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1. ALGEMENE BEPALINGEN

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

1.2 Alle offertes en aanbiedingen van Audit Account Software 
zijn  geheel  vrijblijvend,  tenzij  uitdrukkelijk  anders 
aangegeven.

1.3 Inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van 
toepassing.

1.4 Audit  Account  Software  is  gerechtigd  alle  rechten  en 
verplichtingen uit de overeenkomst/transactie met de klant 
geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden. De klant 
is daartoe niet gerechtigd.

2. PRIJZEN EN BETALING

2.1 Alle prijzen zijn exclusief BTW en inclusief verzendkosten.
2.2 Prijzen van lopende gebruiksrechtovereenkomsten mogen 

jaarlijks  door  Audit  Account  Software  worden  aangepast. 
Wanneer dit een prijsverhoging van 5% of meer betreft, is 
de klant gerechtigd binnen 10 werkdagen na ontvangst van 
de  factuur  de  overeenkomst  schriftelijk  te  beëindigen 
zonder  de  standaard  opzegtermijn  in  acht  te  hoeven 
nemen.

2.3 De klant zal facturen binnen 14 dagen betalen. De klant is 
niet gerechtigd tot opschorting van de betaling.

2.4 Betaling dient te geschieden op de (post)bankrekening van 
Audit Account Software.

2.5 Indien  de  klant  de  verschuldigde  bedragen  niet  tijdig 
betaalt,  is  de  klant,  zonder  dat  enige  aanmaning  of 
ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag 1% 
rente per maand of deel daarvan verschuldigd. Indien de 
klant  na  aanmaning  of  ingebrekestelling  nalatig  blijft  de 
vordering  te  voldoen,  kan  Audit  Account  Software  de 
vordering uit handen geven. In dat geval is de klant naast 
het  dan  verschuldigde  totale  bedrag  tevens  verplicht  tot 
vergoeding  van  alle  gerechtelijke  en  buitengerechtelijke 
kosten,  waaronder  kosten  berekend  door   externe 
deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten.

3. EIGENDOMSVOORBEHOUD

3.1 Zolang de klant niet alle bedragen die hij  verschuldigd is 
heeft  voldaan,  blijven  geleverde  goederen  eigendom van 
Audit Account Software en/of treden gebruiksrechten voor 
software niet in werking.

3.2 Onbetaalde  goederen  is  de  klant  nimmer  gerechtigd  te 
vervreemden,  te  belenen,  te  verpanden,  te  verhuren,  in 
bruikleen te geven of op welke wijze of titel dan ook uit zijn 
bedrijf of werkruimte te (doen) brengen.

3.3 Bij  toerekenbare  tekortkoming  in  de  nakoming  van  de 
overeenkomst  door  de  klant  is  Audit  Account  Software 
gerechtigd,  indien  de  klant  na  sommatie  en  ingebreke-
stelling of anderszins in verzuim verkeert, naar keuze van 
Audit  Account  Software,  de  (verdere)  uitvoering  van  de 
overeenkomst(en) met de klant op te schorten tot aan de 
dag  der  algehele  voldoening  door  de  klant,  dan  wel  de 
overeenkomst(en)  met  de  klant  (buiten)gerechtelijk  te 
(doen)  ontbinden,  met  terugneming  van  niet  volledig 
betaalde apparatuur, overige zaken en/of programmatuur, 
dit onverminderd het recht van Audit Account Software op 
volledige schadevergoeding.

4. RISICO EN AANSPRAKELIJKHEID

4.1 Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken, 
producten, programmatuur of gegevens die voorwerp van 
de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment 
waarop  deze  in  de  feitelijke  beschikkingsmacht  van  de 
klant of een hulppersoon van de klant zijn gebracht.

