
ALGEMENE VOORWAARDEN WK2014APP 
 

Media Monkeys BV / WK APP 
 
 
Artikel 1. Definities 
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis 

gebruikt, tenzij anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: 
a. Monkey Ventures: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Monkey Ventures BV 

gevestigd aan de Kleine Berg 11a te Eindhoven, ingeschreven bij de Kamer van 
Koophandel onder KvK-nummer 54026156;  

b. klant: het bedrijf dat met Monkey Ventures een licentieovereenkomst is aangegaan voor het 
gebruik van de WK2014APP; 

c. licentieovereenkomst: de licentieovereenkomst tussen Monkey Ventures en de klant; 
d. WK2014APP: de mobile applicatie en alle daarbij behorende programmatuur die door 

Monkey Ventures is ontwikkeld en die aan de klant ter beschikking wordt gesteld. 
 

Artikel 2. Algemeen 
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de licentieovereenkomst en op ieder 

gebruik van de WK2014APP door de klant. 
2.2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk 

schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.  
2.3. Monkey Ventures wijst de toepasselijkheid van door de klant gehanteerde algemene 

(inkoop)voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.  
2.4. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of 

vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden 
volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Monkey Ventures 
vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke 
bepaling(en) in acht wordt genomen. 
 

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen 
3.1. Alle aanbiedingen, voorstellen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij Monkey Ventures anders 

aangeeft. 
3.2. Monkey Ventures kan niet aan haar offertes of aanbiedingen of overige publicaties worden 

gehouden indien redelijkerwijs te begrijpen is dat de offertes of aanbiedingen of overige 
publicaties, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

3.3. Indien op basis van de offerte geen overeenkomst tot stand komt, dienen de offerte en alle 
daarbij behorende documenten en ontwerpen op eerste verzoek van Monkey Ventures terstond 
door de klant en voor zijn rekening en risico te worden geretourneerd aan Monkey Ventures. De 
door Monkey Ventures aan de klant verstrekte offertes en daarbij behorende documenten en 
ontwerpen blijven eigendom van Monkey Ventures en mogen zonder toestemming van Monkey 
Ventures niet gebruikt, vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden. 

 
Artikel 4. Totstandkoming van de licentieovereenkomst 
4.1. De licentieovereenkomst komt tot stand nadat Monkey Ventures een ingevuld en ondertekend 

exemplaar van de licentieovereenkomst van de klant retour heeft ontvangen. 
 

Artikel 5. WK2014APP 
5.1. De WK2014APP wordt ontwikkeld in de huisstijl van de klant. 
5.2. Nadat de WK2014APP in de huisstijl van de klant aan de klant is opgeleverd, kan de klant de 

WK2014APP als (relatie)geschenk ter beschikking stellen aan relaties door relaties een unieke 
activatiecode te verstrekken waarmee de WK2014APP gedownload kan worden in de App Store 
of Google Play. De relatie heeft geen activatiecode nodig om de WK2014APP te downloaden 
indien de klant het licentiepakket Dedicated afneemt en de klant heeft gekozen voor geen 
activatiecode. Hoeveel relaties van de klant de WK2014APP kunnen downloaden is afhankelijk 
van het licentiepakket dat de klant afneemt. 

5.3. De WK2014APP wordt voor de oplevering uitvoerig intern getest. Echter, een vrijwaring tegen 
defecten in de WK2014APP kan niet worden gegeven. 



5.4. Met uitzondering van wettelijke niet-uitsluitbare garanties, wordt de WK2014APP zoals hij is (“as 
is”) aan de klant ter beschikking gesteld, zonder enige vorm van garantie. 

5.5. Monkey Ventures heeft het recht om op elk moment de WK2014APP buiten gebruik te stellen als 
een computervirus, bug, hacker attack of andere technische problemen het gebruik van de 
WK2014APP (deels) belemmert. 

5.6. De klant kan geen aanspraak maken op updates en/of upgrades van de WK2014APP. 
5.7. De klant heeft geen recht op functies die door de klant zijn gewenst, maar die niet in de 

WK2014APP aanwezig zijn, tenzij met Monkey Ventures schriftelijk is overeengekomen dat deze 
functies wel in de WK2014APP aanwezig zouden zijn. 
 

