ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Cubics B.V.
DEEL A:
DEEL B:
DEEL C:
DEEL D:

ALGEMEEN DEEL;
VOORWAARDEN CLOUD OPLOSSINGEN;
VOORWAARDEN KOOP PRODUCTEN EN /OF KANTOORAPPARATUUR;
VOORWAARDEN PROJECTINRICHTING.

RANGORDE VOORWAARDEN
Deel A bevat algemene bepalingen van leveringen door Leverancier. Deel A is van toepassing op elke levering
door Leverancier. De delen B, C en D bevatten aanvullende bepalingen die gelden voor de specifiek
overeengekomen levering. Indien het algemeen deel in tegenspraak is met de aanvullende bepalingen in de delen
B, C en D dan gaan de aanvullende delen voor op het algemeen deel.
DEEL A
HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN DEEL
Artikel 1

Def inities

Begrippen die in de A lgemene Voorwaarden worden gehanteerd, in enkelvoud of meervoud, en aanvangen met een hoofdletter
hebben de betekenis als gedefinieerd in dit artikel.
1 .1

A c ceptatietest: een tes t waarmee O pdrachtgever kan onderzoeken of het voorwerp van ac c eptatie voldoet.

1 .2

A lgemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden waarvan L everancier zic h bedient.

1 .3

A flevering: de feitelijke ter beschikkingstelling van zaken, Apparatuur en/of P rogrammatuur via een medium (diskette, CDRO M , e- mail, tape of anders zins) door of namens L everancier aan O pdrachtgever.

1 .4

A pparatuur: de op bas is van O vereenkomst door L everanc ier te leveren apparatuur, met inbegrip van de in de
O vereenkomst nader ges pecificeerde ac cessoires en bijbehorende D ocumentatie indien en voor zover bes chikbaar.

1 .5

Bedrijfs klare oplevering: de afronding van de volledige I mplementatie.

1 .6

Bes c hikbaarheid: het percentage van de tijd van het Service Window waarin O pdrachtgever gebruik kan maken van een
D iens t.

1 .7

Bijlage: aanhangsel bij een O vereenkomst dat daarvan integraal onderdeel uitmaakt.

1 .8

D erdeleverancier: een leverancier met wie O pdrachtgever een overeenkomst aangaat met betrekking tot P rogrammatuur,
apparatuur en/of telec ommunicatievoorzieningen.

1 .9

C loud- Infrastructuur: apparatuur, programmatuur en toebehoren waarvan L everancier zich bedient teneinde IaaS-Diensten
en SaaS - Diensten te kunnen leveren.

1 .10 D evic e: door L everancier aan O pdrachtgever ter bes chikking te s tellen apparatuur in de vorm van een thin c lient, fat c lient,
notebook, tablet, s erver of anders zins, een en ander met bijbehorende D ocumentatie indien en voor zover bes c hikbaar en
zoals nader ges pecificeerd in de O vereenkomst.
1 .11 D iens ten: door L everancier ten behoeve van O pdrachtgever te verric hten werkzaamheden en in he t kader daarvan te
verric hten prestaties.
1 .12 D is continuïteit: s ituatie waarin L everancier zic h bevindt, zijnde een door L everancier en/of een ander te goeder trouw,
ingediende aanvraag van faillis sement, dan wel het in s taat van faillis sement verkeren, s ituatie van een hetzij door
L everancier en/of een ander te goeder trouw, ingediende aanvraag van s urs éance van betaling, dan wel het in s urs éance
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van betaling verkeren, s ituatie van bes lag op de bij de uitvoering van de O vereenkomst betrokken zaken, A ppar atuur,
P rogrammatuur, en/of C loud- Infrastructuur, dan wel de beëindiging door L everancier van ten deze relevante
bedrijfs ac tiviteiten.
1 .13 D oc umentatie: s ys teem- en gebruiks handleidingen behorende bij de door L everancier te leveren zaken, A pparatuur,
P rogrammatuur en/of D iensten.
1 .14 E nc ryptiesleutel: unieke toegangscode, waarmee O pdrachtgever de te verzenden en/of opgeslagen data kan c oderen en
dec oderen, met als doel beveiliging van die data.
1 .15 G ebrek: een aantoonbare en/of reproduc eerbare onvolkomenheid in de A ppa ratuur, P rogrammatuur, SaaS -Dienst of I aaSD iens t waardoor deze niet voldoet aan de O vereenkomst.
1 .16 G ebruiker: natuurlijk pers oon die feitelijk gebruik maakt van op bas is van een O vereenkomst door L everancier geleverde
D iens ten / D evic es.
1 .17 H ous ing: D iens t bestaande uit het door L everancier ter bes c hikking s tellen van ruimte, elektric iteit, klimaatregeling,
c onnec tiviteitsmogelijkheden en fys ieke beveiliging voor de s erver(s) van O pdrachtgever, een en ander zoals nader
ges pecificeerd in de O vereenkomst.
1 .18 I aaS: (I nfras tructure as a Servic e) D ienst waarbij de in de O vereenkomst ges pecificeerde gevirtualiseerde apparatuur op
afs tand via een WA N ter beschikking wordt ges teld ten behoeve van gebruik door O pdrachtgever of door O pdrachtgever
aangewezen derden.
1 .19 I mplementatie: D ienst bes taande uit het invoeren, operationeel maken, inric hten, inregelen en voorbereiden van de
P rogrammatuur op de A pparatuur en/of apparatuur van O pdrachtgever ten behoeve van de ingebruikname ervan.
1 .20 L everancier: partij die zic h bedient van onde rhavige A lgemene Voorwaarden, tevens wederpartij van O pdrachtgever in
O vereenkomst.
1 .21 M aatwerkprogrammatuur: computerprogrammatuur die s pecifiek ten behoeve van O pdrachtgever ontwikkeld is, met indien
en voor zover overeengekomen bijbehorende D ocumentatie en materialen.
1 .22 M edewerker: de natuurlijke pers oon, niet zijnde pers oneel van O pdrachtgever, die door L everancier op grond van een
daartoe s trekkende O vereenkomst met O pdrachtgever tijdelijk aan O pdrachtgever ter bes chikking wordt ges teld om voor
O pdrachtgever werkzaamheden uit te voeren.
1 .23 O fferte: vrijblijvend aanbod van L everancier aan een potentiële opdrachtgever ten behoeve van het leveren van producten
en/of D iens ten.
1 .24 O nderhoud: D iens t bes taande uit het onderhouden van apparatuur, programmatuur en/of infra s truc tuur van
O pdrachtgever, een en ander zoals nader ges pecificeerd in de O vereenkomst.
1 .25 O pdrachtgever: wederpartij van L everancier in de O vereenkomst.
1 .26 O vereenkomst: overeenkomst tus sen O pdrachtgever en L everancier waarvan A lgemene Voorwaarden integraal on derdeel
uitmaken.
1 .27 P rogrammatuur: de door L everanc ier aan O pdrachtgever te (s ub)lic entiëren Standaardprogrammatuur danwel
M aatwerkprogrammatuur danwel op afs tand ter bes chikking te s tellen SaaS- programmatuur.
1 .28 SaaS- Dienst: (Software as a Servic e) D iens t waarbij (in de O vereenkomst ges pecificeerde func tionaliteit van) SaaSprogrammatuur op afs tand via een WA N ter bes chikking wordt ges teld ten behoeve van gebruik door O pdrachtgever of
door O pdrac htgever aangewezen derden.
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1 .29 SaaS- Programmatuur: P rogrammatuur die niet s pecifiek ten behoeve van O pdrachtgever ontwikkeld is en in het kader van
een SaaS - Dienst door L everancier wordt ingezet ten behoeve van gebruik door O pdrachtgever of door O pdrac htgever
aangewezen derden.
1 .30 Servic e L evel Agreement (SLA): Bijlage waarin afs praken gemaakt kunnen worden tussen O pdrachtgever en L everancier
over de inhoud en kwaliteit van de te leveren D ienst(en), mede daaronder begrepen de afs praken over hoe deze Dienst
gemanaged wordt.
1 .31 Servic e Window: de uren tijdens Werkdagen zoals nader ges pecificeerd in de betreffende SLA.
1 .32 Spam: iedere elektronische c ommunicatie die, ongericht en in grote hoeveelheden, verzonden wordt aan ontvangers die
hiervoor geen toes temming hebben verleend, waarbij voor de bepaling van de hoeveelheid berichten waarvan de s trekking
onderling niet s ubs tantieel van elkaar vers chilt als identiek worden bes c houwd. O nder s pam wordt mede vers taan iedere
elektronische c ommunicatie waarvan het verzendadres is vervalst dan wel waar de ops poring van de herkoms t bewust is
bemoeilijkt door bijvoorbeeld het gebruik van open proxies, open relays en/of vervalste protocol headers, ongeacht de
verzonden hoeveelheid.
1 .33 Standaardprogrammatuur: c omputerprogrammatuur die niet s pecifiek ten behoev e van O pdrachtgever ontwikkeld is, met
bijbehorende D ocumentatie en materialen.
1 .34 Support: het tijdens het Service Window via de s ervicedesk telefonisch verstrekken van informatie en adviezen over het
gebruik van in de O vereenkomst gespecificeerde apparatuur en programmatuur.
1 .35 U pdate: nieuwe releas e van P rogrammatuur, binnen de huidige vers ie, die het hers tel van G ebreken, waaronder patches
en bug- fixes, ter handhaving van de bes taande func tionaliteit betreft.
1 .36 V irtuele s erver: online door of namens L everancier voor gebruik door O pdrachtgever via een WA N ter beschikking gestelde
(delen van) A pparatuur met daarop – tenzij anders overeengekomen - een installatie van een M icrosoft besturingssysteem,
een en ander zoals nader ges pecificeerd in de O vereenkomst.
1 .37 WA N : Wide A rea N etwork, zijnde twee of meer gekoppelde lokale netwerken via een V PN -verbinding en/of via het I nternet
en/of via gehuurde datalijnen.
1 .38 Werkdagen: kalenderdagen behoudens weekeinden en algemeen erkende N ederlandse feestdagen.
1 .39 Werkuren: de uren tus s en 0 8.3 0 uur en 1 7 .0 0 uur tijdens Werkdagen.

Artikel 2

Of f erte, Overeenkomst en toepasselijkheid A lgemene Voorwaarden

2 .1 D e A lgemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle O ffertes van L everancier, als mede alle O vereenkomsten en eventueel
daaruit voortvloeiende O vereenkomsten. T oepasselijkheid van algemene leverings - of betalings voorwaarden of andere
algemene of bijzondere voorwaarden van O pdrachtgever is uitdrukkelijk uitgesloten.
2 .2 E en O fferte is veertien (1 4) dagen geldig tenzij in de O fferte s pecifiek andere ge ldigheidstermijnen worden vermeld.
2 .3 D e O vereenkomst komt tot s tand door integrale aanvaarding door O pdrachtgever van de O fferte van L everancier.
A anvaarding vindt plaats door het ondertekenen door O pdrachtgever van de opdrac htbevestiging.
2 .4 E en van een O fferte afwijkende aanvaarding betekent een uitnodiging aan L everancier tot het uitbrengen van een nieuwe
O fferte. E en nieuwe O fferte kan door O pdrachtgever worden aanvaard op dezelfde wijze als vermeld in artikel 2 .3 .
2 .5 D e O vereenkomst kan ook tot s tand komen door het door beide partijen ondertekenen van een door L everancier opgestelde
overeenkomst waarin is ges pec ificeerd welke zaken, P rogrammatuur en/of D iens ten door O pdrachtgever zullen worden
afgenomen en tegen welke prijzen en tarieven, als mede eventuele andere bijzonderheden.
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Artikel 3

Samenwerking en uitvoering

3 .1 L everancier zal A pparatuur en/of P rogrammatuur aan O pdrachtgever leveren en/of D iensten voor O pdrachtgever verrichten,
één en ander zoals overeengekomen. O pdrachtgever verbindt zich jegens L everancier om de leveringen en/of de te verrichten
D iens ten in overeens temming met deze A lgemene Voorwaarden en de O vereenkomst te aanvaarden en de voorziene
medewerking te verlenen.
3 .2 O pdrachtgever zal de informatie die L everancier voor een juis te en c orrecte uitvoerin g van haar diens tverlening nodig heeft
tijdig, volledig en juis t aan leverancier vers trekken. I ndien informatie door O pdrachtgever is vers chaft, mag L everancier
uitgaan van de c orrec theid daarvan, tenzij zij weet of behoort te weten dat de informatie niet c orrect is. H et niet tijdig of niet
volledig aanleveren van benodigde informatie zal kunnen leiden tot vertraging in de levering en/of de uitvoering van
werkzaamheden
3 .3 V oor zover O pdrachtgever afhankelijk is van derden die haar informatie moeten vers trekken , zal zij zic h tot het uiterste
ins pannen om de bewus te informatie te verkrijgen.
3 .4 . I ndien O pdrachtgever in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de O vereenkomst eigen
pers oneel inzet, zal dit pers oneel beschikken over de noodza kelijke kennis, ervaring, c apaciteit en kwaliteit. O pdrachtgever
zal zic h tot het uiterste inspannen om het vereiste personeel van O pdrachtgever beschikbaar te plannen, zodat zij ten behoeve
van de werkzaamheden van L everancier voor O pdrachtgever kunnen wo rden ingezet.
3 .5 L everancier informeert O pdrachtgever, indien en voorzover noodzakelijk, tijdig en volledig over de voor de A pparatuur
geldende eis en ten aanzien van ruimte(s ), temperatuur, voc htigheid en al hetgeen voor het plaats en en het behoorlijk
func tioneren van het te dier zake is vereis t en de eis en ten aanzien van de eventuele aans luiting van A pparatuur op
telec ommunicatiefaciliteiten, voorzover dit laatste onderdeel is overeengekomen.
3 .6 I ndien O pdrachtgever de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, apparatuur, programmatuur of
medewerkers niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afs praken ter bes c hikking van L everancier s telt of indien
O pdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplic htingen voldoet, heeft L everancier het rec ht tot gehele of
gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten
volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander o nverminderd het recht van L everancier tot
uitoefening van enig ander wettelijk rec ht.
3 .7 L everancier en O pdrac htgever zullen er maximaal naar s treven de uitvoering van de O vereenkomst door of onder
verantwoordelijkheid en toezicht van één vas te c ontactpersoon te laten uitvoeren.
3 .8 I ndien werkzaamheden op loc atie van de O pdrachtgever worden verric ht zal O pdrachtgever aan L everancier voor de periode
die nodig is voor de uitvoering van de O vereenkomst kos teloos bes chikbaar s tellen: adequate werkruimte en werkplek,
gebruikers faciliteiten op c omputersystemen, voldoende telecommunicatiefaciliteiten, zoals telefoon, fax en internettoegang
zonder beperkingen en van voldoende s nelheid, alsmede eventuele andere door L everancier tijdig aangevraagde fac iliteiten.
3 .9 I ndien een (s ervice)locatie van O pdrachtgever door een M edewerker wordt bezoc ht en indien op verzoek van O pdrachtgever
werkzaamheden worden uitgevoerd via een remote verbinding met s ys temen van O pdrachtgever, draagt O pdrachtgever
ervoor zorg dat tenmins te één ter zak e kundig pers oon van O pdrachtgever beschikbaar is die in s taat is om de M edewerker
de noodzakelijke toegang te verlenen voor de uitvoering van diens werkzaamheden. I ndien geen ter zake kundig persoon
bes c hikbaar is of de M edewerker de noodzakelijke toegang niet verleend wordt, is L everancier gerec htigd haar
werkzaamheden op te s c horten en de daaruit voortvloeiende extra kosten in rekening te brengen bij O pdrac htgever.
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Artikel 4

