ALGEMENE VOORWAARDEN

De ni es
- Leverancier
- Cliënt

Releaz V.O.F. handelend onder de naam ‘Releaz’, geves gd te Groningen
Een natuurlijk- of rechtspersoon met wie Leverancier een overeenkomst is
aangegaan of aangaat

Algemene bepalingen
Ar kel 1 | Algemeen
1.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, o erte en overeenkomst tussen
Leverancier en Cliënt waarop Leverancier deze voorwaarden van toepassing hee verklaard, voor zover van
deze voorwaarden niet door par jen uitdrukkelijk en schri elijk is afgeweken.
1.2
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor
de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.
1.3
De toepasselijkheid van eventuele inkoo of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de
hand gewezen.
1.4
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nie g is of vernie gd wordt, zullen de overige
bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Leverancier en Cliënt in
overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nie ge c.q. vernie gde bepalingen overeen
te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nie ge c.q. vernie gde bepaling in acht
worden genomen.
1.5
Indien Leverancier niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de
bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Leverancier in enigerlei mate het recht zou verliezen om in
andere gevallen de s pte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Ar kel 2 | Prijzen en betaling
2.1
Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere he ngen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij
schri elijk uitdrukkelijk anders is vermeld.
2.2
Betaling dient te geschieden binnen 14 (veer en) dagen na factuurdatum, op een door Leverancier aan
te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schri elijk anders door Leverancier aangegeven.
Leverancier is gerech gd om periodiek te factureren.
2.3
Indien Cliënt in gebreke blij in de jdige betaling van een factuur, dan is Cliënt van rechtswege in
verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is. Cliënt is vanaf dat moment tot het moment van
voldoeding over het opeisbare bedrag de we elijke rente verschuldigd.
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2.4
Indien Leverancier het nodig acht de vordering uit handen te geven zal Cliënt, naast de
overeengekomen verschuldigde bedrag en de we elijke rente, tevens gehouden zijn tot volledige vergoeding
van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.
2.5
Cliënt is per verlate week, te rekenen vanaf de zevende dag na de dag dat Cliënt in verzuim is,
gehouden tot het betalen van 5% van het totale verschuldigde bedrag, met een maximum van € 100 (honderd)
per verlate week.

Ar kel 3 | Contractsduur, uitvoering
3.1
De overeenkomst tussen Leverancier en Cliënt wordt aangegaan voor onbepaalde jd, tenzij uit de
aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien par jen uitdrukkelijk en schri elijk anders
overeenkomen.
3.2
Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn
overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient
Cliënt Leverancier derhalve schri elijk in gebreke te stellen. Leverancier dient daarbij een redelijke termijn te
worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3.3
Indien Leverancier gegevens behoe van Cliënt voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de
uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat Cliënt deze juist en volledig aan Leverancier ter beschikking hee
gesteld.
3.4

Leverancier hee het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Ar kel 4 | Wijziging overeenkomst
4.1
Indien jdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen par jen jdig en in onderling overleg
tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan
niet op verzoek of aanwijzing van Cliënt, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalita ef en/of
kwan ta ef opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequen es hebben voor hetgeen oorspronkelijk
overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of
verlaagd. Leverancier zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de
overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. Cliënt
aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en
termijn van uitvoering.
4.2
Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Leverancier
gerech gd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Cliënt
bevoegde persoon en Cliënt akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere
voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen jds p waarop daaraan uitvoering gegeven zal
worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanpresta e van
Leverancier op en is voor Cliënt evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke
te komen, kan Leverancier een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalita ef
en/of kwan ta ef opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten
werkzaamheden of te leveren zaken.
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4.3
Indien Cliënt in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens
Leverancier gehouden is, dan is Cliënt aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde
van Leverancier daardoor direct of indirect ontstaan.
4.4
Indien Leverancier met Cliënt een vaste prijs overeenkomt, dan is Leverancier nie emin te allen jde
gerech gd tot verhoging van deze prijs zonder dat Cliënt in dat geval gerech gd is om de overeenkomst om die
reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplich ng ingevolge
de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een s jging van de prijs van grondsto en, lonen etc. of op andere
gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Ar kel 5 | Levering
5.1
Alle door Leverancier genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van
de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Leverancier bekend waren en zij zullen zoveel
mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt
Leverancier niet in verzuim.
5.2
Leverancier is niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen
omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en die zich na
het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien
overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Leverancier en Cliënt zo spoedig mogelijk in overleg treden.

