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Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

•   Licentiegever: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  Alibox, opgericht naar Nederlands 
recht, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Apeldoorn onder nummer 
78667585.

•   Licentienemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Licentiegever een overeenkomst met betrekking 
tot het gebruik van het Product heeft gesloten.

•  Partijen: Licentiegever en Licentienemer gezamenlijk.
•  Websites van Licentiegever: de websites www.alibox.nl en www.aliboxpro.nl.
•   Het Product: alle bestanden, gegevens, software en informatie/ content die via de websites van Licentiegever 

ter beschikking worden gesteld en tezamen het door Licentiegever aangeboden rekenprogramma vormen, 
alsmede alle bijbehorende schriftelijke (hard copy) documentatie, waaronder in elk geval, maar niet uitsluitend, 
de toegangscodes tot het rekenprogramma.

•   Diensten: de bij het Product behorende diensten die Licentiegever aan Licentienemer levert, waaronder helpdesk 
service.

•   Licentieovereenkomst: de overeenkomst tussen Licentiegever en Licentienemer uit hoofde waarvan 
Licentienemer gerechtigd is om gebruik te maken van het Product van Licentiegever. Een Licentieovereenkomst 
stelt Licentienemer in staat om, onder de daarin opgenomen voorwaarden, alimentatieberekeningen te maken 
met gebruikmaking van het Product.

•   Testovereenkomst: een Licentieovereenkomst voor een bepaalde periode.
•   Losse editie: een Licentieovereenkomst voor een bepaalde periode en voor een bepaald aantal berekeningen.
•   Overeenkomst: een Licentieovereenkomst, Testovereenkomst, of Losse Editie.
•   Intellectuele eigendomsrechten: auteurs-, merk-, modellen- en databankrechten, handelsgeheimen, knowhow en 

alle soortgelijke rechten, al dan niet geregistreerd of vatbaar voor registratie en inclusief verzoeken daartoe.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen (offertes), Overeenkomsten en overige 
rechtsbetrekkingen, van welke aard of titel ook, tussen Licentiegever en Licentienemer.
2.2. Door met Licentiegever een Overeenkomst (of andere overeenkomst of rechtsbetrekking) aan te gaan doet 
Licentienemer afstand van eventueel door hem gehanteerde voorwaarden, hoe ook genaamd, zodat op alle 
Overeenkomsten tussen Partijen uitsluitend de door Licentiegever gehanteerde voorwaarden toepasselijk zijn.

Artikel 3 Wijziging/ uitleg algemene voorwaarden
3.1. Licentiegever heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Deze wijzigingen gelden 
ook voor reeds bestaande Overeenkomsten en treden in werking dertig dagen na bekendmaking daarvan. Indien 
de Licentienemer niet binnen veertien dagen na bekendmaking van de wijziging(en) de Overeenkomst ontbindt 
conform het bepaalde in artikel 13.2. wordt hij geacht de wijzigingen te hebben geaccepteerd.
3.2. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige 
bepalingen volledig van kracht blijven.
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3.3. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene 
voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
3.4. Indien zich tussen Partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden dan wel de 
overeenkomst tussen Partijen is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze 
algemene voorwaarden.
3.5. Indien Licentiegever niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat 
de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Licentiegever in enigerlei mate het recht zou verliezen om in 
andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze algemene voorwaarden te verlangen.
3.6. Bij strijdigheid tussen de bepalingen in de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden prevaleren de 
bepalingen in de Overeenkomst.