Termijnen en planning

4 .1 A lle door L everancier opgegeven of op enig moment op te geven leverings termijnen gelden altijd bij benadering en zijn
nimmer fataal. I ndic aties van leveringstermijnen zijn gebas eerd op de ten tijde van de O vereenkomst geldende
werkoms tandigheden, op de (juis theid en volledigheid van) de tijdig door O pdrachtgever vers trekte informatie en tijdige
aanlevering van materialen. I ndien vertraging ontstaat ten gevolge van wijzigingen in genoemde werkomstandigheden en/of
ten gevolge van niet tijdige aanlevering van informatie en/of niet tijdige levering van materialen van O pdrachtgever en/of
van toeleveranciers waarvan L everancier zic h bedient en/of een andere buiten het ris ic o en/of de mac ht van L everancier
liggende vertragende oms tandigheid, wordt de leverings termijn voor zover nodig verlengd.
4 .2 I ndien de voortgang van de werkzaamheden vertraging dreigt te gaan ondervinden dan wel heeft ondervonden, zal
L everancier O pdrachtgever hier zo s poedig mogelijk s c hriftelijk van op de hoogte s tellen en daarbij de oorzaak van de
vertraging aangegeven en zo mogelijk aangeven hoe dit de bij benadering opgegeven leveringstermijn beïnvloedt.
4 .3 L everancier is voor termijnoverschrijding niet verder aans prakelijk dan is ges teld in de bepalingen van dit artikel en van
artikel 1 3 . A rtikel 1 3.2 is (eveneens) onverkort van toepassing.

Artikel 5

Prijzen en t arieven

5 .1 D e prijzen en uurtarieven voor zaken, A pparatuur en/of D iensten zoals vermeld in de O fferte gelden voor de duur van de
geldigheidstermijn van die O fferte, tenzij uitdrukkelijk hiervan afgeweken wordt in de O fferte.
5 .2 P rijzen voor licenties zijn vas t voor de duur van O fferte. L everancier is nochtans gerechtigd om prijs wijzigingen voor licenties,
die door haar toeleveranciers waarvan L everancier zic h bedient en/of door D erdeleveranciers worden doorgevoerd, integraal
aan O pdrachtgever door te berekenen. L everancier zal O pdrachtgever terstond s chriftelijk informeren omtrent de prijsstijging
onder vermelding van de reden van de verhoging.
5 .3 I ndien een O vereenkomst voor de uitvoering van D iensten wordt opgesteld, zullen de overeengekomen prijzen en uurtarieve n
daarin explic iet zijn opgenomen. Fac turering ges chiedt te allen tijde op bas is van nac alculatie, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
5 .4 A lle prijzen en tarieven zijn aangegeven in euro’s, exclusief omzetbelasting en exclusief overige verplicht op gelegde heffingen.
5 .5 Reis kosten, alsmede eventuele verblijfkosten, worden s eparaat in rekening gebracht.
5 .6 V oor uitvoering van D iensten of andere werkzaamheden buiten het Servic e Window geldt een toes lag die wordt vas tgelegd
in de O vereenkomst.
5 .7 L everancier kan een O vereenkomst ‘fixed pric e’ aangaan, doc h is in dat geval gerec htigd voorwaarden te s tellen aan
O pdrachtgever met betrekking tot de uitvoering van de O vereenkomst. D eze voorwaarden worden explic iet in de
O vereenkomst vastgelegd. O pdrachtgever is gerechtigd aanvullende voorwaarden te s tellen.
5 .8 Wijzigingen in inkoopprijzen, loon- en materiaalkosten, s ociale - en overheidslasten, vrac htkosten, verzekeringspremies en
andere kos ten, die betrekking hebben op de overeengekomen pres tatie, geven L everancier het rec ht de overeengekomen
prijzen dienovereenkomstig jaarlijks aan te pas sen.
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5 .9 L evering van extra (func tionaliteit van de) A pparatuur en/of P rogrammatuur, extra func tionaliteit van eventuele SaaS D iens ten en I aaS -Diensten, en/of uitvoering van andere extra D iensten, die niet bij de oors pronkelijke opdrachtverlening
zijn voorzien of overeengekomen of die vereis t zijn om de oors pronkelijke doelstelling te behalen, geldt als meerwerk en zal
na melding van L everancier aan O pdrachtgever worden geleverd c .q. uitg evoerd c onform de op dat moment daarvoor
geldende tarieven van L everancier. I ndien O pdrachtgever additionele wens en heeft die betrekking hebben op wijziging of
uitbreiding van de overeengekomen werkzaamheden, zal dit meerwerk s c hriftelijk worden overeengekomen. O pdrachtgever
aanvaardt dat meerwerk van invloed kan zijn op overeengekomen leveringstermijnen, doorlooptijd en/of kos ten.

Artikel 6

Telecommuni catie

6 .1 A ls O pdrachtgever voor het gebruik van A pparatuur, P rogrammatuur, SaaS - Diensten en/of I aaS - Diensten
telec ommunicatievoorzieningen nodig heeft, is O pdrac htgever verantwoordelijk voor het tijdig s elec teren en verwerven van
(een) ges c hikte voorziening(en) en/of diens ten van D erdeleveranciers. O pdrachtgever draagt er zorg voor dat hij eventuele
noodzakelijke toestemmingen verkrijgt en hij zic h zal houden aan alle daarop betrekking hebbende voorwaarden van
leveranc iers van telecommunicatievoorzieningen en eventuele derden in dit verband.
6 .2 L everancier is niet aansprakelijk voor de kos ten betrekking hebbende op de tel ecommunicatievoorzieningen als bedoeld in
artikel 6 .1 , welke kos ten door het gebruik van de A pparatuur, P rogrammatuur, SaaS -Diensten en I aaS - Diensten worden
veroorzaakt.
Artikel 7

Facturering en bet aling

7 .1 V ergoedingen voor O nderhoud en Support zijn, tenzij anders overeengekomen, maandelijks vooraf verschuldigd en voor het
eers t op de in de O vereenkomst aangegeven ingangsdatum. Bij verlenging van de betreffende O vereenkomst geldt, dat de
daarmee gemoeide bedragen vers chuldigd zijn op de datum waarop de verlenging ingaat. O nderhoud en s upport op
tus s entijds aan de O vereenkomst toegevoegde P rogrammatuur en/of toegevoegde func ties aan een SaaS -Dienst of I aaSD iens t wordt vanaf het moment van de toevoeging pro rato tot aan de eers tvolgende factuurdatum gefa ctureerd. Betaling
van andere D iens ten dan O nderhoud en Support geschiedt ac hteraf op bas is van nacalculatie, tenzij anders overeengekomen
is .
7 .2 V ergoedingen voor Apparatuur en P rogrammatuur worden niet eerder dan op de dag van aflevering gefac tureerd.
7 .3 M aandelijkse vergoedingen die voortvloeien uit een O vereenkomst worden vooraf door middel van automatis che incasso
geïnd door L everancier, doc h niet eerder dan nadat O pdrac htgever daarvoor door middel van ondertekening van de
O vereenkomst danwel op andere wijze s c hriftelijk toestemming heeft verleend voor deze automatische incasso.
7 .4 A lle fac turen dienen door O pdrachtgever betaald te worden binnen veertien (1 4) dagen na fac tuurdatum. Bij gebreke van
betaling binnen de betalings termijn is O pdrachtgever, zonder dat enige ingebrekes telling is vereis t, de als dan geldende
wettelijke rente plus twee proc ent (2 %) over het fac tuurbedrag aan L everancier verschuldigd.
7 .5 I ndien O pdrachtgever ook na ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn voor betaling is gegund, nalat ig blijft het
vers c huldigde bedrag te voldoen, kan L everanc ier naast de vers c huldigde wettelijke rente aans praak maken op vergoeding
van de buitengerechtelijke kos ten, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal vijftien proc ent (1 5 % ) van de totaal
vers c huldigde hoofdsom met een minimum van € 5 0 0 (vijfhonderd euro).
7 .6 A lle betalingen van O pdrachtgever vinden plaats zonder enige aftrek, korting of verrekening, tenzij anders overeengekomen.
7 .7 E ventuele rec lames op grond van vermeend onjuiste facturen of (vermeen de) G ebreken of gebreken in de uitvoering van
D iens ten dienen s c hriftelijk binnen tien (1 0 ) dagen na fac tuurdatum res pec tievelijk uitvoering door L everancier te zijn
ontvangen, bij gebreke waarvan het rec ht op rec lame op de betreffende fac tuur vervalt.
7 .8 L everancier is s teeds gerec htigd O pdrachtgever te vragen voldoende zekerheid te s tellen voor het nakomen van diens
betalingsverplichtingen en de uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst op te s c horten totdat de gevraagde
zekerheid is ges teld.
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7 .9 I ndien en voor zover is overeengekomen dat de werkzaamheden die door L everanc ier zijn verric ht worden gec ompenseerd
met punten op bas is van een puntencontract, dan zal O pdrachtgever geen fac tuur verkrijgen voor de werkzaamheden, doch
zullen de punten voor de o vereengekomen werkzaamheden c onform O vereenkomst worden afgeboekt.

Artikel 8

Intellectuele eigendom

8 .1 A lle rec hten van intellectuele eigendom op de P rogrammatuur behoren toe aan L everanc ier, haar lic entiegevers of
D erdeleveranciers. O pdrachtgever verkrijgt uitsluitend die gebruiksrechten die expliciet in de O vereenkomst, dan wel in de
afzonderlijke licentieovereenkomst(en) met een D erdeleverancier, s taan vermeld. T enzij anders overeengekomen zijn van of
via L everancier verkregen gebruiksrechten niet-exclusief, niet- overdraagbaar en niet- sublicentieerbaar.
8 .2 I ndien en voor zover L everancier in opdracht van O pdrachtgever M aatwerkprogrammatuur ontwikkelt, s telt L everancier de
in opdrac ht van O pdrachtgever ontwikkelde M aatwerkprogrammatuur voor gebruik aan O pdrachtgever ter bes chikking. Alle
intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot maatwerkprogrammatuur berusten en blijven berusten bij L everancier,
D erdeleverancies, en/of haar lic entiegevers, tenzij s c hriftelijk is overeengekomen d at deze rec hten aan O pdrachtgever
worden overgedragen.

