Datum:
Onderweerp:

Artikel 11.

Augustuss 2010
Algemen
ne Voorwaar den Best4IT B.V.

Definities

1. Klant: de nattuurlijke of rechtspersooon die een ovvereenkomstt heeft afgessloten.
2. Best4IT B.V. : Zakelijke ICT dienstverrlener, ingeschreven bij de
d Kamer vann Koophandel in
mmer 201666674 en gevesstigd op de Rechtzaad
R
155, 4703RC te
Breda onderr dossiernum
Roosendaal.
meinnaam met
m ruimte om
m een websiite op te slaa
an op
3. Hosting: Hett registreren van een dom
iinternet.
4. Uptime: de tijd
t dat een computersys
c
steem bereikkbaar is voor een gebruikker.
e klant waaarin afspraken
5. SService Leveel Agreementt (SLA): Een ccontract tusssen Best4IT en
w
worden vasttgelegd met betrekking t ot tarieven en
e reactietijd
den bij probl emen.

Artikel 22.

Algeemeen

1. Door het aan
ngaan van ee
en overeenk omst met Be
est4IT B.V. ga
aat de klant akkoord met de
A
Algemene Vo
oorwaarden en worden alle betrekkiingen tussen
n Best4IT B.V
V. en klant
o
onderworpeen aan deze algemene
a
vooorwaarden.
2. V
Van deze Alggemene Voorwaarden kaan alleen worden afgewe
eken door eeen overeenko
omst
met een bevvoegde verte
egenwoordigger van Best4
4IT B.V.
3. O
Op bepaaldee producten kunnen aanvvullende voo
orwaarden va
an toepassinng bestaan tu
ussen de
aalgemene vo
oorwaarden en deze Algeemene Voorw
waarden, dan gelden in bbeginsel die
bedingen uitt de Aanvulle
ende Voorwaaarden tenzij uitdrukkelijjk anders is bbepaald. Dezze
d
dienen ook altijd
a
schrifte
elijk te wordeen vastgeleggd.

Artikel 33.

Verp
plichtingen Best4IT B.V
V.

1. Best4IT B.V. zal alles doe
en wat redeliijkerwijs in zijn macht ligt om produccten en dienssten op
ttijd te levereen zoals aanggegeven bij dde overeenko
omst.
2. Klant kan geen aanspraak maken op eventueel ontstane
o
scha
ade door hett niet tijdig afleveren
a
vvan een prod
duct.
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Artikel 44.

Verp
plichtingen klant

1. Klant zal met alle beschikkbare middeelen en daar waar noodza
akelijk afges proken hulp en
iinformatie zo
oals vooraf in een opdra cht is bespro
oken en vastgelegd in dee
o
opdrachtspeecificatie, ten
nzij nadrukkeelijk anders overeengeko
o
omen. In gevval er geen
o
opdrachtspeecificatie van
n toepassing is wordt de klant geacht de hulp te bbieden om de
e uit te
vvoeren opdrracht naar allle wensen tee laten verlop
pen.
2. Het is de klant verboden om overnam
me/acquisitie van person
neel van Bestt4IT te
bewerkstelligen.

Artikel 55.

Tarieeven

Alle prijzen en
e tarieven zoals
z
genoem
md in offerte
es, mailings en
e op de webbsite zijn ond
der
1. A
vvoorbehoud van tikfoute
en. Voor de ggevolgen van
n tikfouten wordt
w
geen aaansprakelijkkheid
aaanvaard.
2. A
Alle genoem
mde prijzen en tarieven ziijn in Euro en
n exclusief BT
TW, tenzij annders aangeggeven.
3. V
Verleende ko
ortingen en of andere (pprijs) afsprake
en geleden telkens voor een enkele
o
overeenkom
mst. Er kunne
en geen rechtten aan ontleend worden voor anderre overeenkomsten.
4. A
Alle genoem
mde prijzen en tarieven ziijn gebaseerd
d op de ten tijde
t
van hett sluiten van de de
o
overeenkom
mst voor Bestt4IT geldendee omstandiggheden, zoalss ondermeerr valutakoerssen,
ttransportkossten en deale
erprijzen. Inddien een of meer
m
van deze omstandiigheden wijzigen
heeft Best4ITT het recht de
d afgesprokken prijzen te
e wijzigen.

Artikel 66.

