Samenwerkingsovereenkomst
ARGE Neue Medien / 2BA
2BA is een Nederlands samenwerkingsverband van groothandelaars, ambachtelijke verenigingen en
zelfstandige installateurs in de elektrische-, sanitair- verwarmings- en klimaatbranche. 2BA houdt zich
als dienstverlener bezig met de controle en verspreiding van basisgegevens. Gegevens van
producenten en handel worden doorgegeven aan marktpartners uit de vakhandel. 2BA geldt in
Nederland binnen de branche als een neutrale aanbieder van stamgegevens m.b.t. artikelen voor de
elektrische-, sanitair-, verwarmings- en klimaatbeheersingsbranche.

De firma ARGE Neue Medien (Nieuwe Media) is een samenwerkingsverband van producenten uit de
elektrische-, sanitair- verwarmings- en klimaatbranche. De firma ARGE Neue Medien stelt zich ten
doel alle bedrijfsprocessen tussen de producenten en hun marktpartners uit de vakhandel te
optimaliseren. ARGE exploiteert het bekende platform sanitair, verwarming en klimaatbeheersing, dat
in Duitsland een zeer goede reputatie geniet. Ter ondersteuning van hun leden in een internationale
omgeving is ARGE Neue Medien eveneens actief in Nederland.

Met het oog op de internationalisering van haar activiteiten is ARGE bezig met het opbouwen en
exploiteren van het internationale platform www.synomax.com, waar het gehele scala van diensten en
services van ARGE voor internationale marktpartners opgevraagd kan worden. Dit scala omvat onder
meer projecten als basisgegevens, elektronische gegevensuitwisseling (EDI), catalogus- en online
aanbiedingen alsook badkamerontwerp m.b.v. de computer. In het kader van de internationale
oriëntatie moet gebruik worden gemaakt van bestaande nationale instellingen en platforms en moeten
internationale standaarden in acht worden genomen.

ARGE Neue Medien en 2BA beschouwen elkaar en hun platforms www.synomax.com en www.2ba.nl
voor wat hun kernactiviteiten betreft – dus de beschikbaarstelling van basisgegevens in Nederland –
als gelijkwaardige partners. ARGE Neue Medien adviseert haar leden om gebruik te maken van de
diensten van 2BA in Nederland.

ARGE Neue Medien stelt het platform www.synomax.com internationaal beschikbaar aan haar leden
en hun marktpartners. Daarbij is de exploitatie in technisch en organisatorisch opzicht de
verantwoordelijkheid van ARGE Neue Medien. De marketing van het platform in de diverse landen is
de taak van de leden van ARGE Neue Medien.

De samenwerking tussen ARGE Neue Medien en 2BA beoogt de beschikbaarstelling van
stamgegevens van artikelen aan de Nederlandse marktpartners. Met de samenwerking worden
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technische barrières voor onderlinge uitwisseling opgeheven en voordelen voor beide partners op het
gebied van de gegevensafstemming en -logistiek gerealiseerd.

De stamgegevens van artikelen moeten primair worden verspreid via 2BA en het platform www.2ba.nl.
Verspreiding via aanvullende kanalen als www.synomax.com is mogelijk, maar moet niet worden
gestimuleerd. De platforms van ARGE Neue Medien en 2BA kunnen en moeten met elkaar worden
verbonden, en producenten hebben de mogelijkheid om door te linken naar het gegevensaanbod op
de andere platforms.

Een koppeling aan softwaresystemen van de marktpartners in Nederland voor de uitwisseling of het
gebruik van stamgegevens van artikelen is in Nederland geen doel of taak van ARGE Neue Medien.
Hier te lande heeft 2BA reeds voorzien in de nodige oplossingen en deze met succes opgezet.

ARGE kan gegevens aan 2BA leveren, en op dezelfde manier kan 2BA gegevens voor ARGE-leden
aan ARGE doorgeven. Als basis hiervoor geldt telkens een bestaande klantrelatie van de producent
met 2BA of ARGE Neue Medien.

2BA voert geen selectie uit bij de verspreiding van gegevens. De uitsluitende zeggenschap over de
gegevens, alsook de verantwoordelijkheid voor de inhoud ervan, berust bij de desbetreffende
producent. In het kader van de operationele activiteiten is het daarom noodzakelijk om 2BA en de
marktpartners vanuit de industriële ondernemingen een rechtstreeks aanspreekpunt aan te bieden
voor overleg en vragen om nadere inlichtingen uit de markt.

Momenteel heeft de Nederlandse markt behoefte aan de levering van geclassificeerde gegevens.
Deze vraag van de kant van de Nederlandse handel wordt met name gemotiveerd door een hieruit
voortvloeiende betere mogelijkheid van overdracht in de eigen zoekmachines en catalogi. De
vakhandel op zijn beurt profiteert vooral door een betere verwerkbaarheid in de zin van het BIMconcept.

ARGE-leden zijn niet verplicht om geclassificeerde gegevens te verstrekken, maar kunnen dit wel
doen. Het classificeren van gegevens is een zaak van de producenten. Noch ARGE noch 2BA zal de
gegevens van de producenten classificeren. Als er geclassificeerde gegevens beschikbaar worden
gesteld, adviseert ARGE de betreffende producent actief betrokken te blijven bij ETIM in Nederland,
met het oog op onderhoud en ontwikkeling van het Nederlandse ETIM-model.

ARGE Neue Medien en 2BA zijn gehouden er door geschikte technische en organisatorische
voorzieningen voor te zorgen dat hun platforms worden gebruikt in overeenstemming met de geldende
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wettelijke bepalingen, dat wil zeggen dat met name alle beperkingen en verplichtingen op het gebied
van kartelrecht in acht worden genomen.

Paderborn en Utrecht, januari 2014

ARGE Neue Medien

16.01.2014

2BA

Seite 3 von 3