Artikel 6. Tarieven 
6.1. Alle in de licentieovereenkomst vermelde tarieven zijn excl. btw. 
 
Artikel 7. Verplichtingen van de klant 
7.1. De klant dient tijdig de volgende gegevens in de door Monkey Ventures gewenste wijze aan 

Monkey Ventures ter beschikking te stellen: 
a. zijn logo; 
b. een omschrijving/introductie van zijn bedrijf; 
c. beelden van zijn bedrijf.  

7.2. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens en (beeld)materialen 
niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking staan van Monkey Ventures, 
of indien de klant op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Monkey Ventures het 
recht tot opschorting van de uitvoering van de licentieovereenkomst. 

7.3. Indien de klant aan Monkey Ventures informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. 
verstrekt, garandeert de klant dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij 
zijn van virussen en defecten.  

7.4. De klant dient: 
a. er te allen tijde zorg voor te dragen dat de WK2014APP niet wordt misbruikt of beschadigd; 
b. te verhinderen dat een niet bevoegd persoon de WK2014APP benadert, gebruikt of 

kopieert. 
7.5. Het is de klant niet toegestaan zodanig gebruik te maken van de WK2014APP dat daardoor 

schade kan ontstaan aan de WK2014APP en/of aan derden of waardoor een storing in de 
beschikbaarheid ontstaat. 

7.6. Het is de klant niet toegestaan de WK2014APP voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor 
de WK2014APP aan de klant ter beschikking is gesteld. 

7.7. De klant is verantwoordelijk voor het gebruik en de juiste toepassing in zijn organisatie van de 
WK2014APP en voor het in acht nemen van door Monkey Ventures gegeven instructies en/of 
adviezen.  

7.8. De klant draagt zorg voor het goed functioneren van zijn apparatuur dan wel voor overige 
technische voorzieningen welke gebruikt dienen te worden voor het benaderen en gebruiken van 
de WK2014APP.  

7.9. De klant vrijwaart Monkey Ventures tegen alle aanspraken van derden, waaronder relaties van 
de klant, ter zake van schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de 
WK2014APP, dan wel door het niet nakomen van zijn verplichtingen die volgen uit deze 
algemene voorwaarden, de licentieovereenkomst of de wet. 

7.10. Indien een gebrek aan de WK2014APP of programmadefect veroorzaakt is door een handelen 
en/of nalaten van de klant, dan zijn alle kosten die Monkey Ventures heeft moet maken om het 
gebrek of programmadefect te herstellen voor rekening van de klant. 

7.11. Monkey Ventures heeft het recht de WK2014APP (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het 
gebruik ervan te beperken, indien de klant ter zake van de licentieovereenkomst een verplichting 
jegens Monkey Ventures niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden 
of indien de klant onrechtmatig jegens Monkey Ventures handelt. Monkey Ventures zal de klant 
van haar voornemen tot buitengebruikstelling vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid 
niet van Monkey Ventures kan worden verlangd. De betalingsverplichtingen van de klant jegens 
Monkey Ventures blijven ook tijdens de buitengebruikstelling in stand. 

 
Artikel 8. Inloggegevens 



8.1. De klant dient uiterst zorgvuldig om te gaan met – en is verantwoordelijk voor – zijn 
inloggegevens. Indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inloggegevens van de 
klant, dan kan Monkey Ventures daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.  

8.2. Indien de klant constateert dat een derde ongeautoriseerd gebruik maakt van zijn inlogcodes, 
dan dient de klant Monkey Ventures daarvan onverwijld in kennis te stellen. 

 
Artikel 9. Opleveringstermijn 
9.1. De door Monkey Ventures genoemde of overeengekomen opleveringstermijn is naar beste 

weten vastgesteld op grond van de gegevens die haar bij het aangaan van de 
licentieovereenkomst bekend waren. Monkey Ventures spant zich er naar behoren voor in de 
overeengekomen opleveringstermijn zoveel mogelijk in acht te nemen. 