Artikel 4 Aanbiedingen (offertes)
4.1. Alle aanbiedingen en offertes van Licentiegever zijn vrijblijvend. Eerst door de schriftelijke (order)bevestiging 
van Licentienemer of door feitelijke uitvoering door Licentiegever komt de Overeenkomst tot stand. Wijzigingen 
van Overeenkomsten binden Licentiegever slechts voor zover deze wijzigingen schriftelijk door Licentiegever zijn 
bevestigd c.q. feitelijk door Licentiegever zijn uitgevoerd.
4.2. Licentiegever kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Licentienemer redelijkerwijs 
kan begrijpen dat de aanbieding (offerte), dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving 
bevat.
4.3. Indien de aanvaarding van een aanbieding (offerte) afwijkt van het in de aanbieding (offerte) opgenomen 
aanbod dan is Licentiegever daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze 
afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Licentiegever anders aangeeft.

Artikel 5 De Overeenkomst/ aspecten van de Overeenkomsten
5.1. De Overeenkomst tussen Partijen betreft het recht van Licentienemer tot het gebruik van het Product van 
Licentiegever. De Overeenkomst is uitsluitend geldig tussen Partijen. De Licentie is niet door Licentienemer 
overdraagbaar, tenzij uitdrukkelijk tussen Partijen overeengekomen.
5.2. De Overeenkomst kan een Licentieovereenkomst, Testovereenkomst, of Losse editie betreffen.
5.3. De Licentie omvat uitsluitend de bevoegdheid van Licentienemer het Product te gebruiken (a) ten behoeve 
van het eigen gebruik en/ of de eigen bedrijfsactiviteiten, (b) voor zover hierdoor geen schade aan de rechtmatige 
belangen van Licentiegever ontstaat of dreigt te ontstaan en de exploitatie van het Product door Licentiegever niet 
in gevaar wordt gebracht, en (c) voor zover dit niet leidt tot toegang tot het Product of een onderdeel daarvan voor 
derden zonder dat dit schriftelijk is overeengekomen met Licentiegever. Met voorwaarde c hiervoor wordt in elk 
geval, doch niet uitsluitend, bedoeld het gebruik door Licentienemer van het Product, of een onderdeel ervan, voor 
promotieactiviteiten en het delen van toegangscodes door Licentienemer met derden, die niet werknemer zijn van 
(de onderneming van) Licentienemer.
5.4. Indien het gebruik van het Product dit vereist, worden door Licentiegever aan de Licentienemer toegangscodes 
verstrekt. Deze toegangscodes zijn niet overdraagbaar door Licentienemer.
Licentiegever is gerechtigd om aan Licentienemer afgegeven toegangscodes te wijzigen. Voor schade, van welke 
aard ook, als gevolg van onbevoegd gebruik van toegangscodes door derden, is de Licentienemer naast die derden 
jegens Licentiegever aansprakelijk. Licentiegever heeft in geval van onbevoegd gebruik het recht onmiddellijk 
maatregelen te nemen, waaronder het blokkeren van het gebruik van het Product, op kosten van de Licentienemer. 
Deze maatregelen schorten de betalingsverplichtingen van de Licentienemer niet op.
5.5. Indien Partijen een Losse editie zijn overeengekomen, is Licentienemer uitsluitend gerechtigd het Product te 
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gebruiken (a) ten behoeve van alimentatieberekening(en) voor één echtpaar of voor één voormalig echtpaar, (b) 
voor zover hierdoor geen schade aan de rechtmatige belangen van Licentiegever dreigt of ontstaat en de normale 
exploitatie van het Product niet in gevaar wordt gebracht. Licentienemer is, uitsluitend ingeval van een Losse 
Editie en in afwijking van het bepaalde in artikel 5.4 hiervoor, gerechtigd om eventuele toegangscodes, die door 
Licentiegever aan hem zijn verstrekt, ter beschikking te stellen aan derden, doch uitsluitend indien dit dient om de 
alimentatieberekening(en) vermeld in dit lid sub (a) door die derde(n) in te laten zien of te laten gebruiken.
5.6. Indien Partijen een Losse editie zijn overeengekomen, is Licentienemer gerechtigd om maximaal drie bestanden 
op te slaan op zijn of haar account (persoonlijke digitale opslag) tijdens de periode waarvoor de Overeenkomst 
geldt.
5.7. Indien Partijen een Losse editie zijn overeengekomen, is Licentienemer gerechtigd ervoor te kiezen om, 
wegens privacy redenen of anderszins, geen naam en/ of e-mail adres tijdens het registratieproces in te vullen. 
De gebruikersnaam en het wachtwoord worden in dat geval eenmalig aan de Licentienemer verstrekt, te weten 
tijdens de registratieprocedure voorafgaand aan de betaling door de Licentienemer. De Licentienemer is alsdan 
na de registratieprocedure zelf verantwoordelijk voor het opslaan of bewaren van zijn of haar gebruikersnaam 
en wachtwoord, en Licentiegever is niet gehouden, en in staat, de gebruikersnaam of het wachtwoord na de 
registratieprocedure nog te verstrekken aan Licentienemer. Licentiegever zal de gebruikersnaam en het wachtwoord 
derhalve alleen nogmaals aan Licentienemer kunnen verstrekken, als Licentienemer zijn of haar naam en 
e-mailadres tijdens de registratieprocedure wel bij Licentiegever heeft geregistreerd.

