Algemene Voorwaarden - 1090 Software B.V.
Artikel 1
Toepassingsgebied
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
overeenkomsten tot het verlenen van het niet exclusieve recht van
gebruik van EN 1090 Software en overige producten van 1090 Software
B.V.
1.2 Deze voorwaarden prevaleren boven door gebruiker gehanteerde
voorwaarden. Eventuele andere, door gebruiker, van toepassing
verklaarde voorwaarden verbinden 1090 Software B.V. niet, tenzij dit
uitdrukkelijk schriftelijk door 1090 Software B.V. is verklaard.
Artikel 2
Definities
2.1 De gebruiker: de persoon of de onderneming die het niet exclusieve
recht tot gebruik van EN 1090 Software verkrijgt door het sluiten van een
overeenkomst met 1090 Software B.V.
2.2 De aanbieder: 1090 Software B.V. gevestigd in de Mr. van Coothstraat
55, 5141ER, te Waalwijk.
2.3 Alle in deze overeenkomst genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
Artikel 3
Prijs
3.1 De aanbieder brengt de gebruiker eenmalig € 499,- in rekening voor het
gebruik van EN 1090 Software.
Artikel 4
Onderhoudskosten
4.1 De gebruiker is de aanbieder maandelijks een bedrag van € 14,99 aan
onderhoudskosten verschuldigd.
4.2 De aanbieder factureert de gebruiker in januari van ieder jaar de
verschuldigde onderhoudskosten over dat jaar.
4.3 Er worden in het jaar waarin EN 1090 Software wordt aangeschaft
slechts onderhoudskosten in rekening gebracht over de maanden
waarin de gebruiker EN 1090 Software daadwerkelijk in gebruik heeft
gehad.
4.4 De verschuldigde onderhoudskosten over het jaar van aanschaf van EN
1090 Software zullen binnen 30 dagen nadat de software is aangeschaft
worden gefactureerd.
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Artikel 5
Betaling onderhoudskosten
5.1 Betaling van de onderhoudskosten dient te geschieden binnen 30 dagen
na de factuurdatum.
5.2 Indien de gebruiker de jaarlijkse onderhoudskosten niet tijdig betaalt, is
de aanbieder gemachtigd de gebruiker de toegang tot de software te
ontzeggen totdat de gebruiker aan zijn betalingsverplichting heeft
voldaan.
Artikel 6
Verhoging onderhoudskosten
6.1 De aanbieder behoudt zich te allen tijde het recht voor de tussen partijen
geldende onderhoudsprijs te wijzigen, mits de gebruiker hiervan ten
minste drie maanden voor de doorvoering van de prijswijziging
schriftelijk op de hoogte is gesteld.
6.2 Indien de in het vorige lid genoemde prijsverhoging wordt doorgevoerd,
heeft de gebruiker het recht per datum van ingang van de prijsverhoging
deze overeenkomst te beëindigen, mits de gebruiker uiterlijk twee
maanden voordat de prijsverhoging van kracht zal worden, bij
schriftelijke mededeling niet akkoord gaat met de prijsverhoging.
Artikel 7
Gebruiksrechten
7.1 De aanbieder verleent de gebruiker, tenzij anders overeengekomen,
voor onbepaalde tijd het niet exclusieve recht tot het gebruik van EN
1090 Software.
7.2 Het gebruiksrecht is zonder schriftelijke toestemming van de aanbieder
niet aan derden overdraagbaar. Het is niet toegestaan de producten te
openbaren, verkopen, te verhuren, te vervreemden of in zekerheid over
te dragen.
7.3 De producten van de aanbieder mogen niet ten behoeve van derden
worden gebruikt.
7.4 De in dit artikel genoemde verplichtingen gelden eveneens voor
werknemers van de gebruiker en voor personen die ten behoeve van de
gebruiker werkzaam zijn.

Artikel 8
Gebruik van EN 1090 Software
8.1 De gebruiker krijgt toegang tot EN 1090 Software middels een
zelfgekozen gebruikersnaam en wachtwoord.
8.2 Met EN 1090 software kunnen Pdf-bestanden worden gegenereerd en
geüpload om zo benodigde interne documentatie op te bouwen.
8.3 Gegenereerde bestanden kunnen gedownload worden en zullen worden
opgeslagen op een online server van de aanbieder.
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Artikel 9
Geheimhouding
9.1 De aanbieder verplicht zich tot geheimhouding van de door de gebruiker
aangeleverde bedrijfs- en contactinformatie. De door de gebruiker
aangeleverde informatie zal, zonder schriftelijke toestemming van de
gebruiker, niet ter beschikking worden gesteld aan derden.
Artikel 10 Ondersteuning
10.1 De aanbieder is vanaf 10 juli 2014 van maandag tot en met vrijdag van
09:00 tot 12:00 en van 13:00 tot 16:30 zowel telefonisch als per email
bereikbaar voor ondersteuning.
Artikel 11 Overmacht
11.1 Indien door overmacht of enige andere oorzaak buiten de controle van
de aanbieder, de aanbieder niet aan haar verplichtingen voortvloeiende
uit de overeenkomst kan voldoen, zal de uitvoering hiervan worden
opgeschort. De gebruiker zal hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte
worden gesteld.
11.2 Met overmacht worden gelijkgesteld onvoorziene omstandigheden met
betrekking tot personen en/of materiaal waarvan de aanbieder bij de
uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt of tracht te maken, welke
van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor
onmogelijk wordt, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig
kostbaar wordt, dat directe naleving in redelijkheid niet kan worden
gevergd.
Artikel 12 Opzegging
12.1 Bij opzegging van de overeenkomst door de gebruiker, behoudt de
gebruiker toegang tot de EN 1090 Software tot en met 31 december van
het jaar waarin is opgezegd.
12.2 Opzegging geschiedt ten minste twee maanden voor de datum van
opzegging en dient schriftelijk te geschieden.
12.3 De gebruiker is onderhoudskosten verschuldigd tot en met 31 december
van het jaar waarin wordt opgezegd.
12.4 Bij niet, onjuiste of niet tijdige opzegging van de overeenkomst wordt
deze onder dezelfde voorwaarden en bepalingen telkens met één jaar
verlengd.
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Artikel 13 Ontbinding
13.1 Indien de gebruiker met betaling of enige andere verplichting uit de
overeenkomst in gebreke blijft, is de aanbieder, onverminderd een
eventuele verplichting van de gebruiker tot schadevergoeding,
gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst over te gaan tot gehele of
gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
13.2 De in het vorige lid bedoelde bevoegdheid tot ontbinding heeft de
aanbieder tevens, indien de gebruiker komt te overlijden, onder curatele
wordt gesteld, in liquidatie mocht komen te verkeren, in staat van
faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling
verkrijgt, of indien beslag onder de gebruiker wordt gelegd.
Artikel 14 Toepasselijke recht
14.1 Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
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