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Overeenkomst tot het gebruik van de ThermoSmart Public API
De besloten vennootschap ThermoSmart B.V., gevestigd te westervoortsedijk 73, 6827AV Arnhem,
vertegenwoordigd door haar CEO de heer E. Rietberg; hierna te noemen “ThermoSmart”

en
Licentienemer,
in deze vertegenwoordigd door ThermoSmart klant; hierna te noemen “Gebruiker”

gezamenlijk te noemen: “Partijen”;

Overwegende dat:
- ThermoSmart BV actief is op het terrein van ontwikkeling, productie, verkoop en ondersteuning

van intelligente verwarmingsoplossingen en een online thermostaat en het bijbehorende
softwaresysteem heeft ontwikkeld.

- ThermoSmart BV een application programming interface (API) aanbiedt voor het gebruik
door derden (“Gebruiker”) van ThermoSmart Public API langs geautomatiseerde weg die het, al
dan niet tegen betaling, mogelijk maakt applicaties (apps) te ontwikkelen voor het systeem
ThermoSmart.

- Met de API data kan worden opgevraagd en verstuurd van en naar ThermoSmart Database en
daarmee de thermostaat kan worden aangestuurd.

- ThermoSmart BV een app store aanbiedt waarin Gebruiker apps kan downloaden ten behoeve
van de thermostaat.

- Ten behoeve van de ontwikkeling van apps ontwikkelaars/eigenaren van apps onder
voorwaarden toegang krijgen tot de API om hiervan gebruik te kunnen maken.

- Aan het gebruik van de API onder andere de voorwaarden uit dit document zijn verbonden
- Gebruiker de API wenst te gebruiken
- Partijen de afspraken voor gebruik van de API in deze overeenkomst wensen vast te leggen.

Partijen komen het volgende overeen:

Artikel 1. Ingebruikname
1.1 Voor het gebruik van de API is een sleutel (API key) noodzakelijk. Gebruiker ontvangt deze nadat

de registratie is afgerond.
1.2 De toegang tot de account dient middels een gebruikersnaam en wachtwoord te worden

afgeschermd voor onbevoegden. Het wachtwoord dient strikt geheim te worden gehouden.
ThermoSmart BV mag er vanuit gaan dat alles dat, na aanmelding met gebruikersnaam en
wachtwoord, alles onder leiding en toezicht en verantwoordelijkheid van Gebruiker geschiedt.
Deze is dus aansprakelijk voor al deze handelingen, tenzij bij ThermoSmart BV door Gebruiker is
gemeld dat een ander het wachtwoord kent.

1.3 Voorts dient de API key strikt geheim te worden gehouden en alleen te gebruiken voor het
gebruik van de API. Het anderen laten gebruiken van de API key is niet toegestaan zonder
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ThermoSmart BV.
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1.4 Indien ThermoSmart BV constateert dat bovengenoemde voorwaarden worden overtreden, mag
ThermoSmart BV de toegang van Gebruiker tot de API beperken of ontzeggen totdat de
overtreding is opgeheven. Daarnaast heeft ThermoSmart BV het recht de Overeenkomst
permanent op te zeggen, zonder enige vorm van schadevergoeding.

Artikel 2. Toestemming Licentieovereenkomst ThermoSmart API
2.1 Voor zolang dat aan alle vereisten en verplichtingen uit dit document wordt gehouden, verleent

ThermoSmart BV toestemming aan Gebruiker om de API te gebruiken ten behoeve van
websites, applicaties of andere diensten.

2.2 Het is verboden de API voor ThermoSmart Public API te gebruiken voor handelingen die een
schending van de privacy en/of de Wet bescherming persoonsgegevens opleveren, gebruik in
een context waarbij racistische of discriminerende inhoud aanwezig is, gebruik in een context
waarbij erotische of pornografische inhoud aanwezig is (ook indien deze legaal is), gebruik in
een context waarbij inhoud aanwezig is die hacken en dergelijke criminaliteit aanmoedigt, en
verder elke andere wijze die in strijd is met het Nederlandse recht of andere toepasselijke wet-
en regelgeving.