8 .3 D e intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de D oc umentatie berusten bij L everancier, D erdeleveranciers, en/of
haar lic entiegevers. L everancier verleent aan O pdrachtgever op D ocumentatie waarvan de intellectuele eigendomsrechten
L everancier toekomen een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor gebruik binnen haar eigen organisatie. D it gebruik
houdt tevens het kopiëren van deze D ocumentatie ten behoeve van haar eigen pers oneel c.q . gebruikers in.
8 .4 D e intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot D oc umentatie op Standaardprogrammatuur en/of andere zaken
waarvan de intellectuele eigendomsrechten L everancier niet toekomen berusten bij de des betreffende D erdeleverancier. Een
eventuele licentie op deze D ocumentatie volgt uit de leverings - en/of lic entievoorwaarden van deze D erdeleveranciers.
8 .5 I ndien en voorzover de intellectuele eigendomsrechten van de te leveren P rogrammatuur niet aan L everancier toekomen,
maar deze toekomen aan een D erdeleverancier, accepteert en s temt O pdrachtgever ermee in zelf een (licentie)overeenkomst
met D erdeleveranciers aan te gaan en kan aan L everancier een volmacht verstrekken om dat, indien en voor zover mogelijk,
voor of namens haar te doen. L everancier i s bereid tus sen O pdrachtgever en D erdeleverancier zo nodig een c oördinerende
rol op zic h te nemen s trekkende tot het aangaan van een dergelijke (licentie)overeenkomst. O pdrachtgever erkent en s temt
ermee in zelf gebonden te zullen zijn aan alle lic entiebep alingen en - voorwaarden van D erdeleveranciers.
8 .6 I edere vorm van inbreuk door of namens O pdrachtgever op de in dit artikel vastgelegde licentie op P rogrammatuur geeft
L everancier het rec ht de des betreffende O vereenkomst onverwijld en zonder rechterlijke tus senkomst middels s chriftelijke
mededeling aan O pdrachtgever te ontbinden, onverminderd het recht van L everancier om s chadevergoeding en wins tafdracht
van O pdrac htgever te vorderen.
8 .7 A lle rec hten van intellec tuele eigendom op werken niet zijnde P rogrammatuur behoren toe aan L everancier of haar
lic entiegevers. O pdrachtgever verkrijgt uitsluitend een gebruiks recht dat expliciet in de O vereenkomst s taat vermeld, bij
gebreke daarvan geldt dat het rec ht niet meer zal inhouden dan dat handelingen met betrekking tot de werken als hiervoor
bedoeld alleen verric ht mogen worden door O pdrac htgever indien en voor zover dat voor het overeengekomen doel
redelijkerwijs noodzakelijk is . I edere inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van O pdrachtgever geeft L everancier het
rec ht de O vereenkomst onverwijld en zonder rec htelijke tussenkomst middels schriftelijke mededeling aan de O pdrachtgever
te ontbinden.
8 .8 O pdrachtgever is niet gerechtigd een mededeling met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten uit de programmatuur,
webs ites , databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te veranderen, met inbegrip van vermeldingen
aangaande de vertrouwelijke aard van de werken.
8 .9 I ndien en voor zover L everanc ier van O pdrachtgever in het kader van te verric hten werkzaamheden werken ter bes chikking
ges teld krijgt, garandeert O pdrachtgever te dierzake dat O pdrachtgever het intellectuele eigendomsrecht bezit, althans een
zodanige lic entie op de werken heeft verkregen dat het L everancier in het kader van de O vereenkomst is toegestaan de aan
de O vereenkomst gerelateerde handelingen met betrekking tot deze werken te verric hten. O pdrachtgever vrijwaart
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L everancier van alle aans praken van de rden die betrekking hebben op (beweerdelijke) inbreuken op intellectuele
eigendoms rechten als hiervoor bedoeld.
8 .10 T enzij L everancier een res ervekopie van de programmatuur aan O pdrachtgever ter bes chikking s telt, mag O pdrac htgever
één res ervekopie van de programmatuur maken, welke uits luitend gebruikt mag worden ter bes c herming tegen onvrijwillig
bezits verlies of bes c hadiging. I nstallatie van de res ervekopie geschiedt slechts na onvrijwillig bezitsverlies of bes chadigin g.
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Artikel 9

Garantie

9 .1 L everancier garandeert voor wat betreft D iens ten dat:
a. L everanc ier bevoegd is deze uit te voeren;
b. deze op vakbekwame wijze zullen worden uitgevoerd;
c . voor de duur van de lopende O vereenkomst haar werknemer(s) met voldoende kwalificaties beschikbaar blijven om de
overeengekomen D iensten uit te voeren.
9 .2 L everancier garandeert, in het bijzonder in verband met het verlenen van SaaS - Diensten en I aaS - Diensten, dat zij haar
s ys temen adequaat zal beveiligen, zulks tegen de ac htergrond van de s tand der tec hniek, een en ander in het lic ht van de
eis en zoals die voortvloeien uit de Wet Bes c herming Persoonsgegevens.
9 .3 L everancier garandeert niet dat de Programmatuur in zijn geheel zonder G ebreken zal werken en/of dat alle G ebreken kunnen
worden opgelos t of verbeterd.
9 .4 L everancier garandeert niet dat de P rogrammatuur ges chikt is voor het door O pdrachtgever beoogde doel.
9 .5 L everancier is gerechtigd de kos ten van hers tel van G ebreken en andere extra werkzaamheden in rekening te brengen bij
O pdrachtgever indien s prake is van:
a. onoordeelkundig gebruik van de A pparatuur en/of P rogrammatuur en/of D iensten door de G ebruiker;
b. grove nalatigheid door de gebruiker(s) van O pdrachtgever en/of de organis atie van O pdrachtgever;
c . gebruik van de A pparatuur en/of P rogrammatuur en/of D iensten da t niet overeenkomstig het gebruiksdoel is;
d. G ebreken veroorzaakt door niet door L everancier geleverde en/of onderhouden apparatuur, s ystemen of
programmatuur;
e. afwijkingen van door L everancier voor gebruik van A pparatuur en/of P rogrammatuur en/of D ien s ten geadviseerde en
ges pecificeerde, benodigde apparatuur en/of programmatuur;
f. het werken met gebruiks - , en verbruikszaken die niet voldoen aan de vooraf door L everancier goedgekeurde
s pec ificaties.
g. niet naleving van de verplic htingen zoals opgenom en in artikel 3 van deze A lgemene L everingsvoorwaarden door
O pdrachtgever.
9 .6 O p Standaardprogrammatuur waarvan de intellectuele eigendoms rechten L everancier niet toekomen zijn de
garantiebepalingen uit deze A lgemene Voorwaarden niet van toepas sing, maar zijn de (garantie)bepalingen van de
des betreffende D erdeleveranciers van toepassing.
9 .7 I n de O vereenkomst kan worden overeengekomen dat bij levering van A pparatuur en bij de ter bes c hikking s telling van
D evic es de (garantie)bepalingen van toeleverancier van toep as sing zijn. I n dat geval zijn de garantiebepalingen uit deze
A lgemene V oorwaarden niet van toepas sing en gelden jegens de O pdrachtgever de (garantie)bepalingen van de
des betreffende toeleverancier. V oorts kan –indien overeengekomen- L everancier G ebreken in Apparatuur als hiervoor bedoeld
namens toeleverancier oplossen hetgeen geschiedt conform de (garantie)bepalingen van toeleverancier. Bij s trijdigheid en/of
s amenloop van bepalingen uit de O vereenkomst en de voorwaarden van de des betreffende toeleverancier, prevaleren deze
laats te.
Artikel 10

Privacy

10 .1 P artijen verplichten zich over en weer c onform de Wet Bes cherming Persoonsgegevens, de T elecommunicatiewet en overige
privac ygerelateerde wet- en regelgeving te handelen.
10 .2 O pdrachtgever vrijwaart L everancier tegen aans praken op grond van de Wet Bes c herming P ers oonsgegevens, de
T elecommunicatiewet en overige privacygerelateerde wet - en regelgeving.
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Artikel 11

Geheimhoudi ng en beveiliging

11 .1 I nformatie is vertrouwelijk indien deze ofwel als zodanig door de ene partij is aangemerkt danwel de andere partij anderszins
weet of kan vermoeden dat informatie vertrouwelijk is. O pdrachtgever erkent dat ook P rogrammatuur een vertrouwelijk
karakter heeft en dat deze bedrijfs geheimen van L everancier, diens toeleveranciers of de produc ent van de P rogrammatuur
bevat.
11 .2 P artijen zullen vertrouwelijke informatie die is verkregen of ter bes c hikking ges teld door de andere partij uits luitend
gebruiken overeenkomstig het bepaalde in de O vereenkomst en deze niet direc t of indirec t aan derden vers trekken, of
hiertoe toes temming geven, zonder voorafgaande s chriftelijke toestemming van de andere partij. P artijen zullen voorts alle
benodigde voorzorgsmaatregelen nemen om deze te bes c hermen tegen ongeautoriseerd gebruik en openbaarmaking.
11 .3 H et ges telde in dit artikel geldt niet indien een partij vertrouwelijke informatie krachtens wettelijk voorschrift, rechterli jke
uits praak of bes chikking van overheidswege openbaar dient te maken.
11 .4 O pdrachtgever is verplicht maatregelen te nemen om te voorkomen dat ongeautoriseerde pers onen toegang (kunnen)
hebben tot de A pparatuur, P rogrammatuur, D iensten en/of gegevens. L everancier zal niet aans prakelijk kunnen worden
gehouden voor s chade die O pdrachtgever lijdt doordat derden door toedoen van O pdrachtgever ongeautoriseerd of onwettig
gebruik maken van A pparatuur, P rogrammatuur, D iensten en/of gegevens.
11 .5 P artijen zullen zich in alle redelijkheid inspannen om de gegevens die hen door de wede rpartij zijn vers trekt adequaat te
beveiligen. P artijen verplichten zic h om van de wederpartij verkregen informatie niet voor andere doeleinden of op andere
wijze te gebruiken dan voor het doel en de wijze waarop de informatie is vers trekt of aan hem bij d e uitvoering van de
O vereenkomst bekend is geworden.
Artikel 12

Looptijd, opschorting en beëindiging

12 .1 E en O vereenkomst vangt aan op de datum dat L everancier de door O pdrachtgever getekende O vereenkomst retour heeft
ontvangen, tenzij partijen in de O vereenkomst anders zijn overeengekomen.
12 .2 D e O vereenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals daarin is vermeld.
12 .3 I ndien in de O vereenkomst geen bepaalde looptijd is overeengekomen, geldt deze als aangegaan voor onbepaalde tijd,
tenzij de aard van de O vereenkomst zich daartegen verzet. I n dat laatste geval blijkt uit de O vereenkomst zelf wanneer
deze eindigt en/of eindigt deze als de verplic htingen die partijen ingevolge O vereenkomst hebben door partijen volledig en
zonder gebreken en/of omis s ies zijn vervuld, danwel zodra de O vereenkomst c onform de bepalingen van A lgemene
V oorwaarden geldig tus sentijds is opgezegd.
12 .4 I ndien de O vereenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd, zijn O pdrachtgever en L everancier gerechtigd deze op te zeggen
door middel van een aangetekend s c hrijven aan de andere partij en met inac htneming van een opzegtermijn van drie (3)
maanden. O pzegging kan voor het eers t tegen het einde van het eers te jaar.
12 .5 I ndien de O vereenkomst betreffende diensten met een voortdurend ka rakter is aangegaan voor een periode van één (1)
jaar of langer, dan kan deze O vereenkomst door middel van een aangetekend s chrijven aan de andere partij en met
inac htneming van een opzegtermijn van drie (3 ) maanden worden opgezegd. Blijft opzegging uit da n wordt de O vereenkomst
na ommekoms t van de (initiële) looptijd telkens van rechtswege voor een periode van één (1 ) jaar verlengd onder dezelfde
voorwaarden en c ondities, doc h met inachtneming van het ges telde in artikel 5 .8.
12 .6 E en opzegging kan alleen geschieden tegen het einde van een kalendermaand.
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12 .7 Buiten hetgeen elders in deze A lgemene V oorwaarden of in de O vereenkomst is bepaald is L everancier gerec htigd, buiten
rec hte de O vereenkomst middels aangetekend s c hrijven met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden:
a. indien O pdrachtgever in de nakoming van zijn verplic hting tekortschiet en daarin ook na ingebrekestelling, waarbij aan
hem een redelijke termijn is ges teld om als nog aan zijn verplic htingen te voldoen, volhardt, tenzij er s pra ke is van het
overs chrijden van een fatale termijn waardoor O pdrachtgever van rec htswege in verzuim is en L everancier na het intreden
van
de
tekortkoming
omgaand
kan
ontbinden
c onform
deze
bepaling;
b. indien aan O pdrachtgever s urs éance van betaling is ver leend; de O pdrachtgever haar eigen faillis sement heeft
aangevraagd, haar faillissement is aangevraagd of haar faillissement is uitgesproken; de onderneming O pdrachtgever wordt
of is geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van s amenvoeging van onde rnemingen; op een aanmerkelijk deel
van het vermogen van O pdrachtgever beslag wordt of is gelegd, danwel O pdrachtgever niet langer in s taat moet worden
geac ht zijn verplichtingen na te kunnen komen
12 .8 I ndien partijen op het moment van ontbinding van een O vere enkomst reeds pres taties ter uitvoering daarvan hebben
verric ht en ontvangen, dan zullen deze pres taties en daarmee s amenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van
ongedaan making zijn.
12 .9 Bij ops c horting van (de uitvoering van) of ontbinding van de O vereenkomst worden vergoedingen voor pres taties die reeds
door L everancier zijn verric ht direc t opeis baar, onder aftrek van door O pdrac htgever reeds in mindering op de
overeengekomen prijs betaalde bedragen. I ngeval van ops chorting wordt door L everancier op het moment van ops c horting
ter uitvoering van de O vereenkomst reeds vervaardigde c .q. nog niet aan O pdrachtgever afgeleverde zaken, A pparatuur
en/of P rogrammatuur voor rekening en ris ic o van O pdrachtgever bewaard. D e ops c horting wordt niet eerder ongeda an
gemaakt dan nadat O pdrac htgever na nakoming van al zijn verplic htingen ook alle kos ten die gepaard zijn gegaan met de
ops c horting aan L everancier heeft betaald.
12 .10 I n geval van een beëindiging van de O vereenkomst door O pdrachtgever als bedoeld in dit arti kel, treden partijen terstond
in overleg omtrent de overdracht van onderhoud, gegevensbestanden en/of andere, nader af te s temmen zaken .
12 .11 P artijen zullen binnen vijftien (1 5 ) dagen na beëindiging van een O vereenkomst alle zic h onder hen bevindende
vertrouwelijke informatie, ongeacht de vorm, aan de rec htmatige eigenaar retourneren.
12 .12 V erplichtingen die naar hun aard bes temd zijn om ook na beëindiging van de opdrac ht voort te duren, blijven bes taan. De
beëindiging van de opdracht ontslaat partijen uitdrukkelijk niet van het bepaalde met betrekking tot: geheimhouding, verbod
van
overname
van
pers oneel,
intellectuele
eigendom,
toepas selijk
recht
en
bevoegde
rec hter.

Artikel 13

A ansprakelijkheid

13 .1 D e partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplic hting(en) uit een O vereenkomst is tegenover de
andere partij aans prakelijk voor vergoeding van de door de andere partij geleden dan wel te lijden s c hade. I n geen geval is
L everancier aansprakelijk voor indirecte s chade of gevolgschade (waaronder mede wordt begrep en winstderving, verlies van
klanten, verlies voortkomend uit onderbreking of s taking van bedrijfsvoering en verlies of bes chadiging van data) ongeacht
waaruit deze s c hade voortvloeit. O nder L everancier wordt voor de toepas s ing van dit artikel ook begrepen de door de
L everancier ingeschakelde (rec hts)personen in het kader van de uitvoering van de O vereenkomst.
13 .2 D e aans prakelijkheid van L everancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een O vereenkomst ontstaat
nimmer voordat O pdrac htgever L everancier onverwijld en deugdelijk s c hriftelijk in gebreke s telt, waarbij een redelijke
termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en L everancier ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft s chiete n
in de nakoming van zijn verplichtingen. I n g een geval zal aan de zijde van L everancier sprake zijn van een fatale termijn
waardoor zij van rec hts wege onmiddellijk in gebreke is. D e ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke
oms c hrijving van de tekortkoming(en) te bevatten, zo dat L everancier in s taat is adequaat te reageren.
13 .3 D e maximale aans prakelijkheid van L everancier is in alle gevallen beperkt tot vergoeding van directe vermogensschade tot
maximaal het bedrag dat van voor die O vereenkomst in verband met de uitvoering van D i ens ten door L everancier van
O pdrachtgever is ontvangen. I ndien de O vereenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van één (1)
jaar of langer, dan wordt voornoemde maximale aansprakelijkheid per c ontractjaar beperkt tot vergoeding van di recte
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vermogens schade tot maximaal 4 50.000 euro (vierhonderdvijftig duizend euro) of, voor zover dit res ulteert in een lager
bedrag, het bedrag dat in de twaalf (1 2 ) aan de s c hadeveroorzakende gebeurtenis voorafgaande maanden wegens de
uitvoering van die duurovereenkomst door L everancier van O pdrachtgever is ontvangen. I n alle gevallen geldt een maximum
van 4 5 0 .000 euro (vierhonderdvijftig duizend euro).
13 .4 O nder direc te vermogensschade als bedoeld in artikel 1 3.3 wordt uits luitend verstaan:
a. redelijke kos ten die O pdrachtgever zou moeten maken om de pres tatie van L everancier aan de O vereenkomst te laten
beantwoorden; deze vervangende schade wordt noc ht ans niet vergoed indien de des betreffende O vereenkomst door of op
vordering van O pdrachtgever wordt of is ontbonden;
b. redelijke kos ten, gemaakt ter vas tstelling van de s c hadeoorzaak en de s c hadeomvang, voor zover de vas tstelling
betrekking heeft op dire c te schade in de zin van dit artikel;
c . redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van s c hade, voor zover O pdrachtgever aantoont dat deze kosten
hebben geleid tot beperking van directe s chade in de zin van dit artikel.
13 .5 A ans prakelijkheid van L ev erancier voor alle andere vormen van s c hade dan die gemeld in artikel 1 3.4 is uitgesloten,
waaronder uitdrukkelijk begrepen gevolgschade, gederfde wins t, gemiste besparingen, verminderde goodwill, verminking
of verlies van gegevensbestanden en s c hade verband houdende met de ins chakeling van door O pdrachtgever aan
L everancier voorgeschreven D erde leveranciers of toeleveranciers, is uitgesloten.
13 .6 D e in artikel 1 3.3 opgenomen beperking van aansprakelijkheid komt te vervallen:
a. ingeval s prake is van opzet of grove s c huld aan de zijde van de s c hadeveroorzakende partij, waaronder diens
werknemers en inges chakelde derden;
b. ingeval van aans praken van derden op s c hadevergoeding ten gevolge van dood of lets el.
13 .7 V oorwaarde voor het onts taan van een rec ht op s chadevergoeding is telkens, dat de s c had elijdende partij de s chade zo
s poedig mogelijk na het onts taan daarvan s chriftelijk en per aangetekende brief meldt bij de s c hadeveroorzakende partij.
13 .8 I edere vordering tot s chadevergoeding tegen L everancier vervalt door het enkele verloop van twaalf (1 2 ) m aanden na het
onts taan daarvan voorzover geen melding is gedaan als bedoeld in het vorige lid.

Artikel 14

Overmacht

14 .1 G een van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van
overmac ht. P artijen kunnen zich jegens elkaar alleen op overmacht beroepen indien de zic h op overmacht beroepende partij
zo s poedig mogelijk, onder overlegging van de nodige bewijs stukken, de andere partij daarvan s c hriftelijk in kennis s telt.
14 .2 O nder overmac ht wordt in elk geval begrepen het redelijkerwijs niet naar behoren kunnen nakomen door L everancier van
haar verplic htingen ten gevolge van onvoorzienbare (langdurige) ziekte van haar pers oneel, s takingen,
verkeersstremmingen, verlate aanlevering of ongeschiktheid van materialen of programmatuur waarvan het gebruik door
O pdrachtgever aan L everancier is voorgeschreven en al dan niet toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van
verplic htingen van D erdeleveranciers of toeleveranciers jegens L everancier.
14 .3 I ndien een overmac htsituatie langer dan 3 maanden heeft geduurd of, indien de overmac htssituatie nakoming van een
SaaS- Dienst of I aaS - Dienst onmogelijk maakt en deze overmac htssituatie langer dan 1 0 dagen heeft geduurd, hebben
partijen het rec ht om de O vereenkomst middels een aangetek end s c hrijven met onmiddellijke ingang buiten rec hte te
ontbinden, zonder dat partijen tot enige s c hadevergoeding zijn gehouden. H etgeen reeds ingevolge de O vereenkomst is
gepres teerd wordt als dan pro rato afgerekend.
Artikel 15

Overdracht en onderaannemi ng

15 .1 O pdrachtgever is niet gerechtigd rechten en verplichtingen aan een derde over te dragen, zonder dat daarvoor voorafgaand
s c hriftelijke toestemming is verkregen van L everancier. D eze toes temming zal niet op onredelijke gronden worden
onthouden, doc h L everancier kan aan de toes temming voorwaarden verbinden.
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15 .2 O pdrachtgever zal zich onthouden de D iensten weder te verkopen en/of weder te verhuren zonder voorafgaande s chriftelijke
toes temming van L everancier.
15 .3 L everancier is gerechtigd bij de uitvoering van de opd rac ht gebruik te maken van derden, ongeac ht of dat ges c hiedt op
grond van onderaanneming of inhuren/inlenen van personeel. D it laat onverlet de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid
van L everancier voor de nakoming van de krac htens de O vereenkomst(en) op haar rus tende verplichtingen, alsmede de
verplic htingen die voor haar voortvloeien uit belasting en s oc iale zekerheidswetgeving.
15 .4 I ndien overeengekomen in de O vereenkomst fungeert L everancier in de relatie met D erdeleveranciers als c oördinator,
hetgeen implic eert dat O pdrachtgever voor vragen en informatie met betrekking tot de P rogrammatuur of D iensten contact
kan opnemen met L everancier en L everancier vervolgens in c ontac t treedt met die des betreffende D erdeleverancier.
L everancier is niet verantwoordelijk voor de uitvoering en nakoming van verplichtingen van D erdeleveranciers uit hoofde
van hun overeenkomst(en) met O pdrachtgever.

Artikel 16

Toepasselijk recht en geschillen

16 .1 O p alle O ffertes , O vereenkomsten en uit O vereenkomsten voortvloeiende O vereenkomsten is N ederlands rec ht van
toepas sing.
16 .2 I n geval van een ges c hil dat naar aanleiding van of ten gevolge van de O vereenkomst moc ht ontstaan wordt dit voorgelegd
aan de bevoegde rechter van het arrondissement Zeeland -West-Brabant of indien L everancier dit wens t aan arbitrage bij de
Stic hting G eschillen O plossing Automatisering (SGO A) te H aarlem, welke ins tantie bevoegd is om op bas is van haar s tatuten
en reglementen kennis te nemen van het geschil en waarbij voor Leverancier en O pdrachtgever de mogelijkheid van arbitraal
hoger beroep opens taat.
16 .3 H et bepaalde in artikel 1 6 .2 laat onverlet de bevoegdheid van partijen om zic h in s poedeisende gevallen te wenden tot de
V oorzieningenrechter van de daartoe bevoegde Arrondissementsrechtbank om te oordelen in kort geding, of z ic h te wenden
tot de daartoe bevoegde Arrondissementsrechtbank voor het nemen van c onservatoire maatregelen.

Artikel 17

Levering van zaken en A pparatuur, opslaan van zaken en A pparatuur, en eigendomsvoorbe h ou d

17 .1 L evering van zaken geschiedt onder eigendomsvoorbehoud totdat O pdrachtgever al hetgeen heeft voldaan waartoe zij uit
hoofde van de O vereenkomst tot levering is gehouden, met inbegrip van rente en kos ten.
17 .2 D oor L everancier geleverde zaken, die ingevolge lid 1 . onder het eigendoms voorbehoud vallen, mogen niet worden
doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. D e O pdrachtgever is niet bevoegd om de onder het
eigendoms voorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
17 .3 D e O pdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen d at redelijkerwijs van hem verwac ht mag worden om de
eigendoms rechten van L everancier veilig te s tellen.
17 .4 I ndien derden bes lag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rec hten daarop willen vestigen of
doen gelden, dan is de O pdrac htgever verplicht om L everancier daarvan onmiddellijk op de hoogte te s tellen.
17 .5 D e O pdrachtgever verplicht zich om de onder eigendoms voorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te
houden tegen brand, ontploffings - en waters chade alsmede tegen diefs tal en de polis van deze verzekering op eers te
verzoek aan L everancier ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is L everancier gerechtigd tot
deze penningen. V oor zoveel als nodig verbindt de O pdrachtgever zich er jegens L everancier bij voorbaat toe om zijn
medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wens elijk moc ht (blijken) te zijn.
17 .6 Bij opdrac hten met een orderbedrag van minder dan € 5 0 0 ,00 wor dt per order een bijdrage in de orderkos ten van € 1 5,00
in rekening gebrac ht. V erzending en trans port voor opdrac hten van € 5 0 0 ,00 of meer ges c hieden voor rekening van
L everancier, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
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17 .7 H et in ontvangs t nemen van zaken door O pdrachtnemer en/of een door haar inges chakelde vervoerder, geldt als bewijs dat
deze bij in ontvangs t name in uiterlijk goede s taat verkeerden, tenzij het tegendeel uit het vervoers document of het
ontvangs tbewijs blijkt.
17 .8 O pdrachtgever is uits luitend na akkoordbevinding van een daartoe bevoegde M edewerker gerec htigd een deugdelijk
geleverde zaak en/of A pparatuur aan L everancier te retourneren. L everancier is in dat geval gerec htigd een res tocking fee
van 1 5 % van de aanschafprijs van de retour gezo nden zaak en/of Apparatuur aan O pdrachtgever in rekening te brengen
met een minimum van €3 7 ,5 0.
17 .9 O pdrachtgever is gehouden na aflevering te onderzoeken of L everancier de O vereenkomst deugdelijk is nagekomen en is
voorts gehouden L everancier s chriftelijk in kennis te s tellen zodra het tegendeel blijkt.
17 .10 O pdrachtgever dient het in voorgaande lid van dit artikel bedoelde onderzoek, de des betreffende kennis geving en de
terugzending van c orrec ties te doen met bekwame s poed, doc h uiterlijk binnen veertien (1 4 ) dag en na aflevering. Na
ommekoms t van de hiervoor genoemde termijn zullen de geleverde zaken als deugdelijk worden bes chouwd. V oorts zullen
de zaken als deugdelijk worden bes chouwd indien en voor zover de zaken geheel of gedeeltelijk door O pdrachtgever in
gebruik zijn genomen en/of zijn verwerkt.
L everancier is niet belast met de ops lag van de te leveren zaken, tenzij ops lag uitdrukkelijk is overeengekomen. I ndien
ops lag plaats vindt, ges c hiedt dit voor rekening en ris ic o van de O pdrachtgever, tenzij uitdrukke lijk anders is
overeengekomen.
Artikel 18

