
GLOBAL FINANCIAL INFORMATION SERVICES

Abonnementsovereenkomst



Eigendom Gegevens: 

de Abonnee erkent en gaat ermee akkoord dat 
GFIS en / of externe gegevensleveranciers 
(individueel "gegevensleverancier" genoemd) 
eigendomsrechten op de Gegevens hebben. De 
Gegevens blijven eigendom van GFIS en / of de 
gegevensleveranciers. Noch GFIS noch enige 
gegevensleverancier wordt geacht afstand te 
hebben gedaan van zijn eigendomsbelangen in de 
Gegevens als gevolg van het verstrekken van de 
Gegevens aan de Abonnee.

Gebruik van de gegevens: 

de Abonnee verbindt zich ertoe de Gegevens op 
geen enkele manier te verkopen, leasen, 
reproduceren, verspreiden of commercieel te 
exploiteren zonder schriftelijke toestemming van 
GFIS en een geschikte   gegevensleverancier. De 
Abonnee stemt er specifiek mee in dat de 
Abonnee de Gegevens enkel zal gebruiken of een 
derde zal toestaan om de Gegevens te gebruiken 
voor (i) het creëren van afgeleide dataproducten op 
basis van of afgeleid van de Gegevens, (ii) het 
bepalen of bereiken van een prijs, inclusief 
afwikkelingsprijzen, voor derivatencontracten, opties 
op derivatencontracten of soortgelijke derivaten die 
worden verhandeld op een beurs en (iii) het 
maken van een index of indexen (iv) voor andere 
afgeleide toepassingen die zullen worden verspreid, 
gepubliceerd of anderszins extern zullen worden 
gebruikt. De Abonnee zal de Gegevens uitsluitend 
gebruiken in overeenstemming met de toepasselijke 
wetten, regels en voorschriften ("Toepasselijke 
wetten").

GFIS behoudt zich het recht om de toegang tot 
alle of een deel van de Gegevens definitief te 
beëindigen, te allen tijde en naar eigen 
goeddunken, en om de verzend- en levertijden, 
evenals de overdrachtssnelheid, de protocollen van 
de weergegeven gegevens, het formaat en de 
inhoud van de verstrekte Gegevens te wijzigen.

Bij een overtreding van een of meerdere 
bepalingen uit deze Overeenkomst door de 
Abonnee, behoudt GFIS zich het recht de toegang 
tot de Gegevens met onmiddellijke ingang op te 
schorten of te beëindigen ; met inbegrip van 
gevallen waarbij het gebruik van de Gegevens door 
de Abonnee in strijd is met de bepalingen van 
deze Overeenkomst. 

De Abonnee zal dergelijke gegevens niet 
overdragen of openbaar maken aan derden, 
behalve indien dit toegestaan onder deze 
Overeenkomst of vereist is om te voldoen aan de 
toepasselijke wetgeving.

Deze Abonneeovereenkomst ("Overeenkomst"), 
gedateerd op 2020-01-14 ("Ingangsdatum"), tussen 
Global Financial Information Services GmbH ("GFIS") en 
de ondertekende abonnee ("Abonnee"), regelt het 
abonnement van de Abonnee ("Abonnement") voor 
marktgegevens of andere informatie die toegankelijk is via 
GFIS, inclusief bied- en laatprijzen, prijzen, tarieven, 
andere handels- en informatieve data, inclusief informatie 
die daarvan is afgeleid, verspreid of beschikbaar gesteld 
via GFIS (gezamenlijk "Gegevens " genoemd).

Niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie van beperkte 
duur:

overeenkomstig met de voorwaarden en bepalingen die 
hierin beschreven zijn, verleent GFIS aan de Abonnee, 
voor de hieronder uiteengezette termijn, een niet-
exclusieve, niet-overdraagbare licentie gedurende de 
looptijd van de Overeenkomst teneinde de Gegevens te 
ontvangen en te gebruiken. 

Professionele / niet-professionele gebruiker van de 
marktgegevens: 

de Abonnee moet bepaalde informatie verstrekken om te 
bepalen of de Abonnee voldoet aan de definitie van een 
niet-professionele Abonnee of deze van een professionele 
abonnee. De Abonnee stemt ermee in om correcte 
informatie te verstrekken en GFIS onmiddellijk op de 
hoogte te brengen van elke wijziging van de gegevens die 
de Abonnee heeft verstrekt of van een wijziging van zijn/
haar status als professionele of niet-professionele 
gebruiker van de marktgegevens.