Aanssprakelijkhe
eid

1. Best4IT aanvvaardt wette
elijke verplichhtingen tot schadevergoe
s
eding voor z over dat uit dit
aartikel blijkt..
2. De totale aansprakelijkheid van Bestt4it wegens toerekenbare
t
e tekortkom ing in de nakkoming
vvan de overeeenkomst is beperkt tot vvergoeding van
v directe schade
s
tot m
maximaal het bedrag
vvan de voor die overeenkomst bedonngen prijs (exclusief BTW
W).
3. A
Aansprakelijkheid van Be
est4IT voor i ndirecte schade, daaronder begrepeen gevolgscha
ade,
ggederfde win
nst, gemiste besparingenn, verlies van
n gegevens en schade dooor bedrijfssttagnatie,
iis uitgesloten tenzij er sp
prake is van oopzet.
4. V
Voorwaardee voor het on
ntstaan van eenig recht op
p schadeverg
goeding is steeeds dat de klant
k
de
sschade zo sp
poedig moge
elijk na het onntstaan daarrvan schriftelijk bij Best4 IT meldt.
5. Klant vrijwaaart Best4IT voor alle aanssprakelijkheiid van derden wegens aaansprakelijkh
heid als
ggevolg van een
e gebrek in
n een producct of systeem
m dat door klant aan een derde is geleverd en
d
dat mede beestond uit do
oor Best4IT ggeleverde zakken, materia
alen of resulttaten, behou
udens en
iindien en voor zover klan
nt bewijst daat de schade veroorzaaktt door die za ken, materia
alen of
resultaten.
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Artikel 77.

Betaaling

1. Best4IT acceepteert uitslu
uitend de vollgende betaaalwijzen
a. Banccaire oversch
hrijving
b. Auto
omatische incasso
D
Deze betaalw
wijzen kunne
en in de toekkomst worde
en uitgebreid
d of beperkt.
2. Klant dient de
d door Best4IT uitgesch reven rekeningen via ove
ermaking va n het totaalb
bedrag
tte voldoen. Het
H betalen van rekeninggen dient ten
n hoogste ve
eertien dagenn na de
ffactuurdatum
m te geschie
eden, tenzij sschriftelijk ee
en andere termijn overeeen is gekome
en. Na
het verstrijkeen van 30 da
agen na de faactuurdatum
m is de klant die
d niet tijdigg betaald, zo
onder dat
hiervoor een
n ingebrekestelling vereisst, van rechttswegen in ve
erzuim.
3. In de volgende gevallen zal klant vann rechtswege
e in verzuim zijn en is hett bedrag dire
ect
o
opeisbaar:
a. Indieen de versch
huldigde bed ragen niet binnen de ove
ereengekom
men termijn betaald
b
zijn
n voldoet aaan uw verp
plichtingen uiit de overeennkomst
b. Indieen de klant niet
c. Indieen klant bew
wust onjuistee informatie heeft verstre
ekt om een bbestelling geleverd te
krijggen.
4. Bij een niet tijdige
t
betaling is de klannt, naast het verschuldigd
de bedrag enn de daarop
vverschenen wettelijke
w
re
ente plus 2%,, gehouden tot
t een volle
edige vergoedding van zow
wel
buitengerechtelijke als gerechtelijke
g
incassokosten, daaronder begrepenn de kosten voor
v
aadvocaten, deurwaarder
d
rs ,incassobuureaus en kosten welke tenminste woorden gesteld op
15% van de hoofdsom met
m rente.
5. Deelbetalinggen zijn uitslu
uiten gerechhtigd in overleg met Best4
4IT.
6. Bij wanbetalling geeft ditt het recht aaan Best4IT evventuele and
dere werkzaaamheden en
n
leveranties bij
b de klant te
e staken tot wanbetalingg is opgeheve
en.

Artikel 88.

Hostting

v
1. Indien klant een domeinnaam registrreert via Besst4IT is deze te allen tijdee eigendom van
klant. Best4IT zal uitsluitend optredeen als technissch contactp
persoon voorr de betreffe
ende
d
domeinnaam
m en bijbeho
orende webruuimte.
2. Best4IT is op
p geen enkele manier aannsprakelijk voor
v
de inhou
ud van door klanten
ggeregistreerde domein namen.
n
3. Door Best4ITT geleverde hosting
h
gebeeurt op best effort basis. Dit houdt inn dat Best4it alles wat
redelijker wiijs verwacht mag wordenn zal doen om
m te zorgen dat de webssite en aanvu
ullende
d
diensten zoaals email altijjd beschikba ar zijn. Best4
4IT speelt hie
erin een bem
middelende rol
r en
kan daartoe geen garanttie of kwaliteeit van de ho
ostingpartij garanderen.
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Artikel 99.

Werrkzaamhede
en

1. A
Alle door Best4IT uitgevo
oerde werkz aamheden gebeuren
g
op Best Effort bbasis. Dit hou
udt in
d
dat Best4IT alles
a
wat red
delijkerwijs inn zijn macht ligt en verwa
acht mag woorden zal doe
en om
eeen probleem zo snel mo
ogelijk op te lossen. Bestt4IT geeft echter geen gaarantie op he
et
o
oplossen van
n een inciden
nt.
2. W
Werkzaamheeden in offerrtes zijn altijdd op basis vaan nacalculattie tenzij andders
o
overeengeko
omen.
3. Indien Best4
4IT verwacht dat de geofffreerde uren
n niet voldoe
ende zijn woordt hieroverr tijdig
ccontact opgeenomen mett de klant.
4. Best4IT zal de
d werkzaam
mheden uitvooeren zoals in
n een opdracchtovereenkkomst beschrreven.
A
Andere of ad
dditionele werkzaamhedden gaan altijjd in overleg met de opd rachtgever.

Artikel 110.