Diversen

18 .1 Wijzigingen of aanpas singen van de O vereenkomst zijn s lechts geldig voor zover deze s chriftelijk zijn overeengekomen.
O pdrachtgever zal L everancier alle medewerking verlenen die noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de
O vereenkomst door L everancier.
18 .2 G edurende de duur van een O vereenkomst, als mede na beëindiging daarvan, zal O pdrachtgever zich onthouden van het
doen van aanbiedingen aan en/of het in diens t nemen van pers oneel van L everancier, zulks op s traffe van een direct
opeis bare boete ter grootte van twaalf (1 2 ) maal het door L everancier aan des betreffende werknemer betaalde bruto maands alaris. D eze boete laat onverlet het rec ht van L everancier om vergoeding van geleden en nog te lijden s c hade te
vorderen.
18 .3 Kennis gevingen die partijen op grond van deze A lgemene Voorwaarden of een O vereenkomst schriftelijk aan elkaar doen
kunnen ook, tenzij uit de des betreffende bepaling expliciet s chriftelijkheid is vereist, digitaal (dat wil zeggen per fax of per
e- mail) plaats vinden, met dien vers tande dat de partij die ervoor kies t een elektronisch medium te gebruiken, het
bewijs ris ico draagt indien een kennisgeving volgens de andere partij niet of niet goed zou zijn aangekomen.
18 .4 H et nalaten door een partij om binnen een in de O vereenkomst of deze A lgemene Voorwaarden genoemde termijn nakoming
van enige bepaling te verlangen, tas t het rec ht om als nog nakoming te eis en niet aan, tenzij de betreffende partij
uitdrukkelijk en s chriftelijk met de niet - nakoming akkoord is gegaan en voor zover niet meer dan twaalf (1 2 ) maanden zijn
vers treken na het verlopen van die termijn.
18 .5 I n geval van s trijdigheid tus s en het in de O vereenkomst bepaalde en de bepalingen in deze A lgemene V oorwaarden
prevaleert het in de O vereenkomst bepaalde.
18 .6 D e O vereenkomst prevaleert te allen tijde boven enige Bijlage daarbij. P revalentie van Bijlagen bij een O vereenkomst kan
in de O vereenkomst zelf worden vas tgelegd, bij gebreke waarvan Bijlage 1 prevaleert boven Bijlage 2 , Bijlage 2 prevaleert
boven Bijlage 3 , et c etera.
18 .7 I ndien één van de bepalingen van deze A lgemene V oorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen
van deze A lgemene Voorwaarden van kracht blijven en treden partijen in overleg om een vervangende bepaling overeen te
komen, waarbij de s trekking van de eerstbedoelde bepaling en van deze Algemene V oorwaarden in zijn geheel zoveel als
mogelijk in s tand blijft.
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18 .8 I n de gevallen waarin deze A lgemene V oorwaarden als mede de O vereenkomst niet voorzien treden partijen hiertoe zo
s poedig mogelijk in overleg.
18 .9 O pdrac htgever heeft het recht tot drie (3 ) Werkdagen voor de aanvang van geplande werkzaamheden, die door L everancier
dienen te worden uitgevoerd, L everancier s chriftelijk te verzoeken om die werkzaamheden op een ander mome nt uit te
voeren, zonder daarvoor extra kos ten verschuldigd te zijn. I n geval van verzoek tot uits tel binnen drie (3 ) Werkdagen voor
de aanvang van geplande werkzaamheden is O pdrachtgever de in rekening gebrac hte c .q. te brengen kos ten voor die
des betreffende werkzaamheden volledig danwel gedeeltelijk verschuldigd, zulks ter beoordeling van L everancier.
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DEEL B:

VOORWAARDEN CLOUD OPLOSSINGEN;

B1

LEVERING VAN PROGRAMMATUUR EN APPARATUUR

Artikel 19

A f levering en Implementatie

19 .1 O pdrachtgever dient er tijdig voor te zorgen dat de plaats van Aflevering en/of de omgeving, waarin de I mplementatie of
de uitvoering van andere D iensten plaatsvindt/plaatsvinden, daarvoor ook geschikt is . Artikel 3 .5 is van overeenkomstige
toepas sing.
19 .2 A ls onderdeel van de I mplementatie kan L everancier een s ys teemtest in de door haar opgezette tes tomgeving van
O pdrachtgever uitvoeren, die ertoe s trekt L everancier voor zic hzelf te laten vas tstellen dat de P rogrammatuur goed werkt,
zowel wat betreft de te onders c heiden onderdelen als in zijn geheel.
19 .3 D e I mplementatie houdt mede in een eenmalige korte instructie om O pdrachtgever en diens pers oneel vertrouwd te maken
met het gebruik van de P rogrammatuur en A pparatuur. D e ins tructie zal zoveel mogelijk worden gegeven door de
des kundigen die bij de I mplementatie zijn betrokken maar is niet bedoeld ter vervanging van opleidingen.
19 .4 Zodra naar mening van L everanc ier de I mplementatie is voltooid, zal L everancier O pdrachtgever s chriftelijk meedelen dat
Bedrijfs klaar is opgeleverd. D eze kennisgeving laat het bepaalde in deze O vereenkomst en deze A lgemene Voorwaarden
omtrent ac c eptatie en garantie onverlet.
19 .5 D e datum van deze s c hriftelijke mededeling als bedoeld in artikel 1 9.4 geldt als datum van Bedrijfs klare oplevering.
19 .6 I ndien en voorzover de O vereenkomst (gedeeltelijk) behels t I nstallatie en I mplementatie van programmatuur, al dan niet
op bas is van detachering zoals bedoeld in A rtikel 3 0, die O pdrachtgever zelf heeft verworven, althans deze niet door of
namens L everancier is geleverd, s taat O pdrachtgever er voor in dat zij afdoende lic enties heeft verworven om L everancier
en/of de M edewerker werkzaamheden te doen laten verrichten die zijn overeengekomen. I ndien en voorzover noodzakelijk
mac htigt O pdrachtgever hierbij L everancier en/of de M edewerker om namens O pdrac htgever akkoord te gaan met
(lic entie)voorwaarden zoals deze te n tijde van het al dan niet geautomatiseerde ins tallatieproces aan de gebruiker ter
ac c ordering worden getoond. O pdrac htgever vrijwaart L everancier van vorderingen van derden inzake intellectuele
eigendoms rechten betrekking hebbende op de programmatuur als hiervoor bedoeld.
Artikel 20

A cceptatie en A cceptatiet est

20 .1 I ndien partijen overeenkomen dat O pdrachtgever na de datum van Bedrijfs klare oplevering van de P rogrammatuur en/ of
A pparatuur een A cceptatietest zal uitvoeren, dan vindt die A c ceptatietest binnen tien (1 0 ) Werkdagen na de datum van
Bedrijfs klare oplevering plaats.
20 .2 D e A c ceptatietest kan betrekking hebben op A pparatuur en/of P rogrammatuur, hierna te noemen het onderwerp van
ac c eptatie.
20 .3 T ijdens de A cceptatietest zal L everancier O pdrachtgever op diens verz oek tegen haar geldende tarieven as sisteren.
20 .4 Binnen vijf (5 ) Werkdagen nadat de A cceptatietest heeft plaatsgevonden, s tuurt O pdrachtgever L everancier een van een
dagtekening voorzien verslag van de A cceptatietest toe. I n dit verslag zullen de eventueel ge constateerde G ebreken worden
vas tgelegd en zal worden aangegeven of het geheel goed func tioneert. T evens zal worden vermeld of de A pparatuur en/of
P rogrammatuur al dan niet is /zijn geac cepteerd. M oc ht L everancier na afloop van deze termijn de res ultaten va n de
A c ceptatietest niet hebben ontvangen, dan is L everancier gerec htigd de P rogrammatuur als geaccepteerd te beschouwen.
20 .5 Kleine G ebreken, waartoe worden gerekend G ebreken, die door hun aard en/of aantal bedrijfs matige ingebruikname
redelijkerwijze niet in de weg s taan, zullen geen reden tot onthouding van de ac c eptatie zijn, onverminderd de verplichting
van L everanc ier tot hers tel van zodanige G ebreken, voor zover mogelijk.
20 .6 P rogrammatuur van een D erdeleverancier is nimmer voorwerp van ac c eptatie. D oc h, ter zake P rogrammatuur van een
D erdeleverancier geldt dat L everancier de tijdens de A cceptatietest geconstateerde G ebreken terstond zal doorgeven aan
deze D erdeleverancier, die vervolgens op bas is van de toepas selijke voorwaarden de G ebreken in behandeling za l nemen.
I ndien en voorzover mogelijk, is L everancier bereid om gedurende de tijd dat de D erdeleverancier nodig heeft om het G ebrek
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te hers tellen zic h in te s pannen om een tijdelijke work - around aan te brengen. Bedoelde ins panning wordt O pdrac htgever
op bas is van nacalculatie in rekening gebracht.
20 .7 I ndien O pdrachtgever de A pparatuur en/of P rogrammatuur bij de uitvoering van de A c ceptatietest niet heeft geaccepteerd,
zal uiterlijk binnen tien (1 0) Werkdagen nadat de ges ignaleerde G ebreken zijn verholpen de Ac ceptatietest worden herhaald
c onform de bepalingen in dit artikel. D eze in de vorige volzin beschreven procedure wordt herhaald totdat het onderwerp
van ac c eptatie geen G ebreken meer bevat die bedrijfsmatige ingebruikname redelijkerwijze in de weg s taan.
20 .8 I ndien de A pparatuur en/of P rogrammatuur door O pdrachtgever wordt/worden geac c epteerd, zal de datum waarop het
betreffende vers lag is ondertekend door O pdrachtgever, gelden als de datum van ac c eptatie.
20.9 I ndien naar keuze van O pdrac htgever geen of s lec hts een gedeeltelijke Acceptatietest plaatsvindt en/of O pdrachtgever het
Bedrijfs klaar opgeleverde voor ac ceptatie in gebruik neemt, geldt de datum van Bedrijfs klare oplevering als datum van
ac c eptatie.

B2

LEVERING VAN DIENSTEN

I n dit hoofds tuk s taan per artikel de voorwaarden bes c hreven die aanvullend op de O vereenkomst van toepassing zijn als
O pdrachtgever een D ienst afneemt die naar zijn aard trekken vertoont van de diens tverlening zoals de artikelkop d ie bes chrijft,
een en ander ter beoordeling van L everancier. D e eventueel als voorbeelden met namen genoemde D iensten dienen ten geleide
doc h implic eren geen limitatieve ops omming van
D iens ten die
onder het
betreffende
artikel
vallen.
Artikel 21

Support en Monitoring

2 1 .1 T enzij anders overeengekomen betreft het Support uitsluitend eers telijns ondersteuning.
2 1 .2 O pdrachtgever draagt ervoor zorg dat uits luitend daartoe aangewezen en opgeleide medewerkers van O pdrachtgever
gebruik maken van de s ervicedesk van L everancier.
2 1 .3 L everancier kan in overleg met en voor rekening en ris ic o van O pdrachtgever trachten op afs tand via een
telec ommunicatieverbinding door O pdrachtgever gemelde problemen met betrekking tot tus sen p artijen overeengekomen
apparatuur en programmatuur te verhelpen, doc h is daartoe niet verplicht. L everancier zal te allen tijde de hierbij
benodigde zorgvuldigheid in ac ht nemen en O pdrachtgever zal de aanwijzingen van L everancier tijdens remote
werkzaamheden s tipt opvolgen. L everancier is niet aansprakelijk voor s chade ontstaan door gebruik of mis bruik van de
remote verbinding.
2 1 .4 I ndien naas t Support tevens monitoring wordt overeengekomen, s pant leverancier zich in problemen met betrekking tot
tus s en partijen overeengekomen apparatuur en programmatuur preventief te detecteren. I ndien hiervoor op loc atie van
O pdrac htgever apparatuur en/of programmatuur van L everancier door of namens L everancier geïnstalleerd is , is
O pdrac htgever gehouden deze apparatuur en programmatuur als goed huis vader te behandelen en daaraan nimmer
zonder voorafgaande toes temming van L everancier wijzigingen aan te brengen. L everancier garandeert uitdrukkelijk niet
dat alle preventief te detec teren probleme n daadwerkelijk kunnen of zullen worden gedetec teerd en is , tenzij anders
overeengekomen, niet verantwoordelijk voor het oplos sen van gedetecteerde problemen.
Artikel 22

Onderhoud en beheer

22 .1 I ndien een O vereenkomst betrekking heeft op het uitvoeren van O nderhoud, wordt in de O vereenkomst nader
ges pecificeerd welke rec hten O pdrachtgever waarop heeft, onder welke voorwaarden, gedurende welk Servic e Window en
tegen welke prijzen en tarieven.
22 .2 I ndien de O vereenkomst (gedeeltelijk) behelst O nderhoud van componenten die L everancier niet heeft geleverd en/of heeft
voorges chreven, behoudt L everancier zich het rec ht voor alvorens uitvoering aan de O vereenkomst te geven de bij de
O pdrachtgever de in gebruik zijnde apparatuur te inventariseren, welke inventarisatie als Bijlage onderdeel zal uitmaken
van de O vereenkomst. H et O nderhoud zal dan s lechts betrekking hebben op de geïnventariseerde c omponenten.
22 .3 T enzij anders overeengekomen, worden op loc atie van O p drachtgever verrichte werkzaamheden op bas is van nac alculatie
tegen de als dan geldende tarieven in rekening gebracht.
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22 .4 V oor het in noodgevallen op verzoek van O pdrachtgever ook buiten het Service Window verrichten van O nderhoud ten
einde naar bes te vermogen de c ontinuïteit te waarborgen, is L everancier gerechtigd een toeslag in rekening te brengen.
22 .5 I ndien een gemelde s toring niet aantoonbaar en/of reproduc eerbaar is en/of gemeld wordt door een daartoe niet door
O pdrachtgever en L everancier gezamenlijk aangewezen medewerker van O pdrachtgever, is L everancier niet verplicht de
betreffende s toring in behandeling te nemen. H et in behandeling nemen van dergelijke s toringen geschiedt op basis van
de als dan door L everancier gehanteerde tarieven.
22 .6 Storingen die zijn veroorzaakt door (1 ) onoordeelkundig gebruik door de gebruiker, (2 ) grove nalatigheid door de gebruiker
en/of de organis atie, (3 ) gebruik niet overeenkomstig het gebruiksdoel, (4 ) oorzaken in niet door L everancier geleverde en
onderhouden apparatuur / programmatuur, (5 ) afwijkingen van de door L everancier geadvis eerde apparatuur /
programmatuur, (6 ) het werken met gebruiks - en verbruiksgoederen welke niet voldoen aan de vooraf door L everancier
goedgekeurde s pecificaties, (7 ) zonder voorafgaande toestemm ing van L everancier aangebrachte mutaties, uitgevoerde
verplaatsingen en door derden uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden en (8 ) het niet naleven van ins truc ties van
fabrikanten van betreffende apparatuur / programmatuur vallen niet binnen de onderhoudsverp lichting van L everancier.
H et in behandeling nemen van dergelijke storingen geschiedt op basis van de alsdan door L everancier gehanteerde tarieven.
22 .7 O pdrachtgever zal de apparatuur / programmatuur en zonodig gegevens bestanden benodigd ten behoeve van het
O nderhoud gedurende een voldoende aantal aaneengesloten uren kos teloos ter bes chikking s tellen aan L everancier.
22 .8 O pdrachtgever zal pas s ende maatregelen nemen ter voorkoming van s c hade aan apparatuur, programmatuur en
gegevens bestanden die kan onts taan ten gev olge van door L everancier te verrichten werkzaamheden.
22 .9 O pdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat het kennisniveau van gebruikers en beheerders naar oordeel van L everancier op
voldoende niveau is en blijft.
22 .10 L everancier s taat er niet voor in dat de te onderho uden apparatuur / programmatuur zonder onderbreking of andere
gebreken zal werken of dat alle gebreken worden verbeterd.
22 .11 H ers tel van (al dan niet als gevolg van O nderhoud en beheer) verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder de
verantwoordelijkheid van L everancier.