Ar kel 6 | Ontbinding
6.1
Aan elk der par jen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de
andere par j, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schri elijke ingebrekestelling waarbij een
redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming
van wezenlijke verplich ngen ingevolge de overeenkomst.
6.2
Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor
onbepaalde jd is aangegaan, kan deze door elk der par jen na goed zakelijk overleg en onder opgave van
redenen door schri elijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen par jen geen uitdrukkelijke opzegtermijn
is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Par jen zullen
wegens opzegging nimmer tot schadevergoeding zijn gehouden.
6.3
In geval van liquida e, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van Cliënt, van
schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Cliënt niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan
beschikken, staat het Leverancier vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel
de order of overeenkomst te annuleren. De vorderingen van Leverancier op Cliënt zijn in dat geval onmiddellijk
opeisbaar. Leverancier zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
6.4
Indien Cliënt op het moment van de ontbinding als bedoeld in ar kel 6.1 reeds presta es ter uitvoering
van de overeenkomst hee ontvangen, zullen deze presta es en de daarmee samenhangende
betalingsverplich ng geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Leverancier ten aanzien van die presta es
in verzuim is. Bedragen die Leverancier vóór de ontbinding hee gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds
ter uitvoering van de overeenkomst hee verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige
volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Ar kel 7 | Rechten van intellectuele of industriële eigendom
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7.1
Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde
of ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen
zoals analyses, ontwerpen, documenta e, rapporten, o ertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan,
berusten uitsluitend bij leverancier, diens licen egevers of diens toeleveranciers. Cliënt verkrijgt uitsluitend de
gebruiksrechten die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of
verdergaand recht van cliënt tot verveelvoudiging van programmatuur, websites, databestanden
of andere materialen is uitgesloten. Een aan Cliënt toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en nietoverdraagbaar aan derden.
7.2
Indien in afwijking van ar kel 7.1 leverancier bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht
van intellectuele of industriële eigendom, kan een zodanige verbintenis steeds slechts schri elijk en
uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien par jen schri elijk en uitdrukkelijk overeenkomen dat rechten
intellectuele of industriële eigendom ten aanzien van speci ek voor Cliënt ontwikkelde programmatuur,
websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zullen gaan op Cliënt, dan laat dit de
bevoegdheid van Leverancier onverlet om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen,
algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, documenta e, werken, programmeertalen en dergelijke, zonder
enige beperking voor andere doeleinden toe te passen en te exploiteren, hetzij voor zich zelf hetzij voor
derden. Evenmin tast een overdracht van rechten van intellectuele of industriële eigendom het recht van
Leverancier aan om ten behoeve van zichzelf of derden ontwikkelingen te ondernemen die soortgelijk zijn aan
die welke ten behoeve van Cliënt zijn of worden gedaan.
7.3
Het is Cliënt niet toegestaan enige aanduiding betre ende het vertrouwelijke karakter dan wel
betre ende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële
eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te
wijzigen.
7.4
Het is Leverancier toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de. Het is Cliënt
niet toegestaan een dergelijke technische maatregel te verwijderen of te ontwijken, indien een dergelijke
technische maatregel door Leverancier is genomen. Indien beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat
Cliënt geen reservekopie van programmatuur kan maken, zal Leverancier Cliënt desgevraagd een reservekopie
ter beschikking stellen.
7.5
Tenzij Leverancier een reservekopie van de programmatuur aan Cliënt ter beschikking stelt, mag Cliënt
één reservekopie van de programmatuur maken, welke uitsluitend gebruikt mag worden ter bescherming tegen
onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. Installa e van de reservekopie geschiedt slechts na onvrijwillig
bezitsverlies of beschadiging. Een reservekopie dient te zijn voorzien van dezelfde labels en aanduidingen van
auteursrecht als aanwezig op het oorspronkelijke exemplaar.
7.6
Met inachtneming van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden is Cliënt gerech gd tot
verbetering van fouten in hem ter beschikking gestelde programmatuur als dat noodzakelijk is voor het met de
programmatuur beoogde gebruik. Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van ‘fouten’, wordt daaronder
verstaan het substan eel niet voldoen aan de door Leverancier schri elijk kenbaar gemaakte func onele of
technische speci ca es en, ingeval van maatwerkprogrammatuur en websites, aan de tussen par jen
schri elijk uitdrukkelijk overeengekomen func onele of technische speci ca es. Van een fout is alleen sprake
indien Cliënt deze kan aantonen en indien deze reproduceerbaar is. Cliënt is gehouden van fouten onverwijld
melding aan Leverancier te maken.
7.7
Leverancier zal Cliënt vrijwaren tegen elke rechtsvordering van een derde welke gebaseerd is op de
bewering dat door Leverancier zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of
andere materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of industriële eigendom,
onder de voorwaarde dat Cliënt Leverancier onverwijld schri elijk informeert over het bestaan en de inhoud
van de rechtsvordering en de a andeling van de zaak, waaronder het tre en van eventuele schikkingen, geheel
overlaat aan Leverancier. Cliënt zal daartoe de nodige volmachten, informa e en medewerking
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aan Leverancier verlenen om zich, indien nodig in naam van Cliënt, tegen deze rechtsvorderingen te verweren.
Deze verplich ng tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met door Cliënt ter
gebruik, bewerking, verwerking of incorpora e aan Leverancier ter beschikking gestelde materialen, dan wel (ii)
met wijzigingen die Cliënt in de programmatuur, website, databestanden, apparatuur of andere materialen
hee aangebracht of door derden hee laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat
de door Leverancier zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere
materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom
of indien naar het oordeel van Leverancier een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal
Leverancier zo mogelijk zorg dragen dat Cliënt het geleverde, of func oneel gelijkwaardige andere
programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of de betre ende andere materialen ongestoord kan
blijven gebruiken, bijvoorbeeld door aanpassing van de inbreukmakende onderdelen of door verwerving van
een gebruiksrecht ten behoeve van Cliënt. Indien Leverancier naar zijn uitsluitend oordeel niet of niet anders
dan op voor hem ( nancieel) onredelijk bezwarende wijze kan zorg dragen dat Cliënt het geleverde ongestoord
kan blijven gebruiken, zal Leverancier het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder a rek
van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen. Leverancier zal zijn keuze in dit kader niet maken dan na
overleg met Cliënt. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplich ng van Leverancier
wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom van een derde is geheel uitgesloten,
daaronder begrepen aansprakelijkheid en vrijwaringsverplich ngen van Leverancier voor inbreuken die
veroorzaakt worden door het gebruik van de geleverde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur
en/of materialen (i) in een niet door leverancier gemodi ceerde vorm, (ii) in samenhang met niet door
Leverancier geleverde of verstrekte zaken of programmatuur of (iii) op een andere wijze dan waarvoor de
apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en/of andere materialen zijn ontwikkeld of bestemd.
7.8
Cliënt garandeert dat geen rechten van derden zich verze en tegen beschikbaarstelling aan leverancier
van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek,
domeinnamen, logo’s etc.), databestanden, of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel
van gebruik, bewerking, installa e of incorpora e (bijv. in een website). Cliënt zal Leverancier vrijwaren
tegen elke ac e die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken,
installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Ar kel 8 | Medewerking door cliënt
8.1
Cliënt zal Leverancier steeds jdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nu ge en
noodzakelijke gegevens of inlich ngen verscha en en alle medewerking verlenen.
8.2
Cliënt is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisa e van de apparatuur,
programmatuur en van de door Leverancier te verlenen diensten alsmede voor de controle- en
beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.
8.3
Indien is overeengekomen dat Cliënt programmatuur, materialen of gegevens op informa edragers ter
beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke
speci ca es.
8.4
Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet jdig of niet
overeenkoms g de afspraken ter beschikking van Leverancier staan of indien Cliënt op andere wijze niet aan
zijn verplich ngen voldoet, hee Leverancier in ieder geval het recht tot opschor ng van de uitvoering van de
overeenkomst en hee hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in
rekening te brengen.
8.5
Ingeval medewerkers van Leverancier op de loca e van Cliënt werkzaamheden verrichten, zal Cliënt
kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals -indien van toepassing- een
werkruimte met telecommunica efaciliteiten etc. zorgdragen. Cliënt zal Leverancier vrijwaren voor aanspraken
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van derden, medewerkers van Leverancier daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de
overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van Cliënt of van onveilige
situa es in diens organisa e.