Voor de niet-professionele abonnees zijn de Gegevens 
uitsluitend bestemd voor persoonlijk (privé) gebruik. Door 
aan GFIS te verklaren dat de Abonnee een niet-
professionele abonnee is, of door Gegevens te blijven 
ontvangen tegen het tarief dat toegepast wordt voor niet-
professionele abonnees, bevestigt de Abonnee aan GFIS 
dat de Abonnee voldoet aan de definitie van een niet-
professionele abonnee, zoals hierboven omschreven. De 
Abonnee zal onmiddellijk voldoen aan elk redelijk verzoek 
van GFIS om informatie te verschaffen over de ontvangst, 
de verwerking, de weergave en de aanpassing van de 
gegevens van de niet-professionele abonnee.

Voor de professionele abonnees zijn de Gegevens 
bestemd voor intern zakelijk gebruik en / of persoonlijk 
gebruik door de Abonnee. Op verzoek van GFIS zal de 
professionele abonnee zijn/haar lokalen ter beschikking 
stellen van GFIS of haar aangestelde voor de fysieke 
inspectie van de gegevensbestanden om het gebruik of 
de toegang tot de Gegevens te controleren, dit op een 
redelijk tijdstip en middels redelijke kennisgeving, 
teneinde de naleving van deze Overeenkomst te 
waarborgen.



Duur en beëindiging: 

deze overeenkomst wordt van kracht op de 
ingangsdatum en wordt maandelijks verlengd aan de dan 
geldende tarieven tot de Overeenkomst door de Abonnee 
of GFIS beëindigd wordt.

De Abonnee dient rekening te houden met een 
opzegtermijn van 30 dagen,  waarbij de beëindiging van 
kracht wordt op de laatste dag van de betrokken 
kalendermaand.

GFIS kan deze Overeenkomst op elk moment beëindigen 
na kennisgeving aan de Abonnee. GFIS kan deze 
Overeenkomst onmiddellijk beëindigen met of zonder 
kennisgeving aan de Abonnee in het geval dat de 
Abonnee een of meerdere bepalingen uit deze 
Overeenkomst schendt (in welk geval de Abonnee 
onmiddellijk het recht verliest om de Gegevens te 
ontvangen voor de huidige en alle toekomstige maanden 
verbonden aan de Overeenkomst).

Vergoedingen en automatische facturering: 

de Abonnee betaalt kosten aan GFIS volgens het 
geldend tarief dat gepubliceerd is op de website van 
GFIS (www.gfis.info) ("Kosten"). De Abonnee stemt 
ermee in dat GFIS de Kosten op elk moment kan wijzigen 
zonder voorafgaande kennisgeving aan de Abonnee.

De kosten worden elke maand op de eerste dag van de 
maand ("Betalingsdatum") automatisch gefactureerd aan 
de Abonnee. De Abonnee machtigt LYNX BV om de 
Kosten in mindering te brengen van de activa op de 
Effectenrekening van de Abonnee bij LYNX. Als LYNX 
BVde Kosten niet in mindering kan brengen, moet de 
Abonnee de kosten binnen 30 dagen na ontvangst van 
de factuur aan GFIS betalen. GFIS kan kosten voor 
betalingsachterstand van drie procent (3%) per maand 
aanrekenen op alle verschuldigde en niet-betaalde 
bedragen vastgesteld binnen een termijn van dertig (30) 
dagen na facturatiedatum van GFIS tot op het moment 
van betaling. Het niet-betalen door de Abonnee van 
verschuldigde bedragen op de vervaldag wordt 
beschouwd als ernstig verzuim. Naast alle andere 
rechten en rechtsmiddelen waarover GFIS bij regelgeving 
beschikt, kan GFIS ook de levering van de Gegevens of 
een onderdeel daarvan opschorten zolang een bedrag na 
een dergelijke periode van dertig (30) dagen onbetaald 
blijft. 

De Abonnee betaalt alle toepasselijke belastingen, 
waaronder de btw, lasten en bijdragen die door 
buitenlandse of binnenlandse, regionale, provinciale of 
lokale overheidsinstanties of afdelingen ervan geheven 
worden, voor het verstrekken van de Gegevens.

De Abonnee aanvaardt dat de betaalde kosten niet 
terugbetaald worden (met uitzondering van dubbele 
betalingen en andere kennelijke fouten).