Artikel 23

Housing

23 .1 I ndien partijen overeenkomen gebruik te maken van een datac enter van een derde - partij, gelden voor wat betreft H ousing
tevens de algemene en bijzondere voorwaarden en de daarbij behorende Service L evel Agreement van de bet reffende derde
partij. O p de voorwaarden van onderhavig artikel kan, net als op de andere artikelen van deze A lgemene Voorwaarden, in
die s ituatie voor wat betreft H ous ing uitsluitend L everancier zich beroepen.
23 .2 L everancier draagt zorg voor de aanwezigheid van voorzieningen voor connectiviteit en s troomtoevoer op de hous inglocatie.
23 .3 L everancier zal ervoor zorg dragen dat de H ous ing omgeving voorzien is van de in de branc he gebruikelijke fysieke
beveiligingsmaatregelen en s ystemen waardoor de omgeving voldoet aan de in de SL A opgenomen s ervice levels.
23 .4 L everancier draagt zorg voor de ins tallatie van de s erver(s) van O pdrachtgever op d e hous inglocatie van L everancier.
23 .5 O pdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanwezigheid, onderhoud en afvoer van apparatuur op de hous inglocatie van
L everancier waarvan O pdrachtgever zic h wens t te bedienen.
23 .6 O pdrachtgever garandeert wat betreft de apparatuur en programmatuur die hij gebruikt dat deze:
a. ges c hikt is voor het doel waarvoor deze wordt gebruikt en voldoet aan de relevante nationale en internationale
s tandaarden;
b. op een juis te wijze is gebouwd en wordt onderhouden zodat deze geen s c hade ve roorzaakt aan de hous inglocatie;
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c . geen gevaar oplevert voor op de hous inglocatie aanwezige mens en, materialen, data, apparatuur en/of
programmatuur;
d. van tijd tot tijd wordt aangepas t/gemoderniseerd;
e. is voorzien van adequate maatregelen op het ge bied van brandpreventie;
f. door O pdrachtgever danwel L everancier op de hous inglocatie geïnstalleerd mag worden / op de apparatuur aanwezig
mag zijn zonder daarbij (auteurs )rechten van derden te s c henden.
23 .7 L everancier is gerechtigd de apparatuur / programmatuur van O pdrachtgever te weigeren indien L everancier van mening is
dat de apparatuur niet de in het voorgaande lid genoemde eigenschappen bevat of anders zins ongeschikt is om te worden
geplaats t in de hous ing omgeving.
23 .8 I ndien de apparatuur van O pdrac htgever een brand, brandalarm, korts luiting of een ander gevaar veroorzaakt of dreigt te
veroorzaken, is L everancier (1 ) gerec htigd de apparatuur te (doen) onderzoeken (2 ) de kos ten van dit onderzoek aan
O pdrachtgever in rekening te brengen (3 ) eventuele door een dergelijk gevaar veroorzaakte s chade op O pdrachtgever te
verhalen (4 ) tot generlei vergoeding jegens O pdrachtgever gehouden van s c hade die s amenhangt met het handelen of
nalaten van L everancier in het k ader van onderhavig lid.
23 .9 I ndien O pdrachtgever op loc atie onderhoud wil (doen) plegen aan de s erver, dient zij dit uiterlijk een Werkdag voorafgaand
aan het onderhoud aan te vragen bij L everanc ier en daarbij de naam te geven van de pers oon voor wie toegang gevraagd
wordt tot de hous inglocatie van L everanc ier. O pdrachtgever is niet gerec htigd de ruimte waarin diens s erver s taat te
betreden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming en onder begeleiding van een daartoe bevoegde M edewerker.
23 .10 T enzij anders overeengekomen, kan onderhoud op de hous inglocatie uitsluitend plaatsvinden op Werkdagen tijdens
Werkuren.
23 .11 O pdrachtgever zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van L everancier bekabeling aanleggen en/of wijzigen
op de hous inglocatie van L evera ncier. I ndien O pdrachtgever bekabeling aanlegt draagt zij ervoor zorg dat deze de daarvoor
bes temde routes volgt zoals aangegeven door L everancier.
23 .12 O pdrachtgever zal indien en voor zover van toepas sing ervoor zorg dragen dat haar medewerkers de huis regels van
L everancier naleven.
23 .13 D e bepalingen van artikelen 2 4.9 t/m 2 4 .15 alsmede van artikel 2 5.5 zijn van overeenkomstige toepassing.
Artikel 24

IaaS-Dienst

24 .1 H et ter bes c hikking s tellen van een V irtuele s erver ges chiedt zoveel mogelijk in de c onfiguratie, op de wijze en voor de
periode zoals in de O vereenkomst gespecificeerd. L everancier garandeert niet dat de Virtuele server te allen tijde beschikbaa r
zal zijn voor O pdrac htgever.
24 .2 T enzij anders overeengekomen, is L everancier is niet verantwoordelijk voor het beheer van door O pdrachtgever op de
V irtuele s erver geïnstalleerde programmatuur / data.
24 .3 L everancier kan op verzoek van O pdrac htgever werkzaamheden verrichten op een aan O pdrachtgever in gebruik gegeven
V irtuele s erver. T enzij anders overeengekomen worden deze werkzaamheden op basis van nacalculatie in rekening gebracht
tegen de als dan geldende tarieven van L everancier.
24 .4 I ndien de in het vorige lid bedoelde werkzaamheden bes taan uit het ins talleren / beheren / toegankelijk maken van
programmatuur, dient O pdrac htgever aan te tonen over afdoende lic entierechten te bes c hikken die waarborgen dat
M edewerker(s) de opgedragen werkzaamheden rechtmatig kunnen uitvoeren. O pdrachtgever vrijwaart L everancier van alle
aans praken van derden die betrekking hebben op (beweerdelijke) inbreuken op intellectuele eigendomsrechten op de in dit
lid bedoelde programmatuur.
24 .5 L everancier is te allen tijde gerechtigd (onderdelen van) de C loud -Infrastructuur te vervangen die aan de V irtuele s erver ten
gronds lag ligt. L everancier zal O pdrachtgever alsdan tijdig op de hoogte s tellen van de c onsequenties van de vervanging
voor O pdrac htgever.
24 .6 O pdrachtgever zal noc h door handelen noc h door nalaten direc te dan wel indirec te vers toring veroorzaken van het
func tioneren van (een deel van) de C loud - Infrastructuur, de infras truc tuur van derden en/of koppelingen tus sen deze
infras truc turen door (de inhoud of omvang van) het dataverkeer.
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24 .7 I ndien naar het oordeel van L everancier een gevaar ontstaat voor het ongestoord func tioneren van de infras tructuur van
L everancier en/of van de diens tverlening aan opdrac htgevers van L everanc ier, zoals , maar niet beperkt tot,
virus besmettingen, D enial of Service attacks, portscans, hac king, Spam door of vanwege O pdrachtgever, of anders zins, kan
L everancier aanwijzingen geve n die onverwijld door O pdrachtgever opgevolgd dienen te worden als mede de dienstverlening
geheel of gedeeltelijk opschorten zolang het desbetreffende gevaar bestaat.
24 .8 O pdrachtgever is zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, indien de in het voorgaande l id bedoelde aanwijzing niet
onverwijld door O pdrac htgever is opgevolgd.
24 .9 L everancier biedt haar D iensten aan op bas is van fair- use policy. D at wil zeggen dat zij in begins el geen beperkingen oplegt
aan de aard en omvang van het aan O pdrachtgever toe te rek enen gebruik van de C loud-Infrastructuur anders dan bedoeld
in lid 7 van onderhavig artikel, met dien vers tande dat L everancier zic h het rec ht voorbehoud om bij exc es sief gebruik,
zijnde gebruik dat s ignificant hoger ligt dan dat van de gemiddelde O pdracht gever, maatregelen te treffen. O pdrac htgever
dient, onverwijld na eers te kennisgeving van de zijde van L everancier, maatregelen te treffen om een eind te maken aan
genoemde exc essieve belasting. L everancier is gerechtigd de D iensten op te s chorten bij voor tdurende excessieve belasting.
L everancier zal de kos ten gemoeid met deze exc es sieve belas ting doorberekenen aan O pdrachtgever tegen de alsdan
geldende prijzen en tarieven. O nder een exc essieve belasting wordt mede vers taan een exc essief hoog gebruik van
proc es sor- , geheugen-, netwerk- en s c hijfcapaciteit alsmede een exc essief groot beroep op Support en beheer.
24 .10 O pdrachtgever zal zic h onthouden de D iens ten te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in s trijd zijn met de
wet (waaronder het N ederlandse wetboek van Strafrec ht, de Wet bes c herming pers oons gegevens en de
T elecommunicatiewet), netiquette (gedragsregels internet), de O vereenkomst en onderhavige A lgemene voorwaarden of de
D iens ten anderszins te gebruiken op een wijze welke L everancier blootstelt aan negatieve publiciteit.
24 .11 O nverlet het hiervoorgaande zal O pdrachtgever zic h onthouden de D iensten te gebruiken voor het vers preiden van Spam
als mede het fac iliteren van Spam (waaronder mede begrepen wordt het hebben van open SMTP -relays en/of proxies, het
hebben van open proxies , het hos ten of doen hos ten van webs ites die door middel van ongevraagde beric hten worden
aangeprezen en het leveren van D N S -diensten voor dergelijke websites).
24 .12 D e bewijs last om aan te tonen dat er voorafgaande toestemming is v erleend door de geadresseerde in het geval van in
grote hoeveelheden verzonden c ommunic atie door of namens O pdrachtgever berus t bij O pdrachtgever. I ndien de
voorafgaande toes temming door geadres seerde is verleend per e - mail, via een webs ite of door middel van een ander
elektronisch medium zonder waarborgen ter identific atie van de verzender, wordt zij pas geac ht bewezen te zijn indien de
geadres seerde zijn toes temming heeft bevestigd aan O pdrachtgever.
24 .13 O pdrachtgever is bij overtreding van dit artikel aansprakelijk voor de door de vers preiding van Spam veroorzaakte schade.
O nder s chade wordt mede verstaan de vergoeding van de door L everancier bestede tijd aan het verwijderen van I P -adressen
van L everancier en andere O pdrachtgevers van L everancier die als gevolg van de Spam in zwarte lijsten van s pambestrijders
zijn opgenomen, als mede de kosten die voortvloeien uit de afhandeling van de klachten over door O pdrachtgever verspreide
Spam.
24 .14 Bij iedere overtreding van het bepaalde in dit artikel heeft L everancier d e bevoegdheid de O vereenkomst te beëindigen
danwel haar diens tverlening geheel of gedeeltelijk s top te zetten of op te s c horten en/of gegevens van O pdrachtgever van
apparatuur al dan niet tijdelijk te verwijderen, onverminderd de verplic hting van O pdrachtgever tot betaling van de
res terende termijnen van de O vereenkomst en zonder tot enige s c hadevergoeding of andere c ompens atie jegens
O pdrachtgever te zijn gehouden.
24 .15 M oc ht O pdrachtgever op enig moment een beveiligingsissue ontdekken in de C loud -Infrastructuur, dan is O pdrachtgever
verplic ht zulks onmiddellijk te melden bij L everancier onder vermelding van alle aan O pdrachtgever ter beschikking s taande
gegevens die nodig zijn om dit is s ue op te los s en.
Artikel 25