9.2. Monkey Ventures is niet gebonden aan een al dan niet uiterste opleveringstermijn die vanwege 
buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de 
licentieovereenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kan worden. Evenmin is Monkey 
Ventures gebonden aan een al dan niet uiterste opleveringstermijn als partijen een wijziging van 
de inhoud of omvang van de licentieovereenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) 
zijn overeengekomen. 

9.3. Overschrijding van een opleveringstermijn geeft nooit recht aan de klant tot enigerlei 
schadevergoeding, tot ontbinding van de licentieovereenkomst of een andere actie jegens 
Monkey Ventures. Dit geldt niet in het geval Monkey Ventures de WK2014APP niet voor het 
begin van het wereldkampioenschap voetbal 2014 kan opleveren. In een dergelijk geval heeft de 
klant het recht de licentieovereenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden, echter 
zonder aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding. Wordt de licentieovereenkomst 
overeenkomstig dit artikel door de klant ontbonden, dan wordt de reeds door de klant betaalde 
licentievergoeding aan de klant terugbetaald.  
 

Artikel 10. Oneigenlijk gebruik van de WK2014APP 
10.1. De klant zal geen handelingen met gebruikmaking van de WK2014APP verrichten en/of 

(push)berichten versturen via de WK2014APP die: 
a. in strijd zijn met nationale en internationale wetgeving; 
b. in strijd zijn met de goede zeden of met de geest van handelen en gedragsregels die gelden 

op het internet; 
c. de rechten van derden schenden, waaronder auteursrechten en privacy rechten; 
d. ethisch onverantwoord zijn. 

10.2. Het is niet toegestaan misbruik te maken van bugs of technische mankementen in de 
WK2014APP. 

10.3. De klant dient in overeenstemming te handelen met de door Monkey Ventures gegeven 
aanwijzingen die niet in deze algemene voorwaarden zijn neergelegd, maar op enige andere 
wijze aan de klant worden medegedeeld. 
 

Artikel 11. Facturatie 
11.1. Facturatie van de licentievergoeding geschiedt als volgt: 

a. 50% bij de totstandkoming van de licentieovereenkomst; 
b. 50% na de oplevering van de WK2014APP. 
 

Artikel 12. Betaling 
12.1. De klant dient de van Monkey Ventures ontvangen facturen te betalen binnen .. dagen na de 

factuurdatum. 
12.2. Monkey Ventures gaat pas over tot het ontwikkelen van de WK2014APP in de huisstijl van de 

klant op het moment dat Monkey Ventures de eerste 50% van de licentievergoeding van de klant 
heeft ontvangen. 

12.3. Indien de klant de factuur niet binnen de betalingstermijn betaalt, dan stuurt Monkey Ventures de 
klant een aanmaning. Geeft de klant geen gehoor aan de aanmaning, dan kan Monkey Ventures 
de vordering uit handen geven. Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de klant vanaf de 
datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de 
wettelijke handelsrente, conform artikel 6:119a BW, verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten 
van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten laste 
van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom 
met een minimum van € 100,-. 



12.4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de 
vorderingen van Monkey Ventures op de klant onmiddellijk opeisbaar. 

12.5. Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en 
vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze 
bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom. 

12.6. Monkey Ventures kan de in het kader van de licentieovereenkomst ontvangen of gegenereerde 
zaken, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks 
een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de klant alle aan Monkey Ventures verschuldigde 
bedragen betaald heeft. 

12.7. Rechten worden aan de klant steeds verleend onder de voorwaarde dat de klant de daarvoor 
overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.  

 
Artikel 13. Aansprakelijkheid en verjaring 

13.1. Monkey Ventures kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade die een direct 
of indirect gevolg is van: 
a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten 

kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 14 van deze algemene 
voorwaarden; 

b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, 
die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld. 

13.2. Monkey Ventures streeft ernaar de WK2014APP 7 dagen per week en 24 uur per dag 
toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer door onderhoudswerken, 
updating en/of om een andere technische reden. Monkey Ventures is niet aansprakelijk voor 
dergelijke onderbrekingen. 