Beveiligingsinformatie en toegang: 

de Abonnee ontvangt een gebruikersnaam en / of 
wachtwoord of een andere beveiligingscode of -systeem 
(gezamenlijk "Beveiligingsinformatie" genoemd) om 
toegang te krijgen tot de Gegevens. De Abonnee verklaart 
de Beveiligingsinformatie geheim te houden en deze niet 
aan derden bekend te maken. De toegang tot het 
abonnement is beperkt tot één mobiel toestel of computer 
verbonden met het internet tegelijk. Als de 
Beveiligingsinformatie verloren of gestolen is, of als er een 
mogelijkheid bestaat dat deze op enigerlei wijze wordt 
misbruikt, verbindt de Abonnee zich ertoe GFIS hiervan 
onmiddellijk op de hoogte te brengen.

Geen aanbeveling om effecten te kopen of verkopen:

 de Gegevens vormen geenszins een aanbeveling door 
GFIS of een aansporing om effecten of andere 
beleggingsproducten te kopen of te verkopen.



DE ABONNEE GAAT ERMEE AKKOORD DAT DE 
GEGEVENS AANGEBODEN WORDEN zoals 
weergegeven op het betrokken tijdstip”, VOLGENS 
HUN BESCHIKBAARHEID EN ZONDER VERDERE 
GARANTIE. DE ABONNEE GAAT ERMEE AKKOORD 
DAT GFIS EN HAAR PARTNERS (MET INBEGRIP VAN 
HUN RESPECTIEVE EIGENAARS, DIRECTEURS, 
BESTUURDERS, WERKNEMERS OF AGENTEN), EN 
IEDERE GEGEVENSLEVERANCIER EN ZIJN PARTNERS 
(INCLUSIEF HUN RESPECTIEVE EIGENAARS, 
DIRECTEURS, KADERS, WERKGEVERS OF 
WERKGEVERS) DE GEGEVENS VERSTREKKEN 
ZONDER ENIGE GARANTIE VAN WELKE AARD DAN 
OOK - UITDRUKKELIJKE, IMPLICIETE OF WETTELIJKE 
GARANTIE INZAKE DE GEGEVENS OF DE 
TRANSMISSIE, TIJDIGHEID, SEQUENTIE, 
NAUWKEURIGHEID OF VOLLEDIGHEID DAARVAN, 
INCLUSIEF MAAR NIET UITSLUITEND STILZWIJGENDE 
GARANTIES OF GARANTIES VOOR DE 
VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN 
SPECIFIEK DOEL OF DE GARANTIE DAT GEEN 
INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN WORDT 
GEMAAKT, EN ENIGE GARANTIE DIE VOORTVLOEIT 
UIT DE WET OF EEN HANDELSGARANTIE OF EEN 
GARANTIE DIE VOORTVLOEIT UIT ANDERE BRONNEN.

DE ABONNEE GAAT ERMEE AKKOORD DAT GFIS EN 
HAAR PARTNERS (MET INBEGRIP VAN HUN 
RESPECTIEVE EIGENAARS, BESTUURDERS, 
DIRECTEURS, WERKNEMERS OF AGENTEN), EN 
IEDERE GEGEVENSLEVERANCIER EN ZIJN PARTNERS 
(INCLUSIEF HUN RESPECTIEVE EIGENAARS, 
DIRECTEURS, BESTUURDERS, WERKNEMERS OF 
AGENTEN) IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN 
TEN OPZICHTE VAN DE ABONNEE OF DERDEN 
VOOR DE NAUWKEURIGHEID OF DE VOLLEDIGHEID 
VAN DE GEGEVENS OF ANDERE MARKTGEGEVENS 
DIE AAN DE ABONNEE VERSTREKT WORDEN, OF 
VOOR ENIGE VERTRAGINGEN, ONDERBREKINGEN, 
FOUTEN OF GEBREKEN IN DE VERSTREKKING 
ERVAN, OF VOOR ENIGE DIRECTE OF INDIRECTE 
GEVOLGEN VAN DE SCHADE VEROORZAAKT DOOR 
DEZE VERTRAGINGEN, ONDERBREKINGEN, FOUTEN 
OF GEBREKEN OF DOOR GEGEVENS OF DIENSTEN 
GELEVERD OP BASIS VAN DEZE OVEREENKOMST 
OF IN VERBAND ERMEE.