Software

1. Best4IT is nieet aansprake
elijk voor de data in de door Best4IT gemaakte
g
off onderhouden
ssoftware.
2. Indien gebru
uik wordt gem
maakt van sooftware van derden kan Best4IT niet aansprakelijjk
w
worden geho
ouden voor het niet funcctioneren hie
ervan. Ook iss Best4IT noooit aansprakelijk voor
het gebruik of
o distributie
e van illegalee software.
3. Best4IT is nieet aansprake
elijk voor schhade door on
njuist gebruikk van de softtware.
ooit verantwoordelijk vooor verkeerd of
o ondeskundig gebruik vvan software
e.
4. Best4IT is no

Artikel 111.

Leveeringen

Opgaven van
n aflevertijde
en gelden alss een indicattie en nooit als
a een fatalee termijn. Na
ader
1. O
vverstrekte in
nformatie om
mtrent leverttijden blijft eveneens
e
indicatief. Overrschrijding va
an de
aafleveringsteermijn geeft de koper nieet het recht tot
t enige sch
hadevergoedding of ontbinding
vvan de overeeenkomst.
2. Na het consttateren van enig
e gebrek is de Koper verplicht
v
om het gebruikk, de bewerking,
vverwerking en/of
e
installa
atie van de bbetreffende producten
p
onmiddellijk tte staken en voorts al
het redelijkeerwijs mogelijke te doen en te laten ter
t voorkoming van (verddere) schade
e.
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Artikel 112.

Garaantie

1. Door fabrikaanten of toeleveranciers van Producten aan BEST
T4IT B.V. gegeeven garantiies
betreffende deze Produccten zullen stteeds aan de
e Koper word
den overgeddragen.
2. Bij Producten die met fabrieksgaranttie worden geleverd
g
dien
nt de Zakelijkke klant zich met
klachten rechtstreeks tot de fabrikannt of toeleverancier te wenden. Desggevraagd kan
n BEST4IT
t
de Za
akelijke klantt en fabrikant of toeleverrancier bemiiddelen, bijvo
oorbeeld
B.V. daarbij tussen
((doch niet uiitsluitend) do
oor het prodduct namens en voor risicco van de Za kelijke klant te
vverzenden naar de fabrikkant of toeleeverancier. Alle
A geschillen
n tussen part
rtijen, welke niet in
o
onderling ovverleg kunnen worden oppgelost, zulle
en worden berecht door de Nederlan
ndse
rechter in heet arrondisse
ement waarinn Best4IT BV
V haar zetel heeft.
h

Artikel 113.

Reclame

n verplichtinggen of bij on
ntevredenheiid over de veerrichte
1. Bij in gebrekke blijven van
w
werkzaamheeden dient de klant dit biinnen 14 daggen na het uitvoeren vann de werkzaa
amheden
sschriftelijk tee melden bij Best4IT.
2. Indien Best4
4IT de reclam
me gegrond aacht, worden
n na overleg met de klantt de relevantte
producten of diensten ve
ervangen of vergoed.
3. De maximalee vergoedingg is maximaaal gelijk aan de
d door de klant betaaldee prijs over het
h
product of de dienst.
4. Reclame sch
hort geen (be
etaling) verpllichtingen vaan klant op.

Artikel 114.

Perssoonsgegevens en privaacy

1. Best4IT B.V. onthoudt zicch van het innzien van em
mail en/of and
dere data vaan klant en sttelt deze
niet ter bescchikking aan derden, tenzzij Best4IT hiiertoe krachttens de wet vverplicht is.
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Artikel 115.

Slotb
bepaling

Op de overeenkomst is het
h Nederlanndse recht vaan toepassing.
1. O
2. V
Voor zover door
d
de regels van dwinggend recht niiet anders wordt voorgesschreven, zu
ullen alle
ggeschillen die mochten ontstaan
o
naaar aanleidingg van de overreenkomst w
worden voorggelegd
aaan de bevoegde Nederlandse rechteer. Alle geschillen tussen
n partijen, weelke niet in onderling
o
o
overleg kunn
nen worden opgelost, zuullen worden berecht doo
or de Nederl andse rechte
er in het
aarrondissem
ment waarin Best4IT
B
BV h aar zetel hee
eft.
3. Best4IT heefft het recht om
o deze algeemene voorw
waarden te wijzigen.
w
Eenn wijziging zal niet
eeerder in weerking treden
n dan veertieen dagen na kennisgeving
g aan de klannt. De klant kan
eeventuele ovvereenkomstten opzeggeen met ingang van de dattum dat de w
wijzigingen va
an kracht
w
worden.
Veranderinggen in het management oof van rechtsvorm hebbe
en geen invlooed op de
4. V
o
overeenkom
mst.
5. Indien een artikel uit dezze overeenkoomst niet van toepassing
g verklaard w
wordt blijven
n de
o
overige artikkelen hun we
erking behouuden. De rechten en plich
hten voortvlooeiende uit het
h niet
vvan toepassiing verklaard
de gedeelte vvan de overe
eenkomst zullen zo veel m
mogelijk vastgesteld
w
worden op dezelfde
d
wijzze als de wijzze waarop he
et in de niet van
v toepassiing verklaard
de artikel
w
was bedoeld
d.
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