Ar kel 9 | Aansprakelijkheid van Leverancier; vrijwaring
9.1
blijkt.

Leverancier aanvaardt we elijke verplich ngen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit ar kel 10

9.2
De totale aansprakelijkheid van Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de
overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die
overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met
een loop jd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl.
BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen
dan € 453.780,22 (vierhonderd-drie-envij ig-duizend-zevenhonderd-tach g euro en twee-en-twin g eurocent).
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten die Cliënt zou moeten maken om de presta e van Leverancier aan de overeenkomst te
laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Cliënt de overeenkomst hee ontbonden;
b. de kosten die Cliënt hee gemaakt voor het noodgedwongen langer opera oneel houden van zijn oude
systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Leverancier op een voor hem
bindende leverdatum niet hee geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de
vertraagde levering;
c. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de
vaststelling betrekking hee op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
d. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Cliënt aantoont dat deze
kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
9.3
De totale aansprakelijkheid van Leverancier voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor
materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan € 1.134.450,54 (één-miljoen–honderdvier-en-der gduizend-vierhonderd-vij ig euro en vier-en-vij ig eurocent) per gebeurtenis, waarbij een reeks
van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
9.4
Aansprakelijkheid van Leverancier voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde
winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagna e, is uitgesloten.
9.5
Buiten de in ar kel 9.2 en 9.3 genoemde gevallen rust op Leverancier geen enkele aansprakelijkheid
voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een ac e tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
De in ar kel 9.2 en 9.3 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de
schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Leverancier.
9.6
De aansprakelijkheid van Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een
overeenkomst ontstaat slechts indien Cliënt Leverancier onverwijld en deugdelijk schri elijk in gebreke stelt,
stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Leverancier ook na die termijn
toerekenbaar in de nakoming van zijn verplich ngen tekort blij schieten. De ingebrekestelling dient een zo
gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te beva en, zodat Leverancier in staat is adequaat te
reageren.
9.7
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Cliënt de schade zo
spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schri elijk bij Leverancier meldt.
9.8
Cliënt vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als
gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Cliënt aan een derde is geleverd en dat mede
bestond uit door Leverancier geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en
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voor zover Cliënt bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere
materialen.

Ar kel 10 | Overmacht
10.1
Geen van par jen is gehouden tot het nakomen van enige verplich ng indien hij daartoe verhinderd is
als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van
toeleveranciers van Leverancier.
10.2
Wanneer de overmachtssitua e langer dan negen g dagen hee geduurd, hebben par jen het recht
om de overeenkomst door schri elijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst
gepresteerd is wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat par jen elkaar overigens iets verschuldigd
zullen zijn.

Ar kel 11 | Export
Bij export van apparatuur, onderdelen of programmatuur door Cliënt zijn de relevante exportbepalingen van
toepassing. Cliënt zal Leverancier vrijwaren voor alle aanspraken van derden die verband houden met aan
Cliënt toe te rekenen overtredingen van de van toepassing zijnde exportbepalingen.

Ar kel 12 | Toepasselijk recht en geschillen
12.1

De overeenkomsten tussen Leverancier en Cliënt worden beheerst door Nederlands recht.

12.2
De geschillen welke tussen Leverancier en Cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van een door
Leverancier met Cliënt gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die
daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, doch niet dan
nadat de procedure conform het Minitrialreglement van de S ch ng Geschillenoplossing Automa sering te
Den Haag (= niet bindende adviesprocedure) is gevolgd, onverminderd het recht van par jen een voorziening in
kort geding te vragen.