INDIEN VOORAFGAANDE BEPALING INZAKE DE NIET-
AANSPRAKELIJKHEID OF HET AFZIEN VAN 
AANSPRAKELIJKHEID OF EEN DEEL ERVAN 
ONGELDIG OF NIET-UITVOERBAAR WORDT GEACHT, 
ZAL DE CUMULATIEVE AANSPRAKELIJKHEID VAN 
GFIS EN HAAR PARTNERS (MET INBEGRIP VAN HUN 
RESPECTIEVE EIGENAARS, DIRECTEURS, 
BESTUURDERS, WERKNEMERS OF AGENTEN) EN 
VAN IEDERE GEGEVENSVERSTREKKER EN ZIJN 
PARTNERS (INCLUSIEF HUN RESPECTIEVE 
EIGENAARS, BESTUURDERS, DIRECTEURS, 
WERKNEMERS OF AGENTEN)  HET HUIDIGE BEDRAG 
VAN HET BEWEZEN VERLIES OF DE BEWEZEN 
SCHADE NIET OVERSCHRIJDEN, DIT BEPERKT TOT 
HET TOTAAL VAN DE AAN GFIS BETAALDE KOSTEN 
DIE AAN DE ABONNEE GEFACTUREERD ZIJN BINNEN 
EEN PERIODE VAN DERTIG (30) DAGEN 
VOORAFGAAND AAN DE GEBEURTENIS DIE 
AANLEIDING GEEFT TOT DE KLACHT VAN DE 
ABONNEE.

DE ABONNEE ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD 
DAT DE GEGEVENS EN ALLE GEGEVENS DIE DOOR 
OF VIA GFIS VERKREGEN WORDEN, GEENZINS 
AANZIEN KUNNEN WORDEN ALS JURIDISCH, 
BOEKHOUDKUNDIG, FINANCIEEL OF 
BELEGGINGSADVIES.

Vrijwaring: 

de Abonnee zal GFIS en de Gegevensleveranciers en 
hun partners met inbegrip van hun respectieve 
directeurs, bestuurders, werknemers, agenten en 
licentieverstrekkers schadeloosstellen en vrijwaren 
tegen enige  claim, schade, verlies, aansprakelijkheid, 
kosten en/of uitgaven (waarvan  redelijke 
advocatenhonoraria en -kosten) die direct of indirect 
voortvloeien uit of die veroorzaakt worden door (a) enig 
gebruik van de Gegevens door de Abonnee, of (b) een 
schending of inbreuk door de Abonnee van een of 
meerdere bepalingen uit deze Overeenkomst.



Overmacht: 

met uitzondering van de betalingsverplichtingen in hoofde 
van de Abonnee, kunnen GFIS en de Abonnee niet 
aansprakelijk gesteld worden in geval van vertraging of 
tekortkoming in de uitvoering van de dienstverlening of in 
geval van onderbreking ervan als directe of indirecte 
gevolg van de volgende feiten : natuurramp, daad van 
burgerlijke of militaire overheid, burgerlijke onrust, oorlog, 
staking, brand en andere rampen, elektriciteitspanne, of 
elke andere gebeurtenis of omstandigheden buiten hun 
wil om.  

Diverse bepalingen:

Elke Gegevensleverancier en iedere partner van GFIS is 
een derde-begunstigde  in het kader van deze 
Overeenkomst en kan alle rechten en verplichtingen 
voortvloeiend uit deze Overeenkomst afdwingen.

Deze Overeenkomst bevat de definitieve en volledige 
overeenkomst die tussen de partijen gesloten wordt met 
betrekking tot het Abonnement en vervangt alle vorige 
mondelinge of schriftelijke overeenkomsten met 
betrekking tot het gebruik van het Abonnement.

GFIS kan deze Overeenkomst op elk moment wijzigen 
door de gewijzigde versie van de overeenkomst op haar 
website te plaatsen. Een dergelijke wijziging treedt in 
werking na de publicatie ervan. Het gebruik van het 
Abonnement door de Abonnee na zulke wijziging 
betekent de acceptatie van de gewijzigde overeenkomst 
door de Abonnee.

Deze Overeenkomst kan zonder voorafgaande 
kennisgeving door GFIS aan een derde partij 
overgedragen worden mits instemming van die derde 
partij om de verplichtingen in hoofde van GFIS krachtens 
deze Overeenkomst na te leven. De Abonnee kan deze 
Overeenkomst niet overdragen.

Privacyverklaring:

Alle persoonlijke informatie die door Abonnee aan GFIS is 
vertrekt, valt onder de Privacyverklaring van GFIS. Deze 
Privacyverklaring is te vinden op de website van GFIS. De 
Abonnee bevestigt de ontvangst van de  Privacyverklaring 
en gaat ermee akkoord om de website van GFIS regelmatig 
te raadplegen om kennis te nemen van enige wijziging van 
de Privacyverklaring.