Ter beschikking stellen van Devices

25 .1 L everancier zal de D evices fys iek ter bes chikking s tellen aan O pdrachtgever in de aantallen en van de typen zoals in de
O vereenkomst gespecificeerd danwel func tioneel gelijkwaardige of opvolgende typen.
25 .2 L everancier zal Support bij het gebruik en hardwarematig onderhoud aan d e D evices uitvoeren, een en ander c onform de in
de O vereenkomst opgenomen s pecificatie.
25 .3 T enzij anders overeengekomen, dient O pdrac htgever zorg te dragen voor het ins talleren van programmatuur en het
verkrijgen van de bijbehorende licenties. I ndien partijen overeenkomen dat op D evices door L everancier P rogrammatuur
wordt geïns talleerd, (1 ) garandeert L everancier dat zij gerec htigd is deze ter bes c hikking te s tellen aan O pdrachtgever en
vrijwaart L everancier O pdrachtgever voor aans praken van derden dienaangaa nde en (2 ) garandeert O pdrachtgever dat al
het gebruik van die P rogrammatuur s trikt in overeenstemming met de bijbehorende lic entievoorwaarden plaatsvindt en
vrijwaart O pdrac htgever L everancier van alle aans praken van derden die betrekking hebben op (bewee rdelijke) inbreuken
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op intellectuele eigendomsrechten op voornoemde P rogrammatuur voortvloeiend uit het niet naleven van de bij de
P rogrammatuur behorende licentievoorwaarden.
25 .4 T enzij anders overeengekomen, is L everancier niet gehouden andersoortige aan de D evices gerelateerde werkzaamheden
uit te voeren. O p verzoek van O pdrachtgever des ondanks uitgevoerde andersoortige werkzaamheden zoals in de vorige
volzin bedoeld worden op bas is van nac alculatie in rekening gebracht tegen de als dan geldende tarieven van L everancier.
O pdrachtgever dient s toringen aan D evices onverwijld te melden aan de helpdesk van L everancier. L everancier garandeert
niet dat de D evic es en de daarop gebruikte programmatuur of P rogrammatuur te allen tijde s toringsvrij zullen func tioneren
25 .5 O pdrachtgever dient de aan hem ter bes c hikking gestelde D evices en P rogrammatuur als een goed huis vader te gebruiken.
O pdrachtgever
zal handelen als
een
profes s ionele gebruiker en
in
dat
kader
in
ieder
geval:
a. geen onoordeelkundig, ongeautoriseerd, onwet tig of onoorbaar gebruik of gebruik niet overeenkomstig het gebruiksdoel
maken
van
de
D evices
van
L everanc ier;
b. geen data / programmatuur op de apparatuur van L everancier plaatsen die in s trijd kan zijn met, of inbreuk kan maken
op, de intellec tuele eige ndomsrechten of andere rec hten van L everancier of derden, of in s trijd zijn kan zijn met de wet of
goede
zeden,
zoals
(kinder)pornosite,
illegale
kans s pelen
et
c etera.
c.
geen
inbreuk
maken
op
intellectuele
eigendoms rechten
van
L everancier
of
derden;
d.
geen
virus s en
verspreiden;
e. geen gebruik maken van andere dan door L everanc ier geadviseerde apparatuur en anders zins de aanwijzingen van
L everancier met betrekking tot randvoorwaarden voor het gebruik opvolgen, zoals in de SL A is opgenomen;
f. derden niet toes taan gebruik te maken van de D evices zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van
L everancier;
Sc hade door onoordeelkundig / onzorgvuldig gebruik en anders oortige aan het gebruik van de D evic es gerelateerde schade die
in de ris ic osfeer van O pdrachtgever valt, wordt aan O pdrachtgever in rekening gebrac ht. T enzij anders overeengekomen, is
O pdrachtgever gehouden een adequate verzekering aan te houden tegen alle vormen van s c hade aan de D evices.
Artikel 26

SaaS-diensten

26 .1 L everancier levert geen SaaS - diensten. L everancier levert alleen de infras tructuur en is op geen enkele wijze
verantwoordelijk en/of aans prakelijk voor de door derden geleverde SaaS- diensten. D e werking van de A pplicaties die door
derden worden geleverd, valt onder de verantwoordelijkheid van de betreffende derde.
Artikel 27

WA N-diensten

27 .1 I ndien en voor zover overeengekomen zal L everancier bemiddelen bij het verwerven van telec ommunicatievoorzieningen.
27 .2 O p de aanvraag en het gebruik van de voorzieningen zijn naas t onderhavige voorwaarden van L everancier tevens de
voorwaarden van de betreffende telec omleverancier(s) rec hts treeks op O pdrachtgever van toepas sing, waarbij
laats tgenoemde voorwaarden prevaleren. O p de A lgemene Voorwaarden kan in dat geval voor wat betreft de WA N -diensten
en gerelateerde leveringen uits luitend L everancier zic h beroepen.
Artikel 28

Domeinnaam registratie

28 .1 I ndien en voor zover overeengekomen zal L everancier bemiddelen bij het aanvragen van een domeinnaam. O p de aanvraag
en het gebruik van de domeinnaam zijn de voorwaarden van de organis atie die verantwoordelijk is voor de regis tratie
rec hts treeks op O pdrachtgever van toepassing.
28 .2 I ndien L everancier bemiddelt bij het aanvragen van een domeinnaam, dan vindt regis tratie van de domeinnaam plaats op
naam en voor rekening en ris ico van O pdrachtgever. O pdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het domein
en de domeinnaam.

Artikel 29

SSL certif icering

29 .1 I ndien en voor zover overeengekomen zal L everancier bemiddelen bij het aanvragen van een SSL-certificaat. O p de aanvraag
en het gebruik van het SSL -certificaat zijn de voorwaarden van de organisatie die verantwoordelijk is voor de toekenning
van het c ertificaat rec htstreeks op O pdrachtgever van toepassing.
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29 .2 I ndien L everancier bemiddelt bij het verkrijgen van een SSL -certificaat, dan vindt registratie van het c ertificaat plaats op
naam en voor rekening en ris ic o van O pdrachtgever. O pdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van het SSL c ertificaat.
Artikel 30

Det achering

30 .1 L everancier zal de in de O vereenkomst aangewezen M edewerker(s) aan O pdrachtgever ter beschikking s tellen om onder
leiding en toezic ht van O pdrachtgever werkzaamheden te verrichten die vallen binnen de s cope van de overeengekomen
typen werkzaamheden.
30 .2 L everancier is gehouden tot tijdige en volledige afdracht van de voor de gedetac heerde medewerker in verband met de
overeenkomst te betalen loonbelasting en (voors c hot- )premies voor s oc iale verzekeringen. L everancier vrijwaart
O pdrachtgever voor alle wettelijke aans praken van de belas tingdienst res pectievelijk s ociale verzekeringsinstanties met
betrekking tot belastingen en s ociale verzekeringspremies welke direct s amenhangen met de terbes chikkingstelling door
leveranc ier van de gedetacheerde medewerker (de zgn. inleners aansprakelijkheid), mits O pdrachtgever de afwikkeling van

30 .3

30 .4

30 .5

30 .6

de betreffende aans praken geheel aan L everancier overlaat, hem daarbij alle medewerking verleent en hem alle benodigde
informatie en, indien door L everanc ier gewenst, p roc esvolmachten verstrekt.
O pdrachtgever kan de ter beschikking gestelde M edewerker s lechts te werk s tellen voor andere dan de overeengekomen
typen werkzaamheden dan wel voor werkzaamheden buiten N ederland indien L everancier daarmee vooraf s c hriftelijk hee ft
inges temd.
I ndien een O vereenkomst betreffende detachering is aangegaan voor onbepaalde duur, geldt voor elk der partijen een
opzegtermijn zoals overeengekomen. Bij gebreke van een overeengekomen opzegtermijn zal de opzegtermijn één
kalendermaand bedragen. O pzegging dient s c hriftelijk te ges c hieden. L everancier zal wegens opzegging nimmer tot enige
s c hadevergoeding zijn gehouden.
L everancier zal zic h er redelijkerwijs voor inspannen dat de ter bes chikking gestelde M edewerker gedurende de duur van de
O vereenkomst beschikbaar blijft voor arbeid tijdens de overeengekomen dagen en uren. O ok indien de overeenkomst is
aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde pers oon, is L everancier s teeds gerechtigd na overleg met
O pdrachtgever deze persoon te verv angen door één of meer andere pers onen met dezelfde kwalificaties.
O pdrachtgever is gerechtigd om vervanging van de aan hem ter bes c hikking ges telde M edewerker te verzoeken (i) indien
de ter bes c hikking ges telde M edewerker aantoonbaar niet aan uitdrukkelijk overeengekomen c ompetenties voldoet en
O pdrachtgever dit binnen drie Werkdagen na de aanvang van de werkzaamheden schriftelijk en gemotiveerd aan L everancier
kenbaar maakt, dan wel (ii) ingeval van langdurige ziekte of uitdiensttreding van de ter bes c hikking ges telde M edewerker.
L everancier zal aan het verzoek onverwijld met prioriteit aandacht geven. L everancier s taat er niet voor in dat vervanging
s teeds mogelijk is. I ndien vervanging niet of niet onverwijld mogelijk is , vervallen de aans praken van O pdr achtgever op
verdere nakoming van de overeenkomst evenals alle aans praken van O pdrac htgever wegens niet - nakoming van de
overeenkomst. Betalingsverplichtingen van O pdrachtgever betreffende de verrichte werkzaamheden blijven onverminderd
in s tand.

30 .7 T enzij anders overeengekomen werkt de gedetacheerde gedurende de Werkdagen en Werkuren van L everancier en behoort
reis tijd voor woon- werkverkeer van een M edewerker - voor zover die reistijd diens reguliere reistijd voor woon - werkverkeer
naar de loc atie van L everancier overschrijdt - tot de Werkuren van die M edewerker.
30 .8 O pdrachtgever zal zich ten aanzien van de ter bes chikking gestelde M edewerker gedragen op dezelfde zorgvuldige wijze als
waartoe hij ten opzic hte van zijn eigen medewerkers gehouden is .
30 .9 O pdrachtgever is jegens de ter bes c hikking ges telde M edewerker en leveranc ier gehouden tot nakoming van de relevante
wetgeving en de uit de daarmee s amenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid
op de werkplek en de goede arbeids omstandigheden in het algemeen.
30 .10 I ndien de ter bes c hikking gestelde M edewerker in opdrac ht of op verzoek van O pdrachtgever per dag langer werkt dan het
overeengekomen of gebruikelijke aantal Werkuren dan wel buiten de bij L everancier gebruikelijke Werkdagen, is
O pdrachtgever voor deze uren de overeengekomen toeslag(en) of, bij gebreke van (een) overeengekomen toeslag(en), de
bij L everanc ier gebruikelijke toes lag(en) op het uurtarief vers c huldigd. D es gevraagd zal leverancier O pdrachtgever
informeren over de geldende toes lagen.

22

DEEL C:

VOORWAARDEN KOOP PRODUCTEN EN/OF KANTOORAPPARATUUR;

A rtikel C 1 Prijs en bet alingsvoorwaarden
1 .1 A lle prijzen zijn netto, exclusief. B.T .W. en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Tenzij uitdrukkelijk
anders overeengekomen zijn in de prijs van de apparatuur niet begrepen de kos ten van vervoer, verzekering en ins tallatie.
1 .2 A lle belastingen en kosten, hoe ook genaamd, welke nu, of te eniger tijde, zullen worden geheven op de door O pdrachtgever
te betalen bedragen, of op deze overeenkomst of op de apparatuur en /of op het gebruik van de apparatuur, onverschillig op
wiens naam deze zijn ges teld, zijn voor rekening van O pdrachtgever.
1 .3 Betaling van het vers chuldigde koopbedrag dient te worden gedaan 1 4 dagen na fac tuurdatum op het op de fac tuur
aangegeven betaaladres.
1 .4 O pdrachtgever kan geen beroep doen op ops chorting, korting dan wel verrekening plaats laten vinden, met betrekking tot
de betalingsverplichtingen van O pdrachtgever jegens L everancier.
1 .5 I ndien O pdrachtgever enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichting niet, niet volledig of niet tijdig voldoet is
L everancier voorts gerechtigd haar verplichtingen op te s c horten en heeft L everancier het rec ht de overeenkomst te ontbinden
(zie artikel 1 2) en (aanvullende) s c hadevergoeding te vorderen.
A rtikel C 2 A f levering en Installatie
2 .1 I ndien uitdrukkelijk s c hriftelijk overeengekomen zal L everancier zorgdragen vo or het afleveren, ops tellen, afs tellen en
tes ten van de apparatuur.
2 .2 I ndien L everancier voor de aflevering en ins tallatie van apparatuur zorgdraagt, is O pdrachtgever verplicht die maatregelen
te treffen of doen treffen zodat de apparatuur op eenvoudig e wijze kan worden geleverd en geplaatst en dient O pdrachtgever er
voor te zorgen dat de loc atie voor plaatsing voldoet aan de specificaties als vermeld in de bij de apparatuur behorende handl eiding
en/of opgegeven door L everancier.
A rtikel C 3 Waarborg en garantie
3 .1 L everancier levert produc ten die in overeens temming zijn met de bepalingen uit de koopovereenkomst. O pdrachtgever is
verplic ht de apparatuur overeenkomstig de, bij de apparatuur behorende, handleidingen te gebruiken. D e geleverde producten
zullen bij c orrec t gebruik in overwegende mate bes c hikken over de func tionaliteiten als beschreven in de tec hnische informati e
van de betreffende fabrikant ten tijde van de levering en derhalve in overwegende mate func tioneren. V oor s chade ten gevolge
van onjuis t gebruikt is L everancier nimmer aansprakelijk.
3 .2 L everancier s taat in voor de kwaliteit van de door haar geleverde zaken. O m die reden verstrekt L everancier gedurende
drie jaar (3 ) na aflevering, zijnde de in ontvangst name van de bestelde goede ren door O pdrachtgever, garantie op haar producten
die niet verder s trekt dan hierna vermeld. L everancier heeft enkel de verplichting, naar haar keuze, de verkochte apparatuur zelf
of een door haar gekozen s ervicebedrijf te laten hers tellen of, het gebrekk ige onderdeel te vervangen door al of niet nieuwe,
s tukken, zonder enige vergoeding. D e bovenvermelde termijn neemt een aanvang op het ogenblik van de levering en wordt niet
verlengd door enige reparatie.
3 .3 D e garantie is van overeenkomstige toepassing op gebreken die hun oorzaak overwegend vinden in ondeugdelijke installatie
door L everanc ier.
3 .4 D e garantie verleend op grond van 3 .2 van dit artikel vervalt indien het defec t niet gemeld werd aan L everancier binnen 5
werkdagen nadat het werd ontdekt. E en zichtbaar gebrek moet echter binnen 5 werkdagen na levering s chriftelijk worden gemeld
aan L everanc ier. H et indienen van een klacht om welke reden ook, onts laat O pdrachtgever er niet van s tipt te betalen op de
vervaldag. L everancier is na ommekomst van 3 jaar na levering niet aansprakelijk ter zake een eventueel door O pdrachtgever
gec ons tateerd gebrek.
3 .5 I ndien O pdrachtgever tijdig heeft gerec lameerd en er is aangetoond dat het geleverde product niet voldoet aan hetgeen is
overeengekomen, dan heeft L everancier de keus hetzij de niet deugdelijk geleverde produc ten te vervangen, hetzij aan
O pdrachtgever artikelen ter beschikking te s tellen waardoor deze in s taat is het hers tel zelf uit te voeren. D e responsetijd van
L everancier bedraagt 3 werkdagen.
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3 .6 N adat L everancier een van de in 3 .5 van dit artikel genoemde garantieopties heeft geleverd is zij ter zake de op haar
rus tende garantieverplichtingen gekweten en geen s c hadevergoeding in de ruims te zin des woords vers c huldigd aan
O pdrachtgever. D e vervangen s tukken worden eigendom van O pdrachtgever. O p de onder de garantie geleverde dan wel
hers telde producten rus t geen aanvullende dan wel hernieuwde garantiebepaling. D e garantie loopt te allen tijde af na een periode
van 3 jaar na aflevering van het produc t.
3 .7 D e garantie vervalt in de volgende gevallen:
(a) indien s prake is gewees t van reguliere s lijtage (bv ten aanzien van glas platen, papieropvangbakken, papiercassettes en
originelenkleppen), ondeskundig gebruik, reparatie, s choonmaak- of onderhoudswerkzaamheden of ander onzorgvuldig handelen
en/of trans port, vallen of s toten, ondes kundig aan - en/of ontkoppelen van de produc ten dan wel aanpas singen c .q.
hers telwerkzaamheden, verricht door O pdrachtgever;
(b) bij gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het produc t bedoeld of ges chikt is of bij overmatig gebruik, als mede bij het
gebruik van materialen welke niet aan de s pecificaties voldoen dan wel indien het product is gebruikt met ongeschikte of verk eerde
ac c essoires.
(c ) indien O pdrachtgever niet tijdig en op c orrecte wijze zijn klac ht kenbaar heeft gemaakt aan L everancier;
(d) voor zover het gebrek veroorzaakt is door op het produc t van buitenaf inwerkende oorzaken (bijvoorbeeld bliksemschade,
bes c hadiging door inwerken van voc ht of doo r andere van buiten komende oorzaken of onheilen) waaronder begrepen s toringen
in telefoonverbindingen, internetverbinding en s oortgelijke connecties;
(e) indien door O pdrachtgever geen aankoopfactuur kan worden overgelegd waarop het type en s erienummer va n het product is
vermeld;
(f) indien het produc t niet is voorzien van een fabrieksmatig aangebracht s erienummer.
3 .8