Computerservice
De in dit hoofdstuk "Computerservice" vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen uit deze
algemene voorwaarden, van toepassing indien Leverancier diensten op het gebied van computerservice
(automa sche informa everwerking) verleent, waaronder wordt verstaan het verwerken van gegevens met
behulp van door Leverancier of diens leveranciers beheerde programmatuur en apparatuur, zoals (doch niet
alleen) het beschikbaar stellen van computercapaciteit voor het aanbieden van een website van Cliënt op
internet (“hos ng”).

Ar kel 13 | Duur
13.1
Indien de overeenkomst betrekking hee op het periodiek of anderszins regelma g verlenen van
computerservice, wordt de overeenkomst aangegaan voor de tussen par jen overeengekomen duur, bij
gebreke waarvan een duur van één jaar geldt. Het recht van tussen jdse opzegging van de overeenkomst door
Cliënt is uitgesloten, onverminderd het bepaalde in ar kel 14.5.
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13.2
De duur van de overeenkomst wordt telkenmale s lzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke
periode verlengd, tenzij Cliënt of Leverancier de overeenkomst schri elijk beëindigt met inachtneming van een
opzegtermijn van twee kalendermaanden voor het einde van de betre ende periode, waarbij als opzegdatum
geldt de datum van de poststempel.

Ar kel 14 | Uitvoering van de werkzaamheden
14.1
Leverancier zal de computerservice met zorg verrichten overeenkoms g de met Cliënt schri elijk
vastgelegde procedures en afspraken.
14.2
Alle door Leverancier te verwerken gegevens zullen overeenkoms g de door Leverancier te stellen
voorwaarden door Cliënt worden geprepareerd en worden aangeleverd. Tenzij anders is overeengekomen, zal
Cliënt de te verwerken gegevens brengen naar en de resultaten van de verwerking ophalen van de plaats waar
Leverancier de computerservice uitvoert. Transport geschiedt voor rekening en risico van Cliënt, ook indien dit
door Leverancier wordt uitgevoerd of verzorgd.
14.3
Cliënt staat er voor in dat alle door hem aan Leverancier ter uitvoering van de computerservice ter
beschikking gestelde materialen, gegevens, programmatuur, procedures en instruc es steeds juist en volledig
zijn en dat alle aan Leverancier verstrekte informa edragers voldoen aan de speci ca es van Leverancier.
14.4
Alle door Leverancier bij de computerservice te gebruiken apparatuur, programmatuur en andere
materialen blijven het eigendom respec evelijk voorwerp van intellectuele en industriële eigendom van
Leverancier, ook indien Cliënt een vergoeding betaalt voor het ontwikkelen of aanscha en ervan door
Leverancier. Leverancier kan de van Cliënt ontvangen produkten en gegevens en de resultaten van de
verwerking onder zich houden totdat Cliënt alle aan Leverancier verschuldigde bedragen betaald hee .
14.5
Leverancier kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de computerservice aanbrengen. Indien
dergelijke wijzigingen een verandering van de bij Cliënt geldende procedures tot gevolg hebben, zal Leverancier
Cliënt hierover zo jdig mogelijk inlichten en komen de kosten van deze verandering voor rekening van Cliënt. In
zodanig geval kan Cliënt de overeenkomst schri elijk door opzegging beëindigen tegen de datum waarop de
wijziging in werking treedt, tenzij deze wijziging verband houdt met wijzigingen in relevante wetgeving of
andere door bevoegde instan es gegeven voorschri en of Leverancier de kosten van deze wijziging voor zijn
rekening neemt.
14.6
Leverancier zal zich er naar beste kunnen voor inspannen dat de door hem bij de uitvoering van de
computerservice gebruikte programmatuur voor zover mogelijk wordt aangepast aan wijzigingen in relevante
wetgeving of andere door bevoegde instan es gegeven voorschri en. Desverzocht zal Leverancier tegen de bij
hem gebruikelijke tarieven Cliënt adviseren over de gevolgen van deze aanpassingen voor Cliënt.

Ar kel 15 | Beveiliging en privacy
15.1
Cliënt staat ervoor in dat alle we elijke voorschri en betre ende de te verwerken gegevens,
daaronder in het bijzonder begrepen de voorschri en bij of krachtens de Wet persoonsregistra es gesteld, s pt
in acht zijn en zullen worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht. Cliënt zal
Leverancier alle terzake gevraagde informa e onverwijld schri elijk verstrekken. Leverancier zal voor een naar
de stand van de techniek adequate beveiliging van de persoonsregistra es zorg dragen.
15.2
Cliënt vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden die jegens Leverancier mochten worden
ingesteld wegens schending van de Wet persoonsregistra es en/of we elijke bewaartermijnen.
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Ar kel 16 | Telecommunica e
16.1
Indien bij computerservice gebruik wordt gemaakt van telecommunica efaciliteiten, is Cliënt
verantwoordelijk voor de juiste keuze en de jdige beschikbaarheid ervan. Leverancier is niet verantwoordelijk
voor niet aan hem toe te rekenen transmissiefouten.
16.2
Bij verwerking van gegevens met gebruik van telecommunica efaciliteiten zal Leverancier Cliënt
toegangs- of iden ca ecodes toewijzen. Cliënt zal de toegangscodes vertrouwelijk behandelen en slechts aan
geautoriseerde personeelsleden kenbaar maken.