GFIS zal optreden als een gegevensverwerker van de 
persoonlijke gegevens van de Abonnee in de zin van de Wet 
betreffende de bescherming van natuurlijke personen met 
betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens 
(“GDPR” of “AVG”). GFIS en zijn partners zijn bevoegd om 
alle informatie, inclusief  persoonlijke informatie, zoals de 
naam, het adres of de leeftijd (gezamenlijk "Persoonlijke 
informatie" genoemd) die door de Abonnee of zijn  
bestuurders, directeurs, agenten, werknemers, vennoten, 
traders of vertegenwoordigers aan GFIS en haar partners 
vertrekt is krachtens deze Overeenkomst of anderszins 
verworven door GFIS en / of zijn partners gelet op het 
bovenstaande volgens de voorwaarden uiteengezet in deze 
bepaling te gebruiken, op te slaan, openbaar te maken, te 
verzenden of te verwerken ("Verwerking") en tevens(steeds 
in de mate toegestaan door de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (EU) 2016/679 ("GDPR"):

met het oog op het beheer van deze overeenkomst;

om diensten aan de Abonnee te verlenen;
voor de commercialisering van financiële diensten en 
producten van GFIS;
voor statistische doeleinden, marktonderzoek en 
productanalyse en om producten en diensten te ontwikkelen 
en te verbeteren;
om de Overeenkomst en/of andere overeenkomsten af te 
dwingen of uit te voeren en/of om de eigendomsrechten van 
GFIS en/of zijn partners te beschermen en in het kader van 
haar verdediging bij claims;
om witwaspraktijken, de financiering van terrorisme, fraude 
of andere misdaden en/of misbruik van de diensten van 
GFIS en/of haar partners te detecteren en te voorkomen;
om te voldoen aan alle wettelijke, regelgevende of goede 
praktijkvereisten die van kracht zijn in het Verenigd 
Koninkrijk of elders (met name in de Verenigde Staten), en 
om ten alle tijde onze verplichtingen na te komen krachtens 
een rapportageovereenkomst die met de fiscus gesloten is; 
of 
om contact op te nemen met de Abonnee in 
overeenstemming met deze bepaling, ((1) - (8) gezamenlijk 
"Doeleinden" genoemd).



Voor deze doeleinden kunnen GFIS en/of zijn 
partners persoonlijke informatie overdragen of 
bekendmaken ("Bekendmaking"):
aan elk verbonden bedrijf, ongeacht waar deze 
gelegen is;
aan een persoon of organisatie die namens GFIS 
en/of een van haar partners handelt om haar 
diensten of bijstand te verlenen, of om hen te 
adviseren, op voorwaarde dat de toegang beperkt 
wordt tot de relevante informatie; 
aan elke tegenpartij, tussenpersoon en andere op 
voorwaarde dat de bekendmaking redelijkerwijs 
bedoeld is voor de uitvoering van de 
Overeenkomst; en
aan elke andere persoon aan wie GFIS en/of zijn 
partners een of meerdere respectievelijke functies 
mag/mogen delegeren. 
Door akkoord te gaan met deze overeenkomst, 
stemt de Abonnee vrijwillig in met de Verwerking 
en de Bekendmaking van persoonlijke informatie 
en verklaart hierbij dat zijn directeurs, 
bestuurders, werknemers, medewerkers, agenten, 
vennoten, traders en vertegenwoordigers hier ook 
mee instemmen. De Abonnee stemt er ook mee 
in dat de Doeleinden gewijzigd kunnen worden 
om bijkomende gebruiken, overdrachten of 
bekendmakingen van persoonlijke informatie toe te 
voegen na kennisgeving aan de Abonnee.

De Abonnee begrijpt en aanvaardt dat alle 
persoonlijke informatie of andere informatie of 
documenten met betrekking tot de Abonnee die 
bekendgemaakt, verzonden of verwerkt worden in 
overeenstemming met deze Overeenkomst, buiten 
de EER verzonden kunnen worden en/of naar 
personen of entiteiten die  onder andere 
wettelijke of regelgevende vereisten vallen inzake 
de  gegevensbescherming dan die voorzien door 
de Britse of Europese wetgeving. Deze 
bekendmakingen kunnen betrekking hebben op 
opslag en overdrachten, de verwerking en een 
gebruik op internationaal niveau en de 
bekendmaking aan derden. In het geval van een 
overdracht van persoonlijke gegevens naar landen 
of gebieden buiten de EER waarvan de Europese 
Commissie oordeelt dat de bescherming van de 
gegevens niet adequaat is, zullen GFIS en haar 
partners gepaste maatregelen voor 
gegevensoverdracht opzetten om de bescherming 
van die persoonlijke informatie te waarborgen. 
Voor meer informatie over maatregelen die 
worden genomen in het kader van de 
gegevensoverdracht, gelieve contact op te nemen 
met de Data Protection Officer van GFIS op het 
adres dpo@gfis.info.