Artikel 6 Intellectuele eigendomsrechten
6.1. Alle rechten op het Product en de Diensten van Licentiegever op grond van de Auteurswet en andere 
(intellectueel eigendomsrechtelijke) wet- en regelgeving berusten uitsluitend bij Licentiegever. Het is de 
Licentienemer niet toegestaan het Product en de Diensten van Licentiegever, die door deze rechten zijn beschermd, 
zonder toestemming van Licentiegever te gebruiken anders dan in het kader van, en in overeenstemming met, de 
Overeenkomst.
6.2. Het is Licentienemer niet toegestaan enige aanduiding van Licentiegever betreffende het vertrouwelijke karakter 
van het Product dan wel betreffende enig recht van intellectuele of industriële eigendom van Licentiegever op het 
Product (waaronder onder meer wordt verstaan auteursrecht, merkrecht, handelsnaamrecht of andere recht op de 
software, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen van Licentiegever) te verwijderen of te wijzigen.
6.3. Indien en voor zover de levering van het Product en de Diensten van Licentiegever ertoe strekt, dat 
Licentienemer gebruik maakt van de intellectuele eigendomsrechten van de Licentiegever of van derden, blijven de 
intellectuele eigendomsrechten berusten bij de Licentiegever of deze derde. De Licentiegever verleent Licentienemer, 
ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en het gebruik van het Product, toestemming voor het 
gebruik van de werken waarop intellectuele eigendomsrechten rusten. In geval een van partijen, ter uitvoering 
van de Overeenkomst, gebruik wenst te maken van intellectuele eigendomsrechten van een derde, die geen partij 
bij de Overeenkomst is, dan draagt de partij, die het voorstel tot het gebruik van die werken doet, zorg voor de 
toestemming van die derde.
6.4. Indien de Licentienemer inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms)rechten van Licentiegever op het 
Product, dan is de Licentienemer voor alle daaruit voortkomende schade aansprakelijk. In voorkomende gevallen 
heeft Licentiegever het recht de levering van Producten of Diensten aan de Licentienemer op te schorten of te 
beëindigen totdat duidelijkheid is verkregen over de gestelde inbreuk.
Diensten aan de Licentienemer op te schorten of te beëindigen totdat duidelijkheid is verkregen over de gestelde inbreuk.
6.5. Het aanbieden door Licentienemer van links naar websites van Licentiegever, of onderdelen daarvan, is 
uitsluitend toegestaan na schriftelijke toestemming van Licentiegever.
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Artikel 7 Apparatuur en software
7.1. Licentienemer dient zelf zorg te dragen voor actuele en deugdelijke hard- en software, randapparatuur en 
verbindingen voor het gebruik van het Product. Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik wordt gemaakt 
van telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, is Licentienemer verantwoordelijk voor de juiste keuze en de 
tijdige en adequate beschikbaarheid ervan. Licentiegever is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens 
transmissiefouten, niet recente versies van software, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten.
7.2. Licentiegever heeft het recht zijn server buiten gebruik te stellen, indien dit noodzakelijk is voor onderhoud.
7.3. De Licentienemer is verplicht om de aanwijzingen van Licentiegever voor het gebruik van het Product op te 
volgen. Het niet opvolgen van aanwijzingen en eventuele schade die Licentienemer dientengevolge mocht lijden, zijn 
geheel voor rekening en risico van Licentienemer.
7.4. Het is de Licentienemer niet toegestaan om wijzigingen aan te brengen in het Product of het Product openbaar 
te maken of te kopiëren, anders dan in het Product, de Overeenkomst en/ of deze algemene voorwaarden voorzien.
7.5. Indien ter uitvoering van de Overeenkomst door de Licentienemer gegevens, gegevensbestanden en/ of 
gegevensdragers worden geleverd, dienen deze door de Licentienemer te worden geleverd in het door Licentiegever 
opgegeven formaat en op de door Licentiegever aangegeven wijze. Fouten en vertragingen, die (mede) ontstaan 
omdat de Licentienemer zich hier niet aan houdt, kunnen nimmer tot aansprakelijkheid van Licentiegever leiden. 
Licentienemer garandeert in voorkomende gevallen dat hij gerechtigd is de gegevens, gegevensbestanden en 
gegevensdragers aan Licentiegever te verstrekken voor het doel waarop de Overeenkomst betrekking heeft. Tevens 
garandeert Licentienemer in voorkomende gevallen dat de gegevens, gegevensbestanden en gegevensdragers 
vrij zijn van onvolkomenheden, waaronder doch niet uitsluitend virussen, wormen en/ of andere elektronische 
elementen. Met betrekking tot het leveren van gegevens, gegevensbestanden en gegevensdragers garandeert de 
Licentienemer in voorkomende gevallen voorts dat dit geen strijd oplevert met de Databankenwet.
7.6. De Licentienemer zal Licentiegever steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst 
nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen.
7.7. Licentiegever garandeert niet dat de software voldoet aan de doelstellingen die de Licentienemer heeft 
aangaande de software bij de toepassing ervan.
7.8. Licentiegever zal zich inspannen om de beschikbaarheid van het Product zo hoog mogelijk te houden, 
alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen. Een storing met betrekking tot het Product 
kan evenwel niet leiden tot schadevergoeding door Licentiegever aan de Licentienemer. Licentiegever is niet 
verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen in netwerken van derden door middel waarvan toegang tot het 
Product wordt verkregen.
7.9. Licentiegever staat er niet voor in dat de software zonder onderbreking, fouten of andere gebreken zal werken 
of dat alle fouten of andere gebreken worden verbeterd.

Artikel 8 Helpdesk
8.1. Licentienemer is, als onderdeel van de Overeenkomst, gerechtigd per e-mail, en binnen kantooruren per 
telefoon, gebruik te maken van de helpdesk van Licentiegever. Licentienemer met een Losse editie is evenwel 
uitsluitend gerechtigd om per e-mail gebruik te maken van de helpdesk van Licentiegever. De Licentienemer kan 
uitsluitend gebruik maken van de Helpdesk voor ondersteuning door Licentiegever bij het invullen van gegevens 
van de Licentienemer in het Product, de toegang tot het Product en relevante vragen met betrekking tot de 
Overeenkomst. De helpdesk van Licentiegever biedt geen inhoudelijke ondersteuning ter zake personen- en 
familierecht, fiscale wetgeving en/ of anderszins juridisch inhoudelijke verzoeken. Licentiegever streeft ernaar om 
e-mails van Licentienemer met een Losse editie binnen twee werkdagen te beantwoorden.
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Artikel 9 Tarieven, betaling, levering en uitvoering
9.1. De tarieven van Licentiegever voor het gebruik van het Product staan vermeld in de Overeenkomst, de 
productinformatie van Licentiegever en/ of op de Websites van Licentiegever en/of worden door Partijen nader 
schriftelijk overeengekomen. De vermelde tarieven zijn steeds exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders is 
aangegeven.
9.2. Licentiegever is gerechtigd de tarieven aan te passen. Wijzigingen zijn van kracht vanaf het moment dat de 
tarieven op de Websites van Licentiegever zijn gewijzigd.
9.3. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van toegang tot het product en/ of 
bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn, tenzij Partijen 
dat uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Bij overschrijding van een termijn dient de Licentienemer de Licentienemer 
schriftelijk in gebreke te stellen. Licentiegever dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog 
uitvoering te geven aan de Overeenkomst.
9.4. Licentiegever heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van 
artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
9.5. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan 
noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing 
van de Overeenkomst overgaan.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1. Licentiegever is niet aansprakelijk voor schade die de Licentienemer lijdt, van welke aard ook, ontstaan in 
verband met het leveren en het gebruiken van het Product, tenzij die schade is veroorzaakt door opzet of grove 
nalatigheid van Licentiegever. Onder opzet of grove schuld wordt in ieder geval niet verstaan schade die de 
Licentienemer of een derde lijdt als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de in het Product of de Diensten 
vervatte informatie.
10.2. Schade als bedoeld in artikel 10.1, die naar het oordeel van de Licentienemer het gevolg is van opzet of grove 
schuld van Licentiegever, dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen dertig dagen na het ontstaan daarvan, 
schriftelijk aan Licentiegever te zijn gemeld. Schade die niet binnen deze termijn aan Licentiegever ter kennis is 
gebracht, komt slechts dan voor vergoeding is aanmerking, indien de Licentienemer aannemelijk heeft gemaakt dat 
hij de schade in redelijkheid niet eerder heeft kunnen melden aan Licentiegever.
10.3. Licentienemer is bekend met de beperkingen en de risico’s van het gebruik van internet of enig ander medium 
waarmee het Product nu en in de toekomst ter beschikking wordt gesteld. Ook is hij bekend met de risico’s van het 
digitaal of elektronisch opslaan en overbrengen van informatie en, in het bijzonder, doch niet uitsluitend, het verlies 
van gegevens. Licentienemer aanvaardt dat Licentiegever niet aansprakelijk is voor enige schade als gevolg van 
bovenomschreven risico’s.