Ar kel 17| Garan e
Tenzij anders is overeengekomen, is Leverancier niet verantwoordelijk voor controle van de juistheid en
volledigheid van de resultaten van de computerservice. Cliënt zal deze resultaten na ontvangst controleren.
Leverancier staat er niet voor in dat de computerservice foutloos zal worden verleend. Indien
onvolkomenheden in de resultaten van de verwerking een direct gevolg zijn van produkten, programmatuur,
informa edragers, procedures of bedieningshandelingen waarvoor Leverancier uit hoofde van de
overeenkomst uitdrukkelijk verantwoordelijk is, zal Leverancier de computerservice herhalen teneinde naar
beste vermogen deze onvolkomenheden te herstellen, mits de voor het herhalen van de computerservice
benodigde gegevens nog beschikbaar zijn en Cliënt de onvolkomenheden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
binnen één week na ontvangst van de resultaten, schri elijk en gedetailleerd aan Leverancier kenbaar maakt.
De herhaling zal gra s worden uitgevoerd. Indien de onvolkomenheden niet zijn toe te rekenen aan Leverancier,
kan Cliënt Leverancier verzoeken de computerservice te herhalen, in welk geval Leverancier de
kosten daarvan in rekening zal brengen. Indien herstel van onvolkomenheden die toegerekend moeten worden
aan Leverancier redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Leverancier de voor de betre ende computerservice door
Cliënt verschuldigde bedragen crediteren, zonder verder of anderszins jegens Cliënt aansprakelijk te zijn.

Ar kel 18 | Overschrijding dataverkeer
Cliënt is zelf verantwoordelijk voor (de extra kosten voor) overschrijding van de overeengekomen hoeveelheid
dataverkeer (versturen van tekst of a eeldingen over het internet via de server van Leverancier van en naar de
website van Cliënt). Zulks geschiedt conform de overeengekomen voorwaarden en tarieven.

Dienstverlening
De in dit hoofdstuk "Dienstverlening" vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze
algemene voorwaarden, van toepassing indien Leverancier diensten verleent, zoals organisa e- en
automa seringsadviezen, het ontwerpen of ontwikkelen van programmatuur of informa esystemen of het
verlenen van assisten e daarbij en dienstverlening met betrekking tot netwerken. Deze bepalingen laten de in
deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen omtrent speci eke diensten, zoals computerservice, de
ontwikkeling van programmatuur en onderhoud, onverlet.

Ar kel 19 | Uitvoering
19.1
Leverancier zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in
voorkomend geval overeenkoms g de met Cliënt schri elijk vastgelegde afspraken en procedures.
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19.2
Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is Leverancier gerech gd
de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat Cliënt de resultaten van de
daaraan voorafgaande fase schri elijk hee goedgekeurd.
19.3
Slechts indien dit schri elijk uitdrukkelijk is overeengekomen is Leverancier gehouden bij de uitvoering
van de dienstverlening jdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van Cliënt op te volgen. Leverancier is niet
verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen
of aanvullen; indien echter dergelijke aanwijzingen worden opgevolgd, zullen de desbetre ende
werkzaamheden worden vergoed conform ar kel 19.
19.4
Indien de overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een
bepaalde persoon, zal Leverancier steeds gerech gd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere
personen met dezelfde kwali ca es.

Ar kel 20 | Wijziging en meerwerk
20.1
Indien Leverancier op verzoek of met voorafgaande instemming van Cliënt werkzaamheden of andere
presta es hee verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen
deze werkzaamheden of presta es door Cliënt aan Leverancier worden vergoed volgens de gebruikelijke
tarieven van Leverancier. Leverancier is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan
verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schri elijke overeenkomst wordt gesloten.
20.2
Cliënt aanvaardt dat door werkzaamheden of presta es als bedoeld in ar kel 20.1 het
overeengekomen of verwachte jds p van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse
verantwoordelijkheden van Cliënt en Leverancier, kunnen worden beïnvloed.
20.3 Voorzover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken en par jen voornemens zijn om met
betrekking tot extra werkzaamheden of presta es een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Leverancier
Cliënt tevoren schri elijk informeren over de nanciële consequen es van die extra werkzaamheden of
presta es.

Ontwikkeling van programmatuur
De in dit hoofdstuk "Ontwikkeling van programmatuur" vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene
Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bijzondere bepalingen uit het hoofdstuk "Dienstverlening",
van toepassing indien Leverancier in opdracht van Cliënt programmatuur ontwikkelt. Op deze programmatuur is
ook het hoofdstuk "Gebruik en onderhoud van programmatuur" van toepassing, behalve voor zover daarvan in
dit hoofdstuk wordt afgeweken. De in dit hoofdstuk bedoelde rechten en verplich ngen hebben uitsluitend
betrekking op computerprogrammatuur in een voor een gegevensverwerkende machine leesbare vorm en
vastgelegd op voor een zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede op de daarbij behorende documenta e.

Ar kel 21 | Ontwikkeling van programmatuur
21.1
Par jen zullen schri elijk speci ceren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke
manier dit zal geschieden. Leverancier zal de programmatuurontwikkeling met zorg uitvoeren op basis van de
door Cliënt te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consisten e waarvan Cliënt instaat.
21.2
Leverancier is gerech gd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consisten e van de aan hem
ter beschikking gestelde gegevens of speci ca es te onderzoeken en bij constatering van eventuele
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onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Cliënt de betre ende
onvolkomenheden hee weggenomen.
21.3
Onverminderd het bepaalde in ar kel 6 verkrijgt Cliënt het recht tot gebruik van de programmatuur in
zijn bedrijf of organisa e. Indien en voor zover dit uitdrukkelijk schri elijk is overeengekomen, kan de broncode
van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische
documenta e aan Cliënt ter beschikking worden gesteld en is Cliënt gerech gd in deze programmatuur
wijzigingen aan te brengen.

