
ALGEMENE VOORWAARDEN FORYARD STUDIO AMSTERDAM B.V.

1. Algemeen
1.1 FORYARD Studio Amsterdam B.V. (“FORYARD”) verleent
diensten, programmatuur, apparatuur, data-sets  en/of andere
materialen (“Software”) via foryard.nl (“Website”), externe websites
of offline platformen. Deze algemene voorwaarden (“Algemene
voorwaarden”) regelen de toegang en het gebruik van de Software
en de daarin verwerkte modellen, grafieken, analyses, ontwerpen,
documentatie, designs en andere data die beschikbaar zijn gesteld
door of namens FORYARD en zijn van toepassing op alle contracten,
aanbiedingen, offertes en/of juridische relaties tussen FORYARD en
iedere klant (“Klant”).
1.2 FORYARD en de Klant worden in deze Algemene
voorwaarden gezamenlijk omschreven als “Partijen”.
1.3 Bepalingen die afwijken van deze Algemene voorwaarden
zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen Partijen zijn
overeengekomen. Toepassing van de algemene voorwaarden  van de
Klant zijn expliciet uitgesloten en worden door FORYARD niet
geaccepteerd.

2. Duur
2.1 FORYARD verleent de Klant door middel van een
overeenkomst een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en gelimiteerd
gebruiksrecht op de Software (“Overeenkomst”), waarop de
Algemene voorwaarden en de bepalingen uit een eventuele
onderliggende Overeenkomst van toepassing zijn.
2.2 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de
Klant een offerte van FORYARD binnen vijfenveertig (45) dagen – na
het toesturen van de offerte door FORYARD aan de Klant - heeft
geaccepteerd en beide partijen de Overeenkomst hebben
ondertekend.
2.3 De Overeenkomst wordt aangegaan voor een vaste
termijn. De overeenkomst wordt automatisch verlengd voor dezelfde
periode als de oorspronkelijke looptijd, tenzij de Overeenkomst
schriftelijk wordt opgezegd uiterlijk twee (2) maanden voorafgaand
aan het einde van elke volgende termijn.
2.4 In tegenstelling tot artikel 7:408 lid 1 Burgerlijk Wetboek
is het de Klant niet toegestaan om de Overeenkomst tussentijds op
te zeggen of te ontbinden, tenzij er sprake is van een aan FORYARD
toerekenbare tekortkoming die FORYARD na schriftelijke
ingebrekestelling niet binnen een redelijke termijn wegneemt en
deze tekortkoming opzegging of ontbinding rechtvaardigt.

3. Verplichtingen Opdrachtnemer
3.1 Opdrachtnemer zal de werkzaamheden voor
Opdrachtgever in kwalitatief en kwantitatief opzicht naar beste
weten en kunnen uitvoeren en al datgene nalaten dat de
werkzaamheden en/of Opdrachtgever direct dan wel indirect schade
zou kunnen toebrengen.
3.2 Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van zijn
werkzaamheden onder de Overeenkomst ten minste gebruikmaken
van programmeertalen en –stijlen, alsmede overige technieken, en
methodieken, die gedurende de looptijd van de Overeenkomst
gelden als de stand van de techniek.
3.3 Opdrachtnemer zal Opdrachtgever periodiek informeren
over het verloop en de voortgang van de werkzaamheden.
3.4 Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zo tijdig mogelijk
schriftelijk op de hoogte stellen van een verhindering om zijn
werkzaamheden te verrichten.
3.5 Opdrachtnemer zal Opdrachtgever binnen twee
werkdagen informeren zodra de resultaten van zijn werkzaamheden
klaar staan om geaccepteerd te worden door Opdrachtgever.

4. Verplichtingen Opdrachtgever
4.1 Zodra Opdrachtnemer Opdrachtgever conform het in
artikel 3.5 bepaalde heeft geïnformeerd, zal Opdrachtgever binnen
uiterlijk vijf (5) werkdagen schriftelijk aan Opdrachtnemer laten
weten of akkoord gaan met de resultaten. Indien Opdrachtgever de
resultaