Licentievoorwaarden – publieke vertoning van Eleven Sports zenders

De Eleven Footbar licentie staat een uitbater van een publiek toegankelijke eet- en/of
drankgelegenheid, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een dergelijke gelegenheid in een hotel
of in een pop-up concept, (hierna “Horeca-Uitbater”) toe om de inhoud van de Eleven sportzenders
(de “Inhoud”) publiek te vertonen aan de klanten in deze zaak (hierna “Horeca-Zaak”). De Inhoud
omvat het volledige aanbod van Eleven Sports zenders. De huidige samenstelling kunt u raadplegen
op b2b.elevensports.be. Voor de Eleven Footbar licentie gelden de volgende voorwaarden.

1.
Licentiegevers: De toestemming om de Inhoud te vertonen wordt gegeven door The 12th
Player BV - KBO Nr. 0750.515.526, Auguste Reyerslaan 70, 1030 Schaarbeek) en Eleven Sports
Network NV KBO Nr. 0629.964.916, Auguste Reyerslaan 70, 1030 Schaarbeek, samen de
“Licentiegevers”. De Licentiegevers geven deze toestemming op basis van onder meer de
exclusiviteitsovereenkomsten met The Pro League NV.

2.
Toestemming: De Inhoud is beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder het
auteursrecht en het naburig recht van de producent. Deze rechten geven de houder het recht om
onder andere de mededeling aan het publiek van de Inhoud te verbieden. Daartoe behoort ook het
vertonen van de Inhoud in publiek toegankelijke ruimtes zoals horeca-aangelegenheden.
Licentiegevers geven u als Horeca-Uitbater de toestemming om, voor de duur van de licentie, de
Inhoud onbeperkt te vertonen in de publiek toegankelijke ruimtes van één Horeca-Zaak op Belgisch
grondgebied. U moet bij de registratie de locatie vermelden waar de Inhoud wordt vertoond (de
“Locatie”).

3.
Beperkingen: Het is niet toegestaan om Inhoud te vertonen op meerdere locaties. Elke
Locatie vereist een afzonderlijke licentie. De Eleven Footbar licentie is niet overdraagbaar.

De Inhoud mag enkel worden vertoond met gebruik van toegestane bronnen. Toegang tot de Inhoud
via een toegestane bron vereist een abonnement op de Eleven sportzenders (het “Abonnement”).
De prijs van het Abonnement is niet inbegrepen in de Eleven Footbar licentie, en Licentiegevers
hebben geen controle over het Abonnement.

Het is niet toegestaan om opnames of andere reproducties van de Inhoud te maken, tenzij voor
zover dat toegestaan is onder het Abonnement (bvb. met uw decoder). U hebt het recht om
toegestane opnames te vertonen op de Locatie. De Eleven Footbar licentie biedt enkel het recht om
de Inhoud te vertonen en doet geen afbreuk aan andere door uw onderneming verschuldigde
licentievergoedingen, zoals deze voor het gebruik van muziek.

4.
Vergoeding: U betaalt voor de Eleven Footbar licentie een maandelijkse of jaarlijkse licentievergoeding. Het bedrag is afhankelijk van de oppervlakte van de Locatie en de tarieven zijn

beschikbaar op b2b.elevensports.be. Een eventuele aanpassing van deze vergoeding zal u op gepaste
wijze worden meegedeeld.

U moet bij registratie de totale oppervlakte meedelen van de ruimten van de Locatie waar het
publiek de Inhoud kan bekijken. U bent verantwoordelijk om de oppervlakte van de Locatie correct
mee te delen aan Licentiegevers. Een Eleven Footbar licentie volgens een formule op basis van een
oppervlakte die kleiner is dan de werkelijke oppervlakte van de Locatie waar het publiek de Inhoud
kan bekijken, geeft u niet het recht om de inhoud op de Locatie te vertonen. Als u een grotere
oppervlakte meedeelt dan de werkelijke relevante oppervlakte, hebt u geen recht op gedeeltelijke
terugbetaling van de vergoeding.

De vergoeding is verschuldigd voor het recht om de Inhoud te vertonen. U hebt geen recht op
terugbetaling voor periodes waarin uw zaak gesloten is, of waarin u om andere redenen geen Inhoud
vertoont op de Locatie. In die situatie kunt u uw Eleven Footbar licentie opzeggen zoals voorzien in
artikel 8.

5.
Registratie: In het kader van de registratie via de website b2b.elevensports.be, worden
volgende gegevens opgevraagd: Voor de Horeca-Uitbater: e-mailadres, naam, telefoonnummer,
bedrijfsnaam, BTW-nummer, adres, telecomprovider. Voor de Locatie: e-mailadres, naam,
telefoonnummer, adres, oppervlakte in vierkante meter.. Deze gegevens dienen correct te worden
meegedeeld. De Licentiegevers dienen verder op de hoogte te worden gebracht van elke wijziging
van deze gegevens via b2b.elevensports.be.

6.
Betaling en factuur: De licentievergoeding is vooraf betaalbaar en de licentie is geldig vanaf
het moment van betaling en dit voor de duur van exact 1 maand of 1 jaar, afhankelijk van welke
licentieformule u gekozen hebt. Licentiegevers bezorgen u een factuur.

7.
Opzeg en wijziging: De Eleven Footbar licentie is maandelijks opzegbaar, uiterlijk vijf (5)
dagen vóór de aanvang van een nieuwe maand. Gedurende de maand waarin de opzeg werd
gegeven, behoudt u het recht om de Inhoud te vertonen op de Locatie. Opgelet: de Eleven Footbar
licentie wordt niet automatisch opgezegd als u uw Abonnement opzegt of wijzigt, en omgekeerd. Als
u zowel uw Abonnement als de Eleven Footbar licentie wilt beëindigen, moet u deze afzonderlijk
opzeggen. Wijziging van de Locatie en/of de oppervlakte waar u de Inhoud vertoont, moet u
doorgeven uiterlijk vijf (5) dagen vóór de aanvang van de maand waarin de wijziging zich voordoet.
Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als u tijdens een beperkte periode Inhoud wilt vertonen op een
scherm op een terras.

8.
Overtredingen en controle: Als u niet of laattijdig betaalt, verliest u het recht om de Inhoud
te vertonen op de Locatie. Als u zonder Eleven Footbar licentie Inhoud vertoont aan het publiek,
maakt u inbreuk op de rechten van Licentiegevers. Licentiegevers hebben in dat geval onder meer
het recht om schadevergoeding te vorderen en/of de Eleven Footbar licentie te beëindigen.

Licentiegevers hebben het recht om de door u opgegeven oppervlakte van de Locatie te controleren.
U verbindt zich ertoe om Licentiegevers en hun aangestelden toegang te verlenen tot de Locatie
tijdens de openingsuren. Als Licentiegevers tijdens een controle vaststellen dat uw Eleven Footbar
licentie formule onvoldoende is voor de oppervlakte waar de Inhoud wordt vertoond, hebben
Licentiegevers het recht om een schadevergoeding van 3 maal de maandelijkse licentievergoeding
volgens de correcte formule te vorderen.

9.
Beperking van aansprakelijkheid. U erkent en gaat er onherroepelijk mee akkoord dat
Licentiegevers (met inbegrip van hun betrokken ondernemingen), en hun bestuurders, directeuren,
werknemers, contractanten en agenten in geen geval aansprakelijk zijn voor enige directe of
indirecte schade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schadevergoeding wegens gederfde winst,
het verlies van goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen die u zou hebben
geleden of opgelopen, hetzij op basis van contract of onrechtmatige daad, in verband met en/of
voortvloeiend uit de aankoop en/of het gebruik van de Eleven Footbar licentie en/of een
Abonnement.

De totale aansprakelijkheid van Licentiegevers voortvloeiende uit of in verband met de Eleven
Footbar licentie, is alleszins beperkt tot de werkelijke bedragen die u voor de aankoop van de Eleven
Footbar licentie aan Licentiegevers had betaald op het moment dat de gebeurtenis die aanleiding
heeft gegeven tot de aansprakelijkheid heeft plaatsgevonden.

10.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter: Belgisch recht is van toepassing op elk geschil dat
voortvloeit uit de aankoop en/of het gebruik van de Eleven Footbar licentie. Geschillen over de
Eleven Footbar licentie worden beslecht door de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank Brussel,
behalve wanneer de vordering van Licentiegevers samenhang vertoont met een andere relevante
vordering waarvoor een andere rechtbank exclusief bevoegd is.

