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LEVERING:

Op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn de FENIT-voorwaarden, gedeponeerd ter grifﬁe van de Rechtbank te Den Haag op 3 juni
2003 onder nr. 60/2003 van toepassing, waarvan de belangrijkste bepalingen op de achterzijde van dit bestelformulier zijn afgedrukt
en waarvan op eerste verzoek een exemplaar aan afnemer zal worden toegezonden. Op het jaarlijkse onderhoudscontract (conform
prijslijst), dat hierbij tevens wordt afgesloten, en onderdeel uitmaakt van deze overeenkomst, zijn voorts de op de achterzijde van dit
bestelformulier afgedrukte voorwaarden A t/m D van toepassing.

Alleen van toepassing bij CASHWeb (de online oplossing)

Bij levering van CASHWeb zijn voorts de algemene voorwaarden CASHWeb, waarvan een exemplaar wordt meegestuurd, van toe passing
en welke voorwaarden voorts zijn vermeld op onze website www.cash.nl en door afnemer kunnen worden gedownload. On dergetekende
verklaart zich bij het afsluiten van CASHWeb tevens akkoord met de verplichte maandelijkse automatische incasso.

Bankrekeningnr. :

Afnemer :

(alleen invullen bij CASHWeb)

Verzending aan

:

Afnemer

Adviseur

Betaling door

:

Afnemer

Adviseur

Handtekening
afnemer :

Door ondertekening van dit bestelformulier verklaart afnemer van bovengenoemde voorwaarden kennis te hebben genomen en met
toepasselijkheid daarvan akkoord te gaan.

Handtekening en ﬁrmastempel van de adviseur :
Licentienr.

Verzonden

Factuurnr.

in te vullen door
Visma CASH

LEVERINGSVOORWAARDEN van CASH SOFTWARE B.V.

19.1

Voor zover de dienstverlening van leverancier bestaat uit het verzorgen van een opleiding, cursus of
training, kan leverancier steeds vóór de aanvang daarvan de terzake verschuldigde betaling verlangen. De
gevolgen van een annulering van deelname aan een opleiding, cursus of training worden beheerst door de
bij leverancier gebruikelijke regels.

19.2

Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van leverancier aanleiding geeft, is leverancier
gerechtigd de opleiding, cursus of training te combineren met één of meer andere opleidingen, cursussen
of trainingen, of deze op een latere datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden.

23.1

Onverminderd het bepaalde in artikel 6 verleent leverancier cliënt het niet-exclusieve recht tot het gebruik
van de programmatuur. Cliënt zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt
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.

Op alle door Cash Software B.V. geleverde diensten en goederen zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden
van de FENIT (Federatie van Nederlandse Brancheverenigingen voor Informatietechnologie), zoals gedeponeerd
bij de Griffie van de Rechtbank Den Haag op 3 juni 2003, onder nr. 60/2003.
Hoewel bovengenoemde voorwaarden als geheel van toepassing zijn, worden hier voor de duidelijkheid
enkele (delen van) bepalingen weergegeven die met name betrekking hebben op de levering van
standaardprogrammatuur.
ALGEMENE BEPALINGEN
1.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en
overeenkomsten waarbij leverancier goederen en/of diensten van welke aard ook aan cliënt levert.
Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk
en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.1

Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2.2

Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van cliënt, geldt dat leverancier gerechtigd is
schriftelijk op een termijn van ten minste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
Indien cliënt niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is cliënt gerechtigd binnen dertig
dagen na de kennisgeving de overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in
werking zou treden.

2.3

Partijen zullen in de overeenkomst de datum of data waarop leverancier de vergoeding voor de
overeengekomen prestaties aan cliënt in rekening brengt, vastleggen. Facturen worden door cliënt
betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling
zal cliënt binnen dertig dagen na factuurdatum betalen. Cliënt is niet gerechtigd tot verrekening of tot
opschorting van een betaling.