D e navolgende producten vallen expliciet niet onder de garantiebepalingen:
(a) verbruiks materialen, glas platen, s noeren en verbindingska bels,
(b) s oftware;
(c ) dvd’s ;
(d) c d- rom’s ;
(e) toners ed.
V oorts garandeert L everancier niet dat een geleverd produc t vrij is van virus s en of fouten, en/of dat gebreken of
onderbrekingen in de werkomgeving van O pdrachtgever kunnen worden ontdekt, en /of dat produc ten func tioneren in hardware
– en/of s oftwarec ombinaties zoals uitgekozen door O pdrachtgever.
3 .10 I ndien O pdrachtgever ervoor kiest het onder de garantie vallende product voor hers tel naar L everancier te retourneren,
gebeurt dit voor eigen rekening en ris ic o en dient het objec t in de originele onbeschadigde verpakking te zijn verpakt.
L everancier is op geen enkele wijze aans prakelijk voor verlies dan wel bes c hadiging van de produc ten gedurende een
retourzending.
A rtikel C 4 Intellectuele of industriële eigendom
4 .1 A lle rec hten van intellectuele en indus triële eigendom op de krac htens de overeenkomst verkochte en of geleverde
apparatuur, programmatuur, of andere materialen zoals documentatie, ontwerpen, analyses, offertes (inc lusief voorbereidend
materiaal daarvan) berusten uitsluitend bij L everancier Kantoor en ICT of diens licentiegevers. O pdrachtgever verkrijgt uitsluitend
de gebruiks rechten die bij deze voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend welke recht niet -exclusief zijn en
uits luitend door O pdrachtgever overdraagbaar zijn in het kader van wederverkoop in de normale uitoefening van zijn bedrijf.
4 .2 H et is O pdrachtgever niet toeges taan enige aanduiding betreffende auteursrechten, merken, handels namen of andere
intellectuele of indus triële eigendomsrechten van apparatuur e/of uit programmatuur of andere materialen als hiervoor bedoelt
te verwijderen of te wijzigen.
4 .3 H et is O pdrachtgever bekend dat, krac htens de bij ondertekening van deze overeenkomst geldende bepalingen v an de
A uteurswet 1 9 12, het openbaar maken en het verveelvoudigen van werken van letterkunde, wetens c hap of kuns t s lechts
geoorloofd is , indien er geen inbreuk wordt gemaakt op auteursrechten of andere rechten van derden. Partijen komen uitdrukkel ijk
overeen, dat O pdrachtgever bij het gebruik van de apparatuur zich zal vergewissen van de toelaatbaarheid van het kopiëren van
het ter kopiëring aangebodene. O pdrac htgever vrijwaart L everancier Kantoor en I C T tegen iedere auteurs rechtelijke
aans prakelijkheid voor zover het, met behulp van de aan O pdrachtgever ter beschikking gestelde apparatuur, gekopieerde werken
betreft.
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DEEL D:

VOORWA A RDEN PROJECTINRICHTI NG

A rtikel D 1 Toepasselijkheid
1 .1 D eel D is van toepas sing op projec tinrichting zoals uitgevoerd door L everancier. L everancier draagt zorg voor het gehele
projec t, van het inventariseren van de wens en van O pdrachtgever tot het realiseren van de uiteindelijke realisatie van de
nieuwe inric hting.
1 .2 D eel A , D eel B en D eel C zijn onverminderd van toepassing op de projec tinrichting. I n D eel D worden aanvullende
bepalingen opgenomen die gelden indien er s prake is van projec tinrichting. V oor zover de bepalingen in D eel D in s trijd zijn met
D eel A , D eel B en/of D eel C , geldt dat de bepa lingen zoals opgenomen in D eel D prevaleren.
A rtikel D 2 Inf ormatieplicht Opdrachtgever
2 .1 O pdrac htgever zal de informatie die L everancier voor het doen van een O fferte en voor een juis te en c orrec te uitvoering
van haar diens tverlening nodig heeft tijdig, volledig en juis t aan leverancier verstrekken. I ndien informatie door O pdrachtgever
is vers c haft, mag L everancier uitgaan van de c orrectheid daarvan, tenzij zij weet of behoort te weten dat de informatie niet
c orrec t is. H et niet tijdig of niet vol ledig aanleveren van benodigde informatie zal kunnen leiden tot vertraging in de levering
en/of de uitvoering van werkzaamheden
2 .2
L everancier vers trekt een O fferte op bas is van de door O pdrachtgever verschafte informatie en op bas is van de
zic htbare kenmerken van de ruimte die door L everancier opnieuw zal worden ingeric ht. O pdrachtgever is verplicht L everancier
volledig te informeren over de oms tandigheden die relevant zijn in het kader van projec tinrichting, denk aan s pecifieke
kenmerken van de betrokken ruimtes.
2 .3
I ndien O pdrachtgever de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke informatie en/of relevantie
informatie niet tijdig of niet overeenkomstig de afs praken ter beschikking van L everancier s telt of indien O pdrachtgever op
andere wijze niet aan zijn verplic htingen voldoet, heeft L everancier het rec ht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de
uitvoering van de overeenkomst en heeft hij het rec ht om de daardoor onts tane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in
rekening te brengen, een en ander onverminderd het rec ht van L everancier tot uitoefening van enig ander wettelijk rec ht.
A rtikel D 3 Garantie
3 .1 L everancier levert producten en het meubilair die in overeenstemming zijn met de bepalingen uit de O fferte. O pdrachtgever
is verplic ht de produc ten en het meubilair overeenkomstig de handleidingen te gebruiken. D e geleverde produc ten en het
meubilair zullen bij c orrect gebruik in overwegende mate beschikken over de func tionaliteiten als beschreven in de tec hnische
informatie van de betreffende fabrikant ten tijde van de levering en derhalve in overwegende mate functioneren. V oor schade
ten gevolge van onjuis t gebruikt is L everancier nimmer aans prakelijk.
3 .2 L everancier verstrekt garantie c onform de (looptijd van de) fabrieks garantie van de geleverde producten en het meubilair.
V oornoemde termijn neemt een aanvang op het ogenblik van de levering en wordt niet verlengd door enige reparatie.
3 .3 D e garantie is van overeenkomstige toepassing op gebreken die hun o orzaak overwegend vinden in ondeugdelijke installatie
door L everanc ier. D eze garantie heeft een looptijd van maximaal 1 jaar.
3 .4 D e garantie verleend op grond van 3 .2 en 3 .3 van dit artikel vervalt indien het defect niet gemeld werd aan L everancier
binnen 5 werkdagen nadat het werd ontdekt. E en zic htbaar gebrek moet ec hter binnen 5 werkdagen na levering s c hriftelijk
worden gemeld aan L everancier. H et indienen van een klacht om welke reden ook, onts laat O pdrachtgever er niet van s tipt te
betalen op de vervaldag. L everancier is na ommekomst van 3 jaar na levering niet aansprakelijk ter zake een eventueel door
O pdrachtgever geconstateerd gebrek.
3 .5 I ndien O pdrachtgever tijdig heeft gerec lameerd en er is aangetoond dat het geleverde product niet voldoet aan hetgeen is
overeengekomen, dan heeft L everancier de keus hetzij de niet deugdelijk geleverde produc ten te vervangen, hetzij aan
O pdrachtgever artikelen ter beschikking te s tellen waardoor deze in s taat is het hers tel zelf uit te voeren. D e responsetijd van
L everancier bedraagt 3 werkdagen.
3 .6 N adat L everancier een van de in 3 .5 van dit artikel genoemde garantieopties heeft geleverd is zij ter zake de op haar
rus tende garantieverplichtingen gekweten en geen s c hadevergoeding in de ruims te zin des woords vers c huldigd aan
O pdrachtgever. D e vervangen s tukken worden eigendom van O pdrachtgever. O p de onder de garantie geleverde dan wel
hers telde producten rus t geen aanvullende dan wel hernieuwde garantiebepaling. D e garantie loopt te allen tijde af nadat de
looptijd van de fabrieks garantie zoals opgenomen in artikel 3 .2 is verstreken.
3 .7 D e garantie vervalt in de volgende gevallen:
(a) indien s prake is geweest van reparatie, s choonmaak- of onderhoudswerkzaamheden of ander onzorgvuldig handelen en/of
trans port, vallen of s toten, ondes kundig aan - en/of ontkoppelen van de produc ten dan wel aanpas singen c .q.
hers telwerkzaamheden, verricht door O pdrachtgever;
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(b) bij gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het produc t bedoeld of ges chikt is of bij overmatig gebruik, als mede bij het
gebruik van materialen welke niet aan de s pecificaties voldoen dan wel indien het product is gebruikt met ongeschikte of verk eerde
ac c essoires.
(c ) indien O pdrachtgever niet tijdig en op c orrecte wijze zijn klac ht kenbaar heeft gemaakt aan L everancier;
(d) voor zover het gebrek veroorzaakt is door op het produc t v an buitenaf inwerkende oorzaken;
(e) indien het produc t niet is voorzien van een fabrieksmati g aangebracht s erienummer.
3 .8

I ndien O pdrachtgever ervoor kiest het onder de garantie vallende product voor hers tel naar L everancier te retourneren,
gebeurt dit voor eigen rekening en ris ic o en dient het objec t in de originele onbeschadigde verpakking te zij n verpakt.
L everancier is op geen enkele wijze aans prakelijk voor verlies dan wel bes c hadiging van de produc ten gedurende een
retourzending.

D 4 Bet aling
4 .1 A lle fac turen dienen door O pdrachtgever betaald te worden binnen veertien (8 ) dagen na fac tuurdatum. Bij gebreke van
betaling binnen de betalingstermijn is O pdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, de als dan geldende wette lijke
rente plus twee proc ent (2 % ) over het fac tuurbedrag aan L everancier verschuldigd.
4 .2 I ndien O pdrachtgever ook na ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn voor betaling is gegund, nalatig blijft het
vers c huldigde bedrag te voldoen, kan L everancier naas t de vers chuldigde wettelijke rente aans praak maken op vergoeding van
de buitengerec htelijke kosten, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal vijftien procent (1 5%) van de totaal verschuldigde
hoofds om met een minimum van € 5 0 0 (vijfhonderd euro).
4 .3 A lle betalingen van O pdrachtgever vinden plaats zonder enige aftrek, korting of verrekening, tenzij anders overeengekomen.
4 .4 E ventuele rec lames op grond van vermeend onjuiste facturen of (vermeende) G ebreken of gebreken in de uitvoering van
D iens ten dienen s chriftelijk binnen tien (1 0) dagen na fac tuurdatum respectievelijk uitvoering door L everancier te zijn ontvangen,
bij gebreke waarvan het rec ht op rec lame op de betreffende fac tuur vervalt.
4 .5 L everancier is s teeds gerec htigd O pdrachtgever te vragen voldoende zekerheid te s tellen voor het nakomen van diens
betalingsverplichtingen en de uitvoering of verdere uitvoering van de overeenkomst op te s chorten totdat de gevraagde zekerheid
is ges teld.
4 .6 I ndien en voor zover is overeengekomen dat de werkzaamheden die door L everanc ier zijn verric ht worden gec ompenseerd
met punten op bas is van een puntenc ontract, dan zal O pdrachtgever geen fac tuur verkrijgen voor de werkzaamheden, doch
zullen
de
punten
voor
de
overeengekomen werkzaamheden c onform
O vereenkomst worden
afgeboekt.
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