. Begin, einde en
looptijd van een actie worden door de geregistreerde bepaald. De status van een actie kan gewijzigd
worden van „beschikbaar“ na „niet beschikbaar“. Er bestaat geen verplichting noch een recht tot sluiten
van een contract.
5.1. Bargelink.com
InfoScout: binnenkomende aanbiedingen lezen en erop reageren
BargeScout: actief ladingen aanbieden
VrachtScout: actief schepen aanbieden
PortScout: Toont de inhoud van de modules Barge- en VrachtScout op webpagina‘s van havens door
middel van een „embedded code“.
De opties en de mogelijkheden daarvan worden gedetailleerd op Cargo-Platform.com in „Modules &
Prijzen“ beschreven.
5.2. Railcargo-Online.com
Cargo-Monitor: Ladingen aanbieden
Capaciteits-Monitor: vrije capaciteit aanbieden in drie sub-modules:
a.

Locomotieven: Locomotieven aanbieden en zoeken

b.

Wagons: Wagons aanbieden en zoeken

c.

Treinplaatsen: vrije plaatsen (slots) in treinen aanbieden en zoeken

6. Keuze van partners
Bij elke op BL of RCO geplaatste actie dient de gebruiker zijn partners te selecteren. Alleen deze kunnen
deze actie dan ook zien. Acties zijn aanbiedingen van ladingen en vrije capaciteit. Voor elke actie
kunnen andere partners gekozen worden. Gekozen partners kunnen in groepen (lijsten) samengesteld
en opgeslagen worden. De gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de keuze van hun partners!
7. Gedrag
a. De geregistreerde is verplicht al zijn activiteiten op de marktplaatsen in goed vertrouwen te doen. Het
is strikt verboden om activiteiten waarbij de geregistreerde betrokken is te manipuleren.
b. Bargelink is gerechtigd de geregistreerde uit te sluiten van een marktplaats en/of de Website in het
geval de geregistreerde misbruik maakt van de website, of zich niet houdt aan de artikelen uit de
registratieovereenkomst, de Algemene Voorwaarden en/of de Marktregels.
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Veiligheids- en Privacyreglement
1. Algemeen
Bargelink GmbH verplicht zich tot strenge verligheids- en privacyregels. Dit veiligheids- en
privacyreglement is bedoeld om duidelijk te maken wat voor informatie Bargelink verzamelt over de
geregistreerde of bezoeker van de website en wat er met die informatie kan gebeuren.
2. Toepassing
Door het benaderen van, bladeren door of het gebruik van de websites en marktplaatsen erkent u het
veiligheids- en privacyreglement te hebben gelezen, begrepen en dat u zich eraan gebonden acht
ongeacht de toepasbaarheid van de allgemene voorwaarden en marktregels.
3. Privacy
3.1. Bargelink verzamelt en bewaart informatie en data betreffende de geregistreerde, de
bedrijfsbeheerder (Superuser), de gebruikers en andere bezoekers van Cargo-Platform en de
marktplaatsen, hierna collectief aangeduid als "gebruikers". Dit betreft de data die door de gebruikers
verzonden worden. Ook controleert Bargelink het gedrag van de gebruikers v.w.b. de informatie die via
de marktplaatsen beschikbaar zijn en de informatie die d.m.v. formulieren op de marktplaatsen gezet
worden.
Bargelink gebruikt zgn. "cookies" om de bezoeken van de gebruikers te volgen. Op deze manier is
Bargelink in staat gerichte informatie via de website te leveren. Bargelink behoudt zich ook het recht
voor om Internet Protocol adressen te gebruiken om gebruikers te kunnen identificeren en de kwaliteit
van de website te verbeteren.
3.2. Bargelink gebruikt deze data om:
a. het registratiecontract te bevestigen
b. de marktplaatsen te organiseren;
c. zijn verplichtingen als gesteld in de registratieovereenkomst; de voorwaarden en de marktregels te
vervullen.
3.3. Bargelink verwerkt de data ook met het doel de gebruiker te informeren over nieuws, informatie en
diensten gerelateerd aan de binnenvaart, het spoorgoederenvervoer en het internet.
3.4. Bargelink heeft het recht, geaggregeerde en geanonimiseerde data ter informatie ter beschikking te
stellen. Informatie over details van op de marktplaatsen geplaatste acties zijn hiervan uitdrukkelijk
uitgezonderd.
4. Vertrouwelijkheid
4.1. Bargelink zal alles wat redelijkerwijs in zijn vermogen ligt in het werk stellen om alle informatie
betreffende geregistreerden en gebruikers strikt vertrouwelijk te houden, behalve als anderszins
aangegeven is in de registratieovereenkomst, de voorwaarden, de marktregels en het veiligheids- en
privacyreglement. Bargelink behoudt zich het recht voor iedere vorm van informatie te onthullen om aan
wettelijke voorschriften te voldoen of om kosten te vermijden.
4.2. Medewerkers en management van Bargelink hebben zich schriftelijk verplicht, alle informatie over
details van aanbiedingen en gebruikers vertrouwelijk te behandelen. Deze verplichting blijft ook na
beendiging van een arbeidsovereenkomst onbeperkt van kracht.
4.3. Bargelink is gerechtigd om op de website informatie over de geregistreerde te publiceren zoals deze
door de geregistreerde is verschaft.
5. Veiligheid
5.1. Bargelink heeft veiligheidsmaatregelen getroffen om verlies, misbruik, wijziging of vernietiging van
door geregistreerden of gebruikers verschafte informatie te voorkomen door het gebruik van o.a.
firewalls.
5.2. De geregistreerde of gebruiker is ervoor verantwoordelijk zijn paswoord geheim te houden. Het is de
geregistreerde of gebruiker niet toegestaan zijn paswoord aan derden te verstrekken. (zie artikel 2.8 van
de algemene voorwaarden)
Taalversies
Indien (interpretatie)verschillen mochten blijken te bestaan tussen de diverse taalversies van deze
Marktregels prevaleren de Duitse Marktregels.
© Bargelink GmbH, April 2015
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