GFIS en haar partners bewaren persoonlijke informatie 
in een identificeerbare vorm in overeenstemming met 
haar beleid ter zake. Persoonlijke informatie wordt 
bewaard zolang als nodig om te voldoen aan 
wettelijke, regelgevende en zakelijke vereisten. 
Bewaartermijnen kunnen worden verlengd als GFIS of 
haar partners gehouden worden om persoonlijke 
informatie te bewaren in het kader van rechtszaken, 
onderzoeken en andere procedures. Voor zover 
voorzien door de toepasselijke wetgeving, heeft de 
Abonnee het recht om toegang tot zijn persoonlijke 
informatie, de rectificatie of het wissen ervan te 
verzoeken. Hij heeft ook het recht om de verwerking te 
beperken en het recht om bezwaar te maken tegen 
verwerking en het recht op gegevensoverdracht. De 
Abonnee heeft het recht om elke  toestemming te allen 
tijde in te trekken, onder voorbehoud van de 
toepasselijke wetgeving. Om zijn rechten uit te 
oefenen, dient de Abonnee  contact op te nemen met 
de Data Protection Officer van GFIS op het adres  
dpo@gfis.info. De Abonnee kan ook een klacht 
indienen bij een plaatselijke 
gegevensbeschermingautoriteit als de Abonnee van 
mening is dat zijn persoonsgegevens verwerkt zijn in 
strijd met de toepasselijke wetgeving en GFIS en haar 
partners niet in staat zijn om deze schending naar het 
redelijk oordeel van de Abonnee te verhelpen.

Arbitrage:

Elk geschil, conflict of claim voortvloeiend of inzake 
deze Overeenkomst, inclusief de totstandkoming, 
interpretatie, schending of beëindiging ervan, alsook 
ongeacht of deze claims ontvankelijk zijn of niet, zal 
beslecht worden conform de regels en procedures 
JAMS ("JAMS-regels"). Voor geschillen boven $10 
miljoen, zal de rechtbank bestaan uit drie arbiters en 
voor geschillen onder de $10 miljoen uit één arbiter. 
De zetel van de arbitrage is __________ (land waar 
GFIS is gevestigd). Deze Overeenkomst en de rechten 
van de partijen worden geregeld door de Zwitserse 
wetgeving, met uitzondering van de collisieregels. De 
arbitrageprocedure wordt gevoerd in het Engels. Elke 
bevoegde rechtbank kan zich uitspreken over de 
arbitrale uitspraak



De partijen zullen ernaar streven een consensus te 
bereiken over de arbiter die ze zullen kiezen uit de lijst 
arbiters die te vinden is op de website van JAMS. 
Binnen 45 dagen na de datum waarop het verzoek tot 
arbitrage werd ontvangen, zullen de partijen JAMS op 
de hoogte brengen van hun consensus of bij gebreke 
hiervan, JAMS informeren dat ze geen consensus 
gevonden hebben. In dit laatste geval, zal JAMS een 
lijst met beschikbare arbiters verstrekken, die minstens 
vijf kandidaten zal bevatten. Elke partij zal haar 
volgorde van voorkeur aanduiden op basis waarvan 
JAMS de arbiter(s) aanduidt. Indien de partijen deze 
procedure niet kunnen volgen, zal JAMS een arbiter of 
arbiters aanstellen volgens de JAMS-regels.

De partijen verklaren zich akkoord met de procedure in 
beroep van JAMS (volgens de modaliteiten in voege op 
de ingangsdatum van deze Overeenkomst) die 
aangewend zal worden om tot een definitieve arbitrale 
uitspraak te komen voortvloeiend uit deze 
Overeenkomst. Indien het bedrag van het geschil 
minder dan $1 miljoen bedraagt, zal één arbiter het 
geschil beslechten. Indien het bedrag meer dan $1 
miljoen bedraagt, zullen drie arbiters zich uitspreken 
over het beroep. De partijen stemmen hier mee in.   
Hierbij geldt dezelfde procedure voor de selectie van de 
arbiters als de procedure beschreven in sectie 17b.
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