13.3. Monkey Ventures garandeert niet dat de WK2014APP te allen tijde en zonder fouten, 
onderbrekingen of storingen toegankelijk is. 

13.4. De WK2014APP wordt via het internet en mobiele netwerken ter beschikking gesteld. Dit 
betekent dat de kwaliteit of de beschikbaarheid van de WK2014APP kan worden beïnvloed door 
factoren die niet aan Monkey Ventures zijn toe te rekenen. Monkey Ventures kan nimmer 
aansprakelijk worden gesteld voor schade die de klant lijdt doordat de WK2014APP niet of niet 
volledig beschikbaar is of kan worden gebruikt. 

13.5. Monkey Ventures is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden 
door de klant verband houdende met het (niet) functioneren van (mobiele) apparatuur, 
programmatuur of (internet)verbindingen van de klant of van zijn relaties die gebruik maken van 
de WK2014APP.  

13.6. Monkey Ventures aanvaardt geen aansprakelijkheid omtrent de diensten van derden. 
13.7. Monkey Ventures is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het gedrag van relaties van de 

klant die gebruik maken van de WK2014APP. 
13.8. Monkey Ventures is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die is veroorzaakt 

doordat de klant niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan welke volgen uit deze algemene 
voorwaarden of welke volgen uit de wet. 

13.9. Iedere aansprakelijkheid van Money Ventures voor gevolgschade is uitgesloten. Onder 
gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemist besparingen, 
verliezen, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, 
verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de 
transport van het dataverkeer, kosten en schade ten gevolge van verminking, vernietiging, 
beschikbaarheid of zoekraken van data. 

13.10. Indien Monkey Ventures aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de 
aansprakelijkheid van Monkey Ventures beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van 
Monkey Ventures gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering 
overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van 
Monkey Ventures beperkt tot de licentievergoeding die de klant aan Monkey Ventures betaald 
heeft voor het gebruik van de WK2014APP. 

13.11. De klant vrijwaart Monkey Ventures voor vorderingen die derden tegen Monkey Ventures 
instellen ter zake van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor Monkey Ventures niet 
aansprakelijk is ingevolge het voorgaande. De klant is gehouden Monkey Ventures op eerste 
verzoek schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten die voor Monkey Ventures 
mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van een door een derde tegen haar ingestelde 
vordering als bedoeld in dit lid. 



13.12. Elk recht van schadevergoeding op grond van dit artikel vervalt, indien niet binnen 1 jaar waarop 
de schade zich heeft voorgedaan een rechtsvordering daartoe of namens de klant is ingesteld. 

13.13. Indien de klant niet, niet tijdig of niet naar behoren zijn contractuele verplichtingen of zijn 
verplichtingen die voortvloeien uit de wet nakomt of onrechtmatig jegens Monkey Ventures 
handelt, dan dient de klant alle schade te vergoeden die Monkey Ventures daardoor heeft 
geleden. 
 

Artikel 14. Overmacht  
14.1. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van 

de licentieovereenkomst door Monkey Ventures redelijkerwijs niet kan worden verlangd. 
Hieronder wordt in elk geval - maar niet uitsluitend - verstaan: dataverlies als gevolg van 
computerstoring; virusinfectie of computervredebreuk door derden; machinebreuk en andere 
calamiteiten die de bedrijfsvoering van Monkey Ventures verhinderen of beperken; internet- en 
stroomstoring; weersinvloeden; overstromingen; aardverschuivingen; terrorisme; belemmeringen 
door derden; werkstakingen; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Monkey 
Ventures; maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid.  

14.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van dienstenaanbieders of andere 
leveranciers ten gevolge waarvan Monkey Ventures haar verbintenissen niet of niet tijdig of niet 
volledig kan nakomen. 
 

Artikel 15. Intellectuele eigendomsrechten 
15.1. Alle rechten van intellectuele eigendom alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van 

informatie met betrekking tot de WK2014APP (incl. standaardaanpassingen en updates) komen 
uitsluitend toe aan Monkey Ventures. 