Ar kel 22 | A evering, installa e en accepta e
22.1
Leverancier zal de te ontwikkelen programmatuur aan Cliënt conform de schri elijk vastgelegde
speci ca es a everen en installeren, dit laatste slechts indien een door Leverancier uit te voeren installa e
schri elijk is overeengekomen.
22.2
Indien een accepta etest schri elijk is overeengekomen, bedraagt de testperiode veer en dagen na
a evering of, indien een door Leverancier uit te voeren installa e schri elijk is overeengekomen, na voltooiing
van de installa e. Gedurende de testperiode is het Cliënt niet toegestaan de programmatuur voor produc eve
of opera onele doeleinden te gebruiken.
22.3
De programmatuur zal tussen par jen gelden als geaccepteerd:
a. indien tussen par jen niet een accepta etest is overeengekomen: bij de a evering of, indien een door
Leverancier uit te voeren installa e schri elijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installa e, dan wel
b. indien tussen par jen schri elijk een accepta etest is overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode,
dan wel
c. indien Leverancier vóór het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in ar kel 22.5 ontvangt: op
het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van
onvolkomenheden die volgens ar kel 22.6 aan accepta e niet in de weg staan. In afwijking van het voorgaande
zal de programmatuur, indien Cliënt daarvan vóór het moment van accepta e enig gebruik voor produc eve of
opera onele doeleinden maakt, reeds gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.
22.4
Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen accepta etest blijkt dat de programmatuur fouten
bevat die de voortgang van de accepta etest belemmeren, zal Cliënt Leverancier hierover schri elijk
gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de programmatuur zodanig is
aangepast dat die belemmering is opgeheven.
22.5
Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen accepta etest blijkt dat de programmatuur fouten in
de zin van ar kel 6.7 bevat, zal Cliënt Leverancier uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van
een schri elijk en gedetailleerd testrapport over de fouten informeren. Leverancier zal zich naar beste
vermogen inspannen de gemelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij Leverancier
gerech gd is jdelijke oplossingen dan wel programma omwegen of probleemvermijdende restric es in de
programmatuur aan te brengen.
22.6
Accepta e van de programmatuur mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke
verband houden met de tussen par jen uitdrukkelijk overeengekomen speci ca es en voorts niet wegens het
bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die opera onele of produc eve ingebruikname van de programmatuur
redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplich ng van Leverancier om deze kleine fouten in het
kader van de garan eregeling van ar kel 25, indien toepasselijk, te herstellen.
22.7
Indien de programmatuur in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de nietaccepta e van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele accepta e van een eerdere fase en/of een
ander onderdeel onverlet.
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Gebruik en onderhoud van de programmatuur
De in dit hoofdstuk "Gebruik en onderhoud van programmatuur" vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene
Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing op alle door Leverancier ter beschikking gestelde
programmatuur. De in dit hoofdstuk bedoelde rechten en verplich ngen hebben uitsluitend betrekking op
computerprogrammatuur in een voor een gegevensverwerkende machine leesbare vorm en vastgelegd op voor
een zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede op de daarbij behorende documenta e, alles met inbegrip
van eventueel door Leverancier te verstrekken nieuwe versies.

Ar kel 23 | Gebruiksrecht
23.1
Onverminderd het bepaalde in ar kel 6 verleent Leverancier Cliënt het niet-exclusieve recht tot het
gebruik van de programmatuur. Cliënt zal de tussen par jen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds s pt
naleven. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, omvat het gebruiksrecht van
Cliënt uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te voeren.
23.2
De programmatuur mag door Cliënt uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisa e worden gebruikt op
de ene verwerkingseenheid en voor een bepaald aantal of soort gebruikers of aanslui ngen waarvoor het
gebruiksrecht is verstrekt. Voor zover daaromtrent niets is overeengekomen gelden de verwerkingseenheid van
Cliënt waarop de programmatuur voor het eerst is gebruikt en het aantal aanslui ngen dat op het moment van
eerste gebruik op die verwerkingseenheid is aangesloten, als verwerkingseenheid en aantal aanslui ngen
waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Bij eventuele storing van de bedoelde verwerkingseenheid kan de
programmatuur voor de duur van de storing op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt. Het
gebruiksrecht kan betrekking hebben op meerdere verwerkingseenheden voor zover dat uit de overeenkomst
uitdrukkelijk blijkt.
23.3
Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Cliënt niet toegestaan de programmatuur en dragers
waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicen ëren, te vervreemden of daarop beperkte
rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook
niet indien de betre ende derde de programmatuur uitsluitend ten behoeve van Cliënt gebruikt.
Cliënt zal de programmatuur niet wijzigen anders dan in het kader van het herstellen van fouten, en niet
gebruiken in het kader van de verwerking van gegevens ten behoeve van derden (' me-sharing'). De broncode
van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische
documenta e worden niet aan Cliënt ter beschikking gesteld.
23.4
Onverwijld na het eventueel eindigen van het gebruiksrecht van de programmatuur zal Cliënt alle in
zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur aan Leverancier retourneren. Indien par jen zijn
overeengekomen dat Cliënt bij het einde van het gebruiksrecht de betre ende exemplaren zal vernie gen, zal
Cliënt van zodanige vernie ging Leverancier onverwijld schri elijk melding maken.