2.3 Het aanroepen van de API dient binnen redelijke normen te blijven ('fair use policy'). Met name
mogen aanroepen niet extreem afwijken van het gemiddelde van alle gebruikers. Daarnaast kan
ThermoSmart BV bij onderhoud, storingen of gevallen van misbruik het aanroepen tijdelijk
beperken of staken.

2.4 De middels de API verkregen gegevens mogen door Gebruiker naar eigen inzicht en volgens
zelfgekozen opmaak worden gepresenteerd op sites en diensten onder beheer van Gebruiker.
De presentatie van de uitvoer dient ter controle te worden voorgelegd aan ThermoSmart BV.
ThermoSmart BV heeft te allen tijde het recht richtlijnen met betrekking tot het gebruik van de
API en/of het ontwikkelen van apps op te stellen welke van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd.

2.5 Het is verplicht bij elke presentatie van middels de API verkregen gegevens de naam en het logo
van ThermoSmart BV te vertonen tenzij anders overeengekomen. Hierbij dienen de door
ThermoSmart BV gegeven voorschriften omtrent wijze van vertoning stipt te worden opgevolgd.
Het is te allen tijde verboden om middels naam of logo van ThermoSmart BV valselijk de indruk
te wekken dat Gebruiker deel uitmaakt van ThermoSmart BV of een bijzondere status of relatie
met ThermoSmart BV zou hebben.

2.6 Middels de API verkregen gegevens mogen tijdelijk worden bewaard (caching) mits dat
noodzakelijk is om onnodige her-opvraging te voorkomen. Wel dienen de gebruikelijke
maatregelen te worden getroffen om na te gaan of deze gegevens niet zijn verouderd.
Gebruiker dient al het mogelijke te doen om te verhinderen dat een bezoeker of eindgebruiker
een kopie van middels de API verkregen gegevens kan maken (uitgezonderd een dergelijke
kopie die technisch onvermijdelijk is).

2.7 Indien ThermoSmart BV constateert dat bovengenoemde voorwaarden worden overtreden of
een klacht hierover ontvangt, mag ThermoSmart BV de toegang tot de API beperken of
ontzeggen totdat de overtreding is opgeheven. Daarnaast heeft ThermoSmart BV het recht de
Overeenkomst permanent op te zeggen, zonder enige vorm van schadevergoeding.

2.8 ThermoSmart BV kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gedragsregels op
Gebruiker verhalen. Gebruiker vrijwaart ThermoSmart BV van alle aanspraken van derden die
betrekking hebben op schade als gevolg van een schending van deze gebruiksregels.

Artikel 3. Beschikbaarheid en onderhoud
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3.1 ThermoSmart BV spant zich in om de API en ThermoSmart Public API beschikbaar te laten zijn,
maar garandeert geen ononderbroken beschikbaarheid.

3.2 ThermoSmart BV onderhoudt de API en ThermoSmart Public API actief. Onderhoud kan elk
moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid.
Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd.

3.3 ThermoSmart BV mag van tijd tot tijd de functionaliteit van de API en ThermoSmart Public API
aanpassen. Daarbij is feedback en suggesties van Gebruiker welkom, maar uiteindelijk beslist
ThermoSmart BV zelf welke aanpassingen zij al of niet doorvoert.

3.4 Afgezien van de documentatie die ThermoSmart BV beschikbaar stelt, levert ThermoSmart BV,
tenzij anders overeengekomen, geen ondersteuning bij het gebruik van de API.

3.5 ThermoSmart BV is niet aansprakelijk voor het niet functioneren van de app of andere diensten
van Gebruiker als het gevolg van niet beschikbaarheid van de API. Gebruiker vrijwaart
ThermoSmart BV van alle aanspraken van derden, waaronder Gebruiker mede verstaan.

Artikel 4. Intellectueel eigendom
4.1 De ThermoSmart Public API, de bijbehorende software alsmede alle informatie die via de API

wordt verstrekt zijn het intellectueel eigendom (“IP”) van ThermoSmart BV. Behoudens voor
zover in Overeenkomst bepaald, mogen deze op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt
worden zonder aparte schriftelijke toestemming van ThermoSmart BV, behalve in de gevallen
waarin dat wettelijk is toegestaan.

