Algemene Voorwaarden Parc Access
Op deze offerte zijn de volgende leveringsleverings en betalingsvoorwaarden van toepassing:
-

De overeenkomst wordt aangegaan voor minimaal een periode van 12 maanden vanaf
oplevering van de dienst, tenzij anders is overeengekomen. De verbinding kan tussentijds niet
opgezegd worden. Aan het einde van deze periode is de overeenkomst per maand opzegbaar
met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. Het beëindigen
beëindigen van de
overeenkomst door één der partijen dient per aangetekende post plaats te vinden;

-

Aan de Cliënt geleverde goederen/zaken blijven eigendom van DDF en eventueel te verlenen
dan wel over te dragen rechten blijven aan DDF voorbehouden, zolang Cliënt
Cl
niet volledig de
tegenprestatie heeft geleverd die hij uit hoofde van de met DDF aangegane overeenkomst tot
levering van zaken of dienstverlening (in verband hiermee) verschuldigd is. Zaken die zijn
geleverd in de vorm dienstverlening zijn slechts in bruikleen gegeven aan cliënt. Het
eigendom van de zaken behorende bij de dienstverlening blijft gedurende de gehele
contracttermijn en verlengingen van contracttermijnen voorbehouden aan DDF;

-

De Cliënt is verplicht alle onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige
zorgvuldigheid en herkenbaarheid als zijnde het eigendom van DDF te bewaren en te
verzekeren tegen alle gangbare risico’s;

-

DDF is ten allen tijde gerechtigd om onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, zonder in
gebreke stelling, bij de Cliënt of diens houder weg te (doen) halen, indien de Cliënt zijn
verplichtingen jegens DDF niet correct nakomt. De cliënt zal aan DDF op eerste verzoek in
deze alle nodige medewerking verlenen en toegang verschaffen;

-

Wanneer derden beslag wensen te leggen
leggen op zaken waarop DDF eigendomsvoorbehoud rust,
dan wel waarop rechten willen vestigen of doen gelden, is de cliënt verplicht DDF daarvan
terstond op de hoogte te stellen en het eigendomsvoorbehoud van DDF direct aan derden
kenbaar te maken;

-

DDF is gerechtigd
rechtigd de prijzen en tarieven jaarlijks, voor het eerst op de eerste januari van het
volgende kalenderjaar, aan te passen (verhogen of verlagen). De prijsverhoging voor
Diensten zal nimmer de door de CBS vastgestelde indexpercentage volgens de
consumentenprijsindex
nprijsindex (CPI) overstijgen;

Buiten hetgeen elders in deze overeenkomst is bepaald is:
a. De ene partij gerechtigd deze overeenkomst te ontbinden door middel van een
aangetekend schrijven of via gerechtelijke procedure indien de andere partij in de
nakoming van zijn verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst
tekortschiet en daarin ook na ingebrekestelling, waarbij aan de andere partij een
redelijke termijn wordt gesteld om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen,
volhardt.
b. De ene partij gerechtigd
gerechtigd zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn
vereist buiten rechte de overeenkomst door middel van een aangetekend
schrijven te ontbinden:
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- indien de andere partij surseance van betaling aanvraagt of hem surseance van
betaling wordt/is verleend;
- het faillissement van de andere partij wordt aangevraagd of dat hij in staat van
faillissement wordt/is verklaard;
- de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of beëindigd anders
dan ten behoeve van samenvoeging van ondernemingen;
- op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt
of is gelegd, dan wel de andere partij niet langer in staat moet worden geacht
zijn verplichtingen uit deze overeenkomst na te kunnen komen;
-

De totale aansprakelijkheid van Leverancier onder deze overeenkomst (met inachtneming
van artikelen 6:95 en 6:96 van het Burgerlijk Wetboek met uitzondering van artikel 6:100
BW) is beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste 3 maandvergoedingen
per kalenderjaar;

-

Aansprakelijkheid van Leverancier voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten;

-

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Cliënt de
schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 werkweken na het ontstaan daarvan
schriftelijk bij Leverancier meldt;

-

Beide partijen zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van de informatie
over elkaars organisatie, en de werking van de geleverde diensten. Behoudens
voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij zal ieder der partijen
informatie en gegevensdragers welke hem ter beschikking staan, niet aan derden ter
beschikking stellen en aan zijn personeel slechts bekend maken voor zover dit nodig is
voor het verrichten van de overeengekomen prestaties. Partijen zullen hun personeel
verplichten deze geheimhoudingsbepalingen na te leven;

-

Cliënt vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden;

-

Betalingen dienen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum;

-

Bedragen worden per maand gefactureerd.

-

Voor alle overige zaken zijn de ICT~Office voorwaarden module algemeen van ICT~Office
2008 van toepassing, deponeringsnummer 30174840, gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel Midden-Nederland en de ICT~Office voorwaarden module 14 Toegang tot
internet van ICT~Office, 2008, deponeringsnummer 30174840, gedeponeerd bij de Kamer
van Koophandel Midden-Nederland. Beide documenten zijn als bijlage toegevoegd en
maken integraal onderdeel uit van de algemene voorwaarden.
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