10.4. Aansprakelijkheid van Licentiegever voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, waaronder begrepen 
gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens, door de Licentienemer zelf geïnvesteerde tijd of 
kosten van derden ingeschakeld zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Licentiegever, is uitdrukkelijk 
uitgesloten.
10.5. De Websites van Licentiegever bevatten (mogelijk) hyperlinks naar andere websites. Indien deze websites van 
Licentiegever zijn en/ of door haar worden beheerd, dan is dat zoveel mogelijk aangegeven. Licentiegever is niet 
verantwoordelijk voor, en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid ter zake de juistheid, volledigheid en tijdigheid 
van (de inhoud van) websites van derden waarnaar wordt doorgelinkt, noch voor de beschikbaarheid van die 
websites, noch voor de juistheid van de informatie die door of via deze websites ter beschikking wordt gesteld en 
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of die informatie op legale wijze kan worden gebruikt. De informatie op websites van derden waarnaar kan worden 
doorgelinkt maakt geen deel uit van de door Licentiegever ter beschikking gestelde informatie (het Product). De 
informatie op websites van derden waarnaar kan worden doorgelinkt is geen onderdeel van de Overeenkomst,
10.6. De Website van Licentiegever wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-) virussen, maar de afwezigheid 
van virussen die de werking van computer en/of programmatuur van Licentienemer kunnen beïnvloeden kan helaas 
niet gegarandeerd worden.
10.7. Bij het gebruik van het Product dient Licentienemer in overeenstemming met alle wettelijke voorschriften te 
handelen en de toepasselijke gedragscodes na te leven. Licentienemer dient zich te onthouden van het wijzigen, 
beschadigen, uitschakelen, overbelasten, hinderen of het belemmeren van het gebruik van het Product of de 
Website van Licentiegever.
10.8. Uitsluitend voor de uitvoering van de Overeenkomst bewaart en beheert Licentiegever de gegevens van de 
Licentienemer en de door haar ingevoerde gegevens op een stringent beveiligde server. Licentiegever zal deze 
gegevens na maximaal vier maanden na de eerste dag waarop de gegevens zijn opslagen op deze server volledig 
verwijderen van deze server. De Licentienemer kan na deze vier maanden geen aanspraak maken het niet of 
niet volledig nakomen van de Overeenkomst door de Licentiegever vanwege het ontbreken van de hier bedoelde 
verwijderde gegevens uit de hierboven genoemde server. De Licentienemer kan op de Websites van Licentiegever en 
via de helpdesk meer informatie krijgen over de beveiliging als onderdeel van het Product.
10.9. Licentienemer vrijwaart Licentiegever voor elke aansprakelijkheid jegens derden voortvloeiend uit zijn 
opdracht, alsmede voor elke aansprakelijkheid jegens derden in verband met het gebruik of het niet kunnen 
gebruiken door de Licentienemer van het Product.
10.10. Hoewel het Product, de Website van Licentiegever en de daarop ter beschikking gestelde informatie 
voortdurend worden bijgehouden en zo accuraat en actueel mogelijk worden weergegeven, kan Licentiegever niet 
instaan voor de correctheid ervan en behoudt zij zich steeds het recht voor om, zonder nadere kennisgeving en 
met onmiddellijke ingang, wijzigingen daarin door te voeren. Aan de inhoud van het Product en de Websites van 
Licentiegever kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
10.11. Indien en voor zover Licentiegever jegens Licentienemer op enigerlei wijze aansprakelijk mocht zijn, dan 
is deze aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van het voor de 
Overeenkomst bedongen tarief (exclusief BTW) voor de duur van een (1) licentieovereenkomstjaar. In geen geval zal 
de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan EUR 2.000,-.