4.2 Indien Gebruiker informatie stuurt naar ThermoSmart BV, bijvoorbeeld feedback over een fout of
een suggestie voor verbetering, geeft Gebruiker een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht
deze informatie te gebruiken voor de dienst. Dit geldt niet voor informatie die Gebruiker
nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

Artikel 5. Vergoeding voor de API toegang
5.1 De prijs, betalingsvoorwaarden en eventuele andere condities voor de toegang tot en het

gebruik van de API, kunnen in een Annex bij deze Overeenkomst worden overeengekomen.
Artikel 6. Aansprakelijkheid en Overmacht
6.1 Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid is de aansprakelijkheid van ThermoSmart BV

beperkt tot het bedrag dat Gebruiker heeft betaald in de drie maanden voorafgaand aan het
moment van de schade brengende gebeurtenis. Indien Gebruiker niet heeft betaald voor het
gebruik van de API, dan is deze aansprakelijkheid nul.

6.2 ThermoSmart BV is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6.3 Gebruiker vrijwaart ThermoSmart BV van alle claims van derden in verband met het gebruik van
de API of ThermoSmart Public API.

6.4 In geval van overmacht is ThermoSmart BV nimmer gehouden tot vergoeding van de daardoor
ontstane schade. Van overmacht is onder meer sprake bij, maar niet gelimiteerd tot, storingen
of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse
onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen,
stagnatie in toelevering, brand en overstroming.

Artikel 7. Duur en opzegging
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7.1 Deze Overeenkomst gaat in zodra de registratie van Gebruiker is afgerond en loopt dan voor
onbepaalde tijd.

7.2 Gebruiker kan de Overeenkomst steeds opzeggen met een opzegtermijn van twee maanden.
7.3 ThermoSmart BV kan de Overeenkomst beëindigen indien gedurende achttien maanden lang

door Gebruiker geen aanroepen op de API is gedaan. ThermoSmart zal in dat geval eerst een
herinneringsmail sturen bij het emailadres dat van Gebruiker bij ThermoSmart BV bekend is.

Artikel 8. Wijzigingen
8.1 ThermoSmart BV mag de in deze Overeenkomst genoemde voorwaarden alsook eventueel in

een Annex genoemde prijzen en andere condities, op ieder moment aanpassen.
8.2 ThermoSmart BV zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig (30) dagen voor

inwerkingtreding per e-mail aan Gebruiker toesturen zodat deze daar kennis van kan nemen.
8.3 Indien Gebruiker een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kan Gebruiker tot de

datum van inwerkingtreding ervan, de Overeenkomst opzeggen. Gebruik van de dienst na de
datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

8.4 Wijzigingen van en aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig voor zover deze
schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.

Artikel 9. Overige bepalingen
9.1 Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
9.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle

geschillen in verband met deze Overeenkomst, na in eerste instantie amicale wederzijdse
onderhandelingen tussen Partijen, worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter
voor het arrondissement waarin ThermoSmart BV gevestigd is.

9.3 Indien een bepaling in deze Overeenkomst eist dat een mededeling “schriftelijk” moet worden
verricht, is hieraan tevens voldaan indien de mededeling per e-mail wordt verricht, mits in
voldoende mate vaststaat dat het bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender
en dat de integriteit van het bericht niet is aangetast.

9.4 De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door ThermoSmart BV wordt geacht
juist te zijn, tenzij Gebruiker tegenbewijs levert dienaangaande.

9.5 Indien een bepaling in deze Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de
gehele algemene voorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe
bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de
oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

9.6 ThermoSmart BV is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te
dragen aan een derde die de dienst of betreffende bedrijfsactiviteit van haar overneemt.

Ondertekend in tweevoud,

Plaats: Digitaal
Datum: 20 oktober, 2020
ThermoSmart BV

Plaats: Digitaal
Datum: 20 oktober, 2020
ThermoSmart klant
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Deze licentieovereenkomt is digitaal totstand gekomen tussen ThermoSmart BV en ThermoSmart
klant. ThermoSmart BV biedt deze overeenkomst digitaal aan en is in deze hoedanigheid akkoord.
ThermoSmart klant is middels het aanvragen van de licentie per 20 oktober, 2020 om 15:24 mede
akkoord gegaan met de voorwaarde.
Deze overeenkomst is middels email aan beide partijen verstuurd. Ook is deze opgeslagen met
refecentie: IT00000-5f8edb8151c48.