4.2 Bij  verkoop  en  levering  van  niet  door  Audit  Account 
Software  vervaardigde  apparatuur  en/of  overige  zaken, 
en/of  verlening  van  gebruiksrechten  op  niet  door  Audit 
Account  Software  vervaardigde  programmatuur,  is  Audit 
Account  Software  jegens  de  klant  nimmer  verder 
aansprakelijk  en  draagt  Audit  Account  Software  geen 
verdere risico's jegens de klant, dan steeds voor rekening 
voor  de  fabrikant/toeleverancier/auteursrechthebbende 
komt en wordt genomen.

4.3 Levering van zaken en/of verlening van (gebruiks)rechten 
kan  door  Audit  Account  Software  geheel  of  gedeeltelijk 
worden  opgeschort,  indien  het  werk  bij  Audit  Account 
Software  en/of  de  fabrikant/toeleverancier  geheel  of 
gedeeltelijk  (tijdelijk)  stilligt  door  staking,  uitsluiting, 
ongeval,  brand,  storm,  overheidsvoorschrift, 
grondstofgebrek,  overmacht  of  enige  andere  oorzaak 
buiten schuld  van Audit  Account  Software.  Alsdan zal  de 
levertijd  worden  verlengd  tot  een  redelijke  tijd  na 
beëindiging van de oorzaak van het (tijdelijk) uitstel van de 
levering. Bij zodanige verlenging is Audit Account Software 
nimmer aansprakelijk voor enige dientengevolge ontstane 
(gevolg)schade of verlies.

4.4 Uitgezonderd Productenaansprakelijkheid ex art. 6:185 e.v. 
Burgerlijk  Wetboek  betreffende  apparatuur  en  andere 
roerende zaken, alsmede schaden veroorzaakt door opzet 
of  grove  schuld  van  Audit  Account  Software,  is  Audit 
Account Software nimmer aansprakelijk voor of gehouden 
tot  vergoeding  van  enige  (gevolg)schade.  Indien  en 
voorzover  zodanige  uitsluiting  van  aansprakelijkheid 
rechtens  niet  mogelijk  mocht  blijken,  dan  zal  zodanige 
aansprakelijkheid tot vergoeding van enige (gevolg)schade 
zijn beperkt tot maximaal het bedrag van de factuurwaarde, 
en  zulks  slechts  indien  en  voor  zover  de  geleverde 
apparatuur en/of programmatuur zijn aangewend voor hun 
uiteindelijke bestemming.

4.5 De klant 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  Audit  Account 
Software  te  verlenen  diensten,  en  is  eveneens 
verantwoordelijk  voor  de  controle-  en 
beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.

4.6 Bij  overmacht,  arbeidsconflicten  of  andere  onvoorziene 
omstandigheden is Audit Account Software niet gehouden 
het overeengekomen onderhoud te verrichten of service te 
verlenen.  Behoudens  opzet  of  grove  schuld  draagt  Audit 
Account  Software  nimmer enig risico en is  Audit  Account 
Software  nimmer  aansprakelijk  voor  of  gehouden  tot 
vergoeding van enige schade tengevolge van het niet, niet 
tijdig  of  niet  juist  functioneren  van  apparatuur  en/of 
programmatuur  en/of  documenten,  noch  ook  tot 
vergoeding  van  schade  en  kosten  ter  zake  verminking, 
vernietiging,  verlies  of  zoekraken  van  bestanden, 
opgeslagen  informatie  of  informatiedragers.  De  klant  is 
gehouden tot het aanmaken van voldoende reservekopieën 
van de volledige eigen gegevensbestanden.

4.7 Bij  faillissement,  (voorlopige)  surséance  van  betaling, 
stillegging of liquidatie van het bedrijf of overlijden van de 
klant is Audit Account Software gerechtigd om na sommatie 
en ingebrekestelling de overeenkomst/transactie terstond 
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als ontbonden te verklaren, met het recht tot terugneming 
van niet volledig betaalde apparatuur en/of overige zaken 
en/of  vervallen-verklaring  van verleende  gebruiksrechten, 
onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden 
en renten en onverminderd de overige rechten van Audit 
Account Software.