Artikel 11 Overmacht
11.1. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als 
gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan storing in telecommunicatieverbindingen 
(waaronder internet), uitvallen van de stroomvoorziening, storingen in de apparatuur van Licentiegever, het niet 
naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Licentienemer aan Licentiegever zijn 
voorgeschreven, evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, of software van derden, waarvan het gebruik door 
Licentienemer aan Licentiegever is voorgeschreven.
11.2. In elk geval indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, heeft elk der Partijen het 
recht om de Overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de Overeenkomst 
gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend.
 
Artikel 12 Boetes
Bij overtreding van de bepalingen in 5.3., 5.4., 5.5., 6.1., 6.2., 6.4., 7.4. of 10.7. is de Licentienemer een onmiddellijke 
opeisbare en niet voor compensatie vatbare boete verschuldigd van EUR 20.000,- per gebeurtenis.
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Artikel 13 Einde van de Overeenkomst
13.1 De Overeenkomst kan worden beëindigd door opzegging of ontbinding. Nadere bepalingen omtrent (termijnen 
van/ mogelijkheid tot) opzegging en ontbinding zijn, voor zover van toepassing, niet alleen in deze algemene 
voorwaarden maar tevens in de Overeenkomst opgenomen.
13.2. De Licentienemer heeft tevens het recht de Overeenkomst te ontbinden, indien zich de omstandigheid 
voordoet als omschreven in artikel 3.1. (wijziging van deze algemene voorwaarden).
13.3 Opzeggingen en ontbindingen geschieden steeds schriftelijk: per post, per telefax of per e-mail.
13.4. Bij overtreding door de Licentienemer van het bepaalde in de artikelen 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.2, 6.4, 7.4, en 10.7 
van deze algemene voorwaarden heeft Licentiegever in elk geval het recht de Overeenkomst met onmiddellijke 
ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. De ontbinding laat het recht tot het vorderen van 
schadevergoeding onverlet. Eventueel nog in het bezit van de Licentienemer zijnde Producten dienen onverwijld 
aan Licentiegever te worden geretourneerd. In het geval de Overeenkomst een Losse editie betreft, dienen de 
betreffende bestanden onverwijld te worden vernietigd. Licentiegever is gerechtigd hiervan bewijs te verlangen.
13.5. Licentiegever heeft tevens het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien:
a. de Licentienemer surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement is verklaard;
b. de Licentienemer een rechtspersoon of maatschap is of een daarmee gelijk te stellen samenwerkingsverband 
heeft en deze wordt ontbonden of beëindigd;
c. de zeggenschap over (het vermogen van) de Licentienemer komt te berusten bij een derde.
13.6. In geval van beëindiging dient Licentienemer alle in zijn/ haar bezit zijnde goederen van Licentiegever te 
retourneren en/ of alle door Licentiegever geleverde software van zijn computer(- systemen) te verwijderen. 
Licentiegever is gerechtigd hiervan bewijs te verlangen.