Ar kel 24 | A evering, installa e en accepta e
24.1
Leverancier zal de programmatuur op de overeengekomen soort en formaat informa edragers aan
Cliënt a everen en, indien een door Leverancier uit te voeren installa e schri elijk is overeengekomen, de
programmatuur bij Cliënt installeren.
24.2
Indien tussen par jen schri elijk een accepta etest is overeengekomen is het bepaalde in de ar kelen
22.3 tot en met 22.7 van overeenkoms ge toepassing.
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Ar kel 25 | Garan e
25.1 Gedurende een periode van drie maanden na a evering, of, indien tussen par jen een accepta etest is
overeengekomen, drie maanden na accepta e, zal Leverancier naar beste vermogen eventuele fouten in de
programmatuur in de zin van ar kel 7.7 herstellen indien deze binnen die periode gedetailleerd omschreven
schri elijk bij Leverancier zijn gemeld. Leverancier garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking
of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd. Het herstel zal gra s worden uitgevoerd, tenzij
de programmatuur in opdracht van Cliënt is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval
Leverancier zijn gebruikelijke tarieven en kosten van herstel in rekening zal brengen. Leverancier kan zijn
gebruikelijke tarieven en de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of
onoordeelkundig gebruik van Cliënt of van andere niet aan Leverancier toe te rekenen oorzaken of indien de
fouten bij het uitvoeren van de overeengekomen accepta etest hadden kunnen worden vastgesteld. Herstel
van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder de garan e. De garan everplich ng vervalt indien
Cliënt zonder schri elijke toestemming van Leverancier wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of doet
aanbrengen.
25.2
Herstel van fouten zal geschieden op een door Leverancier te bepalen loca e. Leverancier is gerech gd
jdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of probleemvermijdende restric es in de programmatuur
aan te brengen.
25.3
Na a oop van de in ar kel 25.1 bedoelde garan eperiode is Leverancier niet gehouden eventuele
fouten te herstellen, tenzij er tussen par jen een onderhouds-overeenkomst is afgesloten dat zodanig herstel
omvat.

Ar kel 26 | Onderhoud
26.1
Indien voor de programmatuur een onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien in de
gebruiksvergoeding van de programmatuur onderhoud is inbegrepen, zal Cliënt overeenkoms g de
gebruikelijke procedures van Leverancier geconstateerde fouten in de programmatuur gedetailleerd aan
Leverancier melden. Na ontvangst van de melding zal Leverancier naar beste vermogen fouten in de zin van
ar kel 7.7 trachten te herstellen en/of verbeteringen aanbrengen in latere nieuwe versies van de
programmatuur. De resultaten zullen a ankelijk van de urgen e op de door Leverancier te bepalen wijze en
termijn aan Cliënt ter beschikking worden gesteld. Leverancier is gerech gd jdelijke oplossingen
dan wel programma-omwegen of probleemvermijdende restric es in de programmatuur aan te brengen.
26.2
Leverancier garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of fouten zal werken of dat
alle fouten zullen worden verbeterd.
26.3
Leverancier kan zijn gebruikelijke tarieven en zijn kosten van herstel in rekening brengen indien sprake
is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik of van andere niet aan Leverancier toe te rekenen oorzaken
of indien de programmatuur door anderen dan Leverancier is gewijzigd. Herstel van verminkte of verloren
gegane gegevens valt niet onder onderhoud.
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24.3
Indien tussen par jen niet een accepta etest is overeengekomen, aanvaardt Cliënt de programmatuur
in de staat waarin deze zich op het moment van a evering bevindt, onverminderd de verplich ngen van
Leverancier ingevolge de garan e van ar kel 25.

26.4
Indien een onderhoudsovereenkomst is gesloten, zal Leverancier bij het beschikbaar komen van
verbeterde versies van de programmatuur deze aan Cliënt ter beschikking stellen. Drie maanden na het
beschikbaar stellen van een verbeterde versie is Leverancier niet meer verplicht tot het herstellen van
eventuele fouten in de oude versie en tot het verlenen van ondersteuning met betrekking tot de betre ende
oude versie. Voor het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en func es kan
Leverancier van Cliënt verlangen dat deze een nieuwe overeenkomst met Leverancier aangaat en dat voor de
terbeschikkingstelling een nieuwe vergoeding wordt betaald.
26.5
Indien Cliënt niet gelijk jdig met het aangaan van de overeenkomst tot terbeschikkingstelling van de
programmatuur een onderhoudsovereenkomst met Leverancier is aangegaan, kan Leverancier door Cliënt niet
gehouden worden op een later moment wel een onderhoudsovereenkomst aan te gaan.

Ar kel 27 | Programmatuur van toeleverancier
Indien en voor zover Leverancier programmatuur van derden aan Cliënt ter beschikking stelt, zullen, mits zulks
door Leverancier schri elijk aan Cliënt is meegedeeld, voor wat betre die programmatuur de voorwaarden
van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van het bepaalde in deze voorwaarden. Cliënt aanvaardt
de bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor Cliënt ter inzage bij Leverancier en
Leverancier zal deze aan Cliënt op zijn verzoek toezenden. Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van
derden in de verhouding tussen Cliënt en Leverancier om welke reden dan ook geacht worden niet van
toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde in deze voorwaarden.

Gra sch ontwerp
De in dit hoofdstuk beschreven voorwaarden hebben betrekking op de levering van producten of diensten op
het gebied van gra sche vormgeving, in de ruimste zin van het woord, en direct daaraan gerelateerde diensten
en/of producten.

