Algemene voorwaarden van De Overdracht BV
Gedeponeerd KvK Rotterdam onder nr. 24260238
Artikel 1 - Begrippen
In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen in de navolgende betekenissen gehanteerd:
1.1. De Overdracht: de besloten vennootschap de Overdracht B.V., door de Overdracht aan te wijzen of aan haar gelijk te stellen
andere vennootschappen of natuurlijke personen, en/of haar rechtsopvolgers c.q. de rechtsgeldige vertegenwoordig(st)er(s)
daarvan.
1.2. De Gebruiker of opdrachtgever: de contractuele wederpartij van de Overdracht en/of diegene die feitelijk gebruik van de
Software of diensten van de Overdracht maakt.
1.3. De Software: alle door de Overdracht aan de Gebruiker geleverde programma's inclusief gegevensdragers, alsmede alle
daarbij behorende schriftelijke documentatie.
1.4. De Diensten: alle door de Overdracht aan de Gebruiker of opdrachtgever geleverde diensten.
1.4. Update: een aanpassing in de Software, als gevolg waarvan het functioneren daarvan wordt verbeterd.
1.5. Upgrade: een nieuwe functionaliteit die aan de Software wordt toegevoegd, aangepast aan de nieuwste eisen op het gebied
van soft- en hardware en/of de markt.
1.6. De Overeenkomst: de tussen de Overdracht en de Gebruiker of opdrachtgever bedongen voorwaarden, waarop deze
Algemene Voorwaarden mede van toepassing zijn.
Artikel 2 - Toepasselijkheid
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst, waaronder begrepen alle onderhandelingen,
aanbiedingen en gebruik van de Software of diensten, uit welke hoofde dan ook, met de Overdracht.
2.2. Algemene voorwaarden van de Gebruiker zijn niet van toepassing. Voor zover deze van toepassing zouden zijn blijven
deze Algemene Voorwaarden van toepassing voor de onderwerpen die niet in die afwijkende voorwaarden zijn geregeld.
2.3. Voorwaarden die afwijken van de in deze Algemene Voorwaarden voorkomende bedingen zijn slechts geldig indien en
voor zover deze in overleg met de Overdracht tot stand zijn gekomen en schriftelijk zijn aanvaard. Mondelinge
mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.
2.4. Deze Algemene Voorwaarden worden de Gebruiker of opdrachtgever uiterlijk bij het aangaan van de Overeenkomst ter
beschikking gesteld en overigens op eerste verzoek van de Gebruiker of opdrachtgever toegezonden.
Artikel 3 - Gebruik en onderhoud
3.1. Indien de Overdracht de Software in licentie- & gebruik geeft, gelden daarbij mede de bepalingen als beschreven in de
Licentie- & Gebruiksovereenkomst van de Overdracht.
3.2. Indien de Overdracht onderhoud verricht aan de Software gelden daarbij mede de bepalingen als beschreven in de
Onderhoudsovereenkomst van de Overdracht.
3.3. Indien de Overdracht opdrachten voor advies en ondersteuning verricht, gelden daarbij mede de bepalingen als beschreven
in de Algemene Voorwaarden Diensten van de Overdracht.
3.4. Bij eventuele tegenstrijdigheid tussen deze voorwaarden en de overeenkomsten bedoeld in de overeenkomst in de
voorgaande leden van dit artikel prevaleert de bijzondere bepaling boven de algemene bepaling.
Artikel 4 - Duur
4.1. De overeenkomsten gelden voor de overeengekomen tijd, te rekenen vanaf begindatum van de overeenkomsten. Na verloop
van de initiële duur worden de overeenkomsten telkens stilzwijgend verlengd met een zelfde periode onder gelijkblijvende
voorwaarden, tenzij één van beide partijen uiterlijk drie maanden voor het verstrijken van de lopende periode door middel
van een aangetekende brief aan de andere partij te kennen geeft geen verlenging meer te wensen.
Artikel 5 - Prijzen
5.1. Alle prijzen en tarieven luiden exclusief de geldende (wettelijke) omzetbelasting (b.t.w.) en eventuele andere heffingen die
door of vanwege de overheid worden opgelegd.
5.2. De Overdracht behoudt zich het recht voor prijswijzigingen met betrekking tot de Software door te voeren.
5.3. De Overdracht behoudt zich het recht voor prijswijzigingen met betrekking tot diensten door te voeren.
Artikel 6 - Betaling
6.1. Het honorarium alsmede de kosten, zoals in artikel 5 genoemd, worden voor diensten maandelijks gefactureerd. Kosten
voor Software in licentie- & gebruik en onderhoudskosten worden voorafgaand aan de licentieperiode gefactureerd. In de
prijzen en het tarief zijn reis- en verblijfkosten niet inbegrepen. Deze zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht.
6.2 Betaling dient uiterlijk te geschieden binnen eenentwintig dagen na facturering op een door de Overdracht te bepalen
bankrekening. Bij overschrijding daarvan staat het de Overdracht vrij levering van de Software en Diensten op te schorten
totdat algehele betaling of ontbinding van de Overeenkomst heeft plaatsgevonden.
6.3. De Gebruiker heeft geen recht op de betaling enig bedrag in te houden, te verrekenen of anderszins te blokkeren, ook niet
ingeval enige klacht mocht optreden. De Overdracht behoudt zich het recht voor vooruitbetaling te verlangen.
6.4. Na het enkele verstrijken van de termijn van eenentwintig dagen is de Gebruiker in verzuim, zonder dat schriftelijke
ingebrekestelling is vereist.
6.5. Zodra de Gebruiker in gebreke is, heeft de Overdracht aanspraak op vergoeding van de wettelijke rente over de hoofdsom,
alsmede op vergoeding van de buitengerechtelijke kosten ter grootte van vijftien procent van het factuurbedrag.
Alle rechten worden voorbehouden. De Overdracht bv
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Artikel 7 - Klachten & wijzigingen
7.1. Eventuele klachten dienen terstond, doch uiterlijk binnen acht dagen na levering van de Software en/of Diensten of het
optreden van de klacht, schriftelijk aan de Overdracht te worden meegedeeld. Het verstrijken van deze termijn geldt als
afstand van recht.
7.2. De Gebruiker is verplicht alle informatie te verstrekken die door de Overdracht voor het opheffen of verhelpen van de
klacht nodig of gewenst is en haar daartoe volledige toegang verschaffen tot ruimten en systemen.
7.3. De Overdracht heeft te allen tijde het recht technische wijzigingen in de Software door te voeren en Updates en Upgrades te
implementeren.
Artikel 8 - Boete & beëindiging
8.1. Bij schending van enig eigendomsrecht van de Overdracht met betrekking tot de Software en/of Diensten, alsmede bij
overtreding van artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden is een onmiddellijk, zonder ingebrekestelling, direct opeisbare
en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete verschuldigd van vijfentwintig duizend euro per overtreding, onverminderd
het recht volledige schadevergoeding te vorderen.
8.2. Bij de hierboven in het eerste lid van dit artikel geconstateerde overtreding kan ontbinding intreden zonder rechterlijke
tussenkomst. Deze ontbinding gaat direct in. De Software in het bezit van de Gebruiker dient alsdan onverwijld aan de
Overdracht te worden geretourneerd.
8.3. De Overeenkomst tussen partijen neemt tevens een einde wanneer de Gebruiker toerekenbaar tekort schiet in de nakoming
van de verplichtingen uit de overeenkomst, of wanneer sprake is van surséance van betaling of faillissement aan de zijde
van de Gebruiker, dan wel van onder bewindstelling of curatele van de Gebruiker.
Artikel 9 - Aansprakelijkheid
9.1. Behoudens eigen opzet of eigen grove schuld en nalatigheid sluit de Overdracht eventuele schade, bedrijfsschade of andere
indirecte schade daaronder begrepen, met betrekking tot de Software en Diensten uit. Evenmin aanvaardt de Overdracht
enige aansprakelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de verstrekte informatie, noch voor het op enigerlei wijze
gebruik maken van deze informatie.
9.2. Indien en voor zover de Overdracht aansprakelijk is ten gevolge van de niet, de niet tijdige, de beëindiging of de gebrekkige
nakoming van de Overeenkomst is deze aansprakelijkheid beperkt tot het totale factuurbedrag van de (geleverde) Software
en Diensten, zulks tot een maximum van in totaal € 12.000,-9.3. De Gebruiker vrijwaart de Overdracht voor alle aanspraken van derden voor al het gebruik dat de Gebruiker van de
Software en Diensten heeft gemaakt.
Artikel 10 - Non-concurrentie
10.1. Het is de Gebruiker niet toegestaan werknemers van de Overdracht in dienst te nemen, die in de 12 voorafgaande maanden
op enigerlei wijze betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de Overeenkomst.
Artikel 11 - Toepasselijk recht
11.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
11.2. De rechtbank te Rotterdam is met uitsluiting van andere rechters bevoegd om te oordelen over geschillen met betrekking tot
de Overeenkomst.
Alle rechten worden voorbehouden. De Overdracht b.v.
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