Artikel 14. Geheimhouding, mededelingen, verwerking van persoonsgegevens
14.1. Partijen garanderen 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 plicht 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 Partijen als zodanig zijn 
aangeduid.
14.2. Mededelingen per post, per telefax of per e-mail gedaan door Licentiegever of Licentienemer worden geacht 
te zijn ontvangen op de eerste werkdag na verzending. Termijnen genoemd in de Overeenkomst of deze algemene 
voorwaarden vangen aan op deze eerste werkdag na verzending van een mededeling.
14.3. Indien Licentiegever ter uitvoering van een Overeenkomst gebruik maakt van door de Licentienemer geleverde 
persoonsgegevens en bestanden, dan treedt Licentiegever op als verantwoordelijke en bewerker, zoals bedoeld 
in artikel 1 onder d en e van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn 
overeengekomen.
14.4. Door het opgeven van persoonsgegevens gaat Licentienemer ermee akkoord dat Licentiegever haar/zijn 
persoonsgegevens verwerkt. Licentiegever draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens die Licentienemer haar 
verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld. Licentiegever verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend 
voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, een en ander in overeenstemming met de Wet 
Bescherming Persoonsgegevens.
14.5. Bij wijziging van de naamgegevens, adresgegevens of e-mailadres(se) dient Licentienemer zowel de oude als 
de nieuwe gegevens schriftelijk ten minste voor de ingangsdatum van de wijziging aan Licentiegever door te geven.
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Artikel 15. Overige bepalingen
15.1. Licentiegever is gerechtigd haar uit de overeenkomst voortvloeiende rechten en verplichtingen over te dragen 
aan een entiteit waarmee zij in een groep is verbonden, of aan een derde in het kader van een overdracht van 
(een deel van) de onderneming van Licentiegever. Licentienemer geeft daarvoor, voor zover nodig, bij voorbaat 
toestemming.
15.2. Indien en voor zover een bepaling van deze algemene voorwaarden op basis van de wet als onredelijk 
bezwarend wordt beschouwd jegens een Licentienemer en die Licentienemer vernietigt dat beding, dan treedt in de 
plaats van het vernietigde beding een beding dat niet onredelijk bezwarend is maar de belangen van Licentiegever 
zo goed mogelijk beschermt.

Artikel 16. Toepasselijk recht en forumkeuze
16.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
16.2. De Rechtbank Haarlem is exclusief bevoegd om te oordelen over geschillen voortvloeiend uit de algemene 
voorwaarden en/of de Overeenkomst.