Ar kel 28 | Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten
28.1 Tenzij anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele
eigendom - waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht - toe aan Leverancier. Voorzover
een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registra e, is uitsluitend Leverancier
daartoe bevoegd.
28.2
Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het
bestaan van rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of
portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke
beschermingsvormen voor Cliënt.
28.3
Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Leverancier te allen jde gerech gd om zijn/haar naam op of
bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen en is het Cliënt niet toegestaan zonder voorafgaande
toestemming het werk zonder vermelding van de naam Releaz openbaar te maken of te verveelvoudigen.
28.4
Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door Releaz tot stand
gebrachte werktekeningen, illustra es, prototypes, ontwerpen, ontwerpschetsen, lms en andere materialen of
(elektronische) bestanden, eigendom van Leverancier, ongeacht of deze aan Cliënt of aan derden ter hand zijn
gesteld.
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28.5
Na het voltooien van de opdracht hebben noch Cliënt noch Leverancier jegens elkaar een bewaarplicht
met betrekking tot de gebruikte materialen en gegevens.

Ar kel 29 | Gebruik en licen e
29.1
Wanneer Cliënt volledig voldoet aan zijn verplich ngen ingevolge de overeenkomst met Leverancier,
verkrijgt Cliënt een exclusieve licen e tot het gebruik van het ontwerp voorzover dit betre het recht van
openbaarmaking en verveelvoudiging overeenkoms g de bij de opdracht overeengekomen bestemming. Zijn er
over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blij de licen everlening beperkt tot dat gebruik van het
ontwerp, waarvoor op het moment van het verstrekken van de opdracht vaststaande voornemens bestonden.
Deze voornemens dienen aantoonbaar voor het sluiten van de overeenkomst aan Leverancier bekend te zijn
gemaakt.
29.2
Cliënt is zonder de schri elijke toestemming van Leverancier niet gerech gd het ontwerp ruimer of op
andere wijze te (laten) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander
gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantas ng van het voorlopige of de ni eve ontwerp,
hee Leverancier recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten van tenminste drie maal het
overeengekomen honorarium, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot
de gepleegde inbreuk, onverminderd het recht van Leverancier een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden
schade te vorderen.
29.3
Het is Cliënt niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde resultaten te gebruiken en elke in het
kader van de opdracht aan Cliënt verstrekte licen e komt te vervallen:
a. vanaf het moment dat Cliënt zijn (betalings)verplich ngen uit hoofde van de overeenkomst niet (volledig)
nakomt of anderszins in gebreke is, tenzij de tekortkoming van Cliënt in het licht van de gehele opdracht van
ondergeschikte betekenis is;
b. indien de opdracht, om welke reden dan ook, voor jdig wordt beëindigd, tenzij de gevolgen hiervan in strijd
zijn met de redelijkheid en billijkheid.
29.4
Leverancier hee met inachtneming van de belangen van Cliënt, de vrijheid om het ontwerp te
gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promo e.

Ar kel 30 | Aansprakelijkheid
30.1
Leverancier is niet aansprakelijk voor:
a. fouten of tekortkomingen in het materiaal dat door Cliënt ter hand is gesteld.
b. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze
hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van Cliënt, zoals het niet jdig of niet aanleveren van
volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
c. fouten of tekortkomingen van door of namens Cliënt ingeschakelde derden.
d. gebreken in o ertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
30.2
Leverancier is uitsluitend aansprakelijk voor aan Leverancier toerekenbare, directe schade. Onder
directe schade wordt enkel verstaan:
a. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling
betrekking hee op schade in de zin van deze voorwaarden;
b. de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige presta e van Leverancier aan de overeenkomst
te laten beantwoorden;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Cliënt aantoont dat deze
kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
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30.3
Aansprakelijkheid van Leverancier voor alle overige dan voornoemde schade, zoals indirecte schade,
daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade
door bedrijfsstagna e, is uitgesloten.
30.4
Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Leverancier of de bedrijfsleiding van
Leverancier -ondergeschikten derhalve uitgezonderd-, is de aansprakelijkheid van Leverancier voor schade uit
hoofde van een overeenkomst of van een jegens Cliënt gepleegde onrechtma ge daad beperkt tot het
factuurbedrag dat op het uitgevoerde gedeelte van de opdracht betrekking hee , verminderd met de door
Leverancier gemaakte kosten voor inschakeling van derden, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal
zijn dan € 45.000,= en in ieder geval te allen jde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het
voorkomend geval aan Leverancier uitkeert.
30.5
Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht
is voltooid.
30.6
Cliënt is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en
gegevens onder zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien Cliënt dit nalaat, kan Leverancier niet
aansprakelijk worden gesteld voor schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

Domeinnamen en IP-adressen

Ar kel 31 | Aanvraag en toekenning
31.1
Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een Domeinnaam en/of IP-adressen zijn a ankelijk
van en zijn onderworpen aan, de van jd tot jd geldende regels en procedures van de desbetre ende
registrerende instan es, waaronder (doch niet uitsluitend) de S ch ng Internet Domeinregistra e Nederland.
De desbetre ende instan e beslist over de toekenning van een Domeinnaam en/of IP-adressen. Leverancier
vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en gee geen garan e dat een aanvraag ook wordt
gehonoreerd. Leverancier is niet aansprakelijk in geval een aangevraagde domeinnaam en/of IP-adres niet
wordt toegekend.
31.2
Indien de domeinnaam wordt geregistreerd op naam van Cliënt is deze volledig verantwoordelijk voor
het gebruik van het domein en de Domeinnaam. Cliënt vrijwaart Leverancier tegen iedere aanspraak van
derden in verband met het gebruik van de Domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de Domeinnaam
Leverancier geen bemiddeling hee verleend.
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