5. GEBRUIKSRECHTEN

5.1 Programmatuur  mag  uitsluitend  gebruikt  worden  volgens 
de  voorwaarden  van  de  van  toepassing  zijnde  licentie-
overeenkomst.  Het  is  de  klant  niet  toegestaan  om 
wijzigingen aan te brengen in de programmatuur.

5.2 Het  gebruiksrecht  is  beperkt  tot  de  normale  bedrijfs- 
respectievelijk  beroepsuitoefening  van de  klant,  voor  het 
aantal gebruikers waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. 
De  klant  is  nimmer  gerechtigd  de  programmatuur  te 
verhuren, uit te lenen of door middel van een netwerk of 
andere  faciliteiten  ten  behoeve  van  derden  op  afstand 
toegankelijk  te  maken  of  (aan  meer  dan  het  aantal 
gebruikers  waarvoor  betaald  wordt)  ter  beschikking  te 
stellen, bijvoorbeeld – maar niet beperkt tot – door middel 
van application service providing.

5.3 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 Audit Account Software, diens licentiegevers 
of  diens  toeleveranciers.  De klant  verkrijgt  uitsluitend  de 
gebruiksrechten  die  bij  deze  voorwaarden  en  de  wet 
uitdrukkelijk  worden  toegekend.  Ieder  ander  of 
verdergaand  recht  van  de klant  tot  verveelvoudiging  van 
programmatuur,  websites,  databestanden  of  andere 
materialen  is  uitgesloten.  Een  aan  de  klant  toekomend 
recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan 
derden.

5.4 De klant  heeft  in  geen geval  recht  op of  kan aanspraak 
maken op (een deel van) de broncode van door of namens 
Audit Account Software ontwikkelde programmatuur.

5.5 Het  is  de  klant  niet  toegestaan  enige  aanduiding 
betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende 
auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten 
van  intellectuele  of  industriële  eigendom  uit  de 
programmatuur,  websites,  databestanden,  apparatuur  of 
materialen te verwijderen of te wijzigen.

5.6 Het  is  Audit  Account  Software  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  de  klant  niet  toegestaan  een 
dergelijke  technische  maatregel  te  verwijderen  of  te 
ontwijken.  Indien  beveiligingsmaatregelen  tot  gevolg 
hebben dat de klant geen reservekopie van programmatuur 
kan  maken,  zal  Audit  Account  Software  de  klant 
desgevraagd een reservekopie ter beschikking stellen.

5.7 Tenzij  Audit  Account  Software  een  reservekopie  van  de 
programmatuur aan de klant ter beschikking stelt, mag de 
klant één reservekopie van de programmatuur maken, die 
uitsluitend gebruikt  mag  worden  ter   bescherming  tegen 
onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. Installatie 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.

6. GARANTIE

6.1 Audit  Account  Software  zal  zich  naar  beste  vermogen 
ervoor  inspannen  fouten  in  de  software  binnen  een 
redelijke  termijn  te  herstellen.  Audit  Account  Software 
garandeert  niet  dat  de  programmatuur  zonder 
onderbreking, fouten of overige gebreken zal werken of dat 
alle fouten en overige gebreken worden verbeterd.

6.2 Het  herstel  wordt  gratis  uitgevoerd,  tenzij  de 
programmatuur in opdracht van cliënt is ontwikkeld anders 
dan  voor  een  vaste  prijs,  in  welk  geval  Audit  Account 
Software volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van 
herstel in rekening zal brengen.

6.3 Audit  Account  Software  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 Audit Account Software 
toe te rekenen oorzaken.

6.4 Herstel  van  verminkte  of  verloren  gegane  gegevens  valt 
niet onder de garantie.

6.5 De  garantieverplichting  vervalt  indien  de  klant  zonder 
schriftelijke  toestemming  van  Audit  Account  Software 
wijzigingen  in  de  programmatuur  aanbrengt  of  laat 
aanbrengen.

7. TOEPASSELIJK RECHT

7.1 Op elke overeenkomst/transactie is uitsluitend Nederlands 
recht van toepassing.

7.2 Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk niet van toepassing.
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