15.2. De WK2014APP wordt niet verkocht, de klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en 
bevoegdheden die uitdrukkelijk aan hem worden toegekend. De klant erkent dat de intellectuele 
eigendomsrechten met betrekking tot de WK2014APP eigendom zijn en blijven van Monkey 
Ventures en dat deze rechten niet op de klant overgaan. Door de oplevering worden nimmer 
auteursrechten overgedragen. De broncode van de WK2014APP wordt nimmer aan de klant 
verstrekt. 

15.3. Het is de klant niet toegestaan, zonder voorafgaande toestemming van Monkey Ventures, enige 
aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, 
handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de WK2014APP te verwijderen, 
te wijzigen of onherkenbaar te maken. 

15.4. Het is Monkey Ventures toegestaan om technische maatregelen te nemen en te onderhouden ter 
bescherming van de intellectuele eigendomsrechten op de WK2014APP. 

15.5. Indien de klant in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van Monkey Ventures, 
dan heeft Monkey Ventures het recht de licentieovereenkomst met onmiddellijke ingang te 
beëindigen, zonder dat de klant recht heeft op enige vorm van compensatie. 

15.6. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de 
Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van de intellectuele eigendom 
beschermde zaken, die door of namens de klant zelf ter beschikking gesteld zijn, zoals logo’s, 
huisstijl en beeldmateriaal, verklaart de klant dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke 
voorschriften en/of op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Monkey Ventures voor de 
aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als 
andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende. 

15.7. Monkey Ventures behoudt het recht het voor de klant uitgevoerde werk voor haar eigen promotie 
te gebruiken. 
 

Artikel 16. Licentie 
16.1. Monkey Ventures verleent de klant een niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie, teneinde 

de WK2014APP te kunnen gebruiken, alsmede elke update, nieuwe versie en wijziging daarvan, 
mits de klant voldoet aan zijn betalingsverplichting jegens Monkey Ventures en onder de in deze 
algemene voorwaarden opgenomen voorwaarden. 

16.2. De licentie wordt verleend voor onbepaalde tijd. 
 

Artikel 17. Geheimhouding  
17.1. Monkey Ventures is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het 

kader van de licentieovereenkomst van de klant heeft verkregen. Informatie geldt als 



vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de 
informatie. 

17.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Monkey Ventures 
gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen 
derden mede te verstrekken, en Monkey Ventures zich ter zake niet kan beroepen op een 
wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is 
Monkey Ventures niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. 

 
Artikel 18. Ontbinding 

18.1. Monkey Ventures heeft het recht de licentieovereenkomst middels een schriftelijke verklaring te 
ontbinden indien: 
a. de klant in staat van faillissement wordt verklaard; 
b. de klant surseance van betaling aanvraagt; 
c. de klant overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf; 
d. de klant onder curatele wordt gesteld; 
e. de klant zijn verplichtingen jegens Monkey Ventures die voortvloeien uit de 

licentieovereenkomst, deze algemene voorwaarden of de wet niet nakomt.  
18.2. De klant is aansprakelijk voor alle schade die Monkey Ventures lijdt, doordat de 

licentieovereenkomst wordt ontbonden. 
 

Artikel 19. Gevolgen van beëindiging van de licentieovereenkomst 
19.1. Indien de licentieovereenkomst eindigt, dan is de klant vanaf de datum van de beëindiging van 

de licentieovereenkomst jegens Monkey Ventures verplicht met onmiddellijke ingang zich te 
onthouden, op welke wijze dan ook, van al hetgeen waartoe hij in het kader van de 
licentieovereenkomst is gerechtigd, hieronder met name doch niet uitsluitend het gebruiken van 
de WK2014APP. 
 

Artikel 20. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
20.1. Op deze algemene voorwaarden en het gebruik van de WK2014APP door de klant is Nederlands 

recht van toepassing.  
20.2. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen bij uitsluiting berecht worden door 

de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied de vestigingsplaats van Monkey 
Ventures is gelegen. 

	  

	  

	  