2.4

Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is cliënt, zonder dat enige aanmaning of
ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien cliënt
na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan leverancier de vordering uit
handen geven, in welk geval cliënt naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden
is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door
externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten. Tevens is cliënt de door leverancier
gemaakte kosten van een mislukte mediation verschuldigd indien cliënt bij vonnis wordt veroordeeld tot
geheel of gedeeltelijke betaling van het openstaande bedrag.

3.1

Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient
te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke licht openbaarmaking
van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor
het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien
deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid.

3.2

Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst evenals één jaar na beëindiging daarvan
slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, medewerkers van de andere partij
die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel
anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Leverancier zal de betreffende toestemming in
voorkomend geval niet onthouden indien cliënt een passende schadeloosstelling heeft aangeboden.

4.1

Alle aan cliënt geleverde zaken blijven eigendom van leverancier totdat alle bedragen die cliënt
verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte
of te verrichten werkzaamheden, evenals alle overige bedragen die cliënt wegens het tekortschieten in
de betalingsverplichting verschuldigd is, volledig aan leverancier zijn voldaan. Een cliënt die als
wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud
van leverancier mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale
uitoefening van zijn bedrijf. Indien cliënt (mede) uit door leverancier geleverde zaken een nieuwe zaak
vormt, vormt cliënt die zaak slechts voor leverancier en houdt cliënt de nieuw gevormde zaak voor
leverancier totdat cliënt alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan;
leverancier heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door cliënt alle rechten als eigenaar
van de nieuw gevormde zaak.

6.1

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, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan,
berusten uitsluitend bij leverancier, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Cliënt verkrijgt
uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet 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 nietexclusief en niet-overdraagbaar aan derden.

6.4

Het is leverancier toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur
of met het oog op overeengekomen beperkingen in de duur van het recht tot gebruik van de
programmatuur. Het is cliënt niet toegestaan een dergelijke technische maatregel te verwijderen of te
ontwijken. Indien beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat cliënt geen reservekopie van
programmatuur kan maken, zal leverancier cliënt desgevraagd een reservekopie ter beschikking stellen.

7.2

Cliënt draagt het risico van de selectie, het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur,
programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen en van de door leverancier te
verlenen diensten, en is eveneens verantwoordelijk voor de controle-en beveiligingsprocedures en een
adequaat systeembeheer.

10.1

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 looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst 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 € 500.000 (vijfhonderd duizend Euro).
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
redelijke kosten die cliënt zou moeten maken om de prestatie van leverancier aan de overeenkomst te
laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst door of
op vordering van cliënt wordt ontbonden.
redelijke kosten die cliënt heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn
oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat leverancier op een voor
hem bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het
gevolg zijn van de vertraagde levering;
redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de
vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
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.

a.

b.

c.
d.

10.3

Aansprakelijkheid van leverancier voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken
van afnemers van cliënt, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van
door cliënt aan leverancier voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband
houdende met de inschakeling van door cliënt aan leverancier voorgeschreven toeleveranciers en alle
andere vormen van schade dan genoemd in artikel 10.1 en 10.2, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten.

23.2 De programmatuur mag door cliënt uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt
op de ene verwerkingseenheid en voor een bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen
waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Voor zover daaromtrent niets anders is overeengekomen, gelden
de verwerkingseenheid van cliënt waarop de programmatuur voor het eerst is gebruikt en het
aantal aansluitingen dat op het moment van eerste gebruik op die verwerkingseenheid is
aangesloten, als verwerkingseenheid en aantal aansluitingen 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 sublicentiëren, 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,
een derde al dan niet op afstand toegang te geven tot de programmatuur of de programmatuur bij
een derde ter hosting onder te brengen, ook niet indien de betreffende 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. Cliënt zal de programmatuur niet gebruiken in het kader van
de verwerking van gegevens ten behoeve van derden (‘time-sharing’). De broncode van de
programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie
worden niet aan cliënt ter beschikking gesteld, ook niet indien cliënt bereid is voor deze
terbeschikkingstelling een financiële vergoeding te voldoen. Cliënt erkent dat de broncode een
vertrouwelijk karakter heeft en dat deze bedrijfsgeheimen van leverancier bevat.
25.1

Leverancier zal zich naar beste vermogen ervoor inspannen fouten in de programmatuur in de zin
van artikel 6.6 binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen een periode van drie
maanden na aflevering, of, indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen, binnen drie
maanden na acceptatie gedetailleerd omschreven schriftelijk bij leverancier zijn gemeld. Leverancier
garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking, fouten of overige gebreken zal werken
of dat alle fouten en overige gebreken worden verbeterd. Het herstel wordt gratis uitgevoerd, tenzij de
programmatuur in opdracht van cliënt is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval
leverancier volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening zal brengen.
Leverancier kan volgens zijn gebruikelijke tarieven 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
acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld. Herstel van verminkte of verloren gegane
gegevens valt niet onder de garantie. De garantieverplichting vervalt indien cliënt zonder schriftelijke
toestemming van leverancier wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of laat aanbrengen, welke
toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden.

25.3 Leverancier heeft geen verplichting inzake herstel voor fouten die na afloop van de in artikel 25.1 bedoelde
garantieperiode zijn gemeld, tenzij tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is afgesloten welke een
zodanige plicht tot herstel omvat.
26.1

Indien voor de programmatuur een onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien in de
gebruiksvergoeding van de programmatuur onderhoud is inbegrepen, zal cliënt overeenkomstig
de gebruikelijke procedures van leverancier geconstateerde fouten in de programmatuur gedetailleerd
aan leverancier melden. Na ontvangst van de melding zal leverancier zich naar beste vermogen inspannen
fouten in de zin van artikel 6.6 te herstellen en/of verbeteringen aan te brengen in latere nieuwe versies
van de programmatuur. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie op de door leverancier te bepalen
wijze en termijn aan cliënt ter beschikking worden gesteld. Leverancier is gerechtigd tijdelijke oplossingen
dan wel programma omwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.
Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal cliënt zelf de gecorrigeerde programmatuur dan
wel de beschikbaar gestelde nieuwe versie installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig
de daarbij gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Tenzij uitdrukkelijk anders
overeengekomen is leverancier niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie.

26.2 Leverancier staat er niet voor in dat de programmatuur zonder onderbreking, fouten of andere gebreken
zal werken of dat alle fouten of andere gebreken worden verbeterd.
26.3 Leverancier kan de kosten van herstel volgens zijn gebruikelijke tarieven 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.
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 een oude
versie. Voor het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies 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 gelijktijdig met het aangaan van de overeenkomst tot terbeschikkingstelling van de
programmatuur een onderhoudsovereenkomst met leverancier is aangegaan, kan leverancier niet
gehouden worden op een later moment alsnog een onderhoudsovereenkomst aan te gaan.
ONDERHOUDSCONTRACT
A

Het onderhoudscontract voorziet in:
1. Telefonische ondersteuning tijdens werkdagen, van 8.00 uur tot 18.00 uur.
2. Ter beschikking stellen van nieuwe versies van de programmatuur
3. Het recht op uitbreiding van de programmatuur tegen bijbetaling van het dan geldende prijsverschil
4. Het beschikbaar houden van getrainde medewerkers voor het verlenen van assistentie tegen een vast
uur of dag(deel) tarief. Indien deze assistentie ten kantore van de cliënt dient plaats te vinden dan worden
tevens reisuren en -kosten doorbelast.

B

De kosten van het onderhoudscontract wordt jaarlijks geïndexeerd volgens de normen van het CBS. De
kosten worden per kalenderjaar vooruit gefactureerd en gelden altijd voor alle aanwezige modules.

C

Het onderhoudscontract wordt tenminste afgesloten tot het einde van het kalenderjaar VOLGEND OP het
jaar waarin de overeenkomst voor de programmatuur tot stand komt. Verlenging van het
onderhoudscontract vindt automatisch plaats voor de periode van een kalenderjaar, tenzij schriftelijk
opzegging heeft plaatsgevonden voor 1 december.

D

Voor een aantal CASH-modules is het onderhoudscontract verplicht (zie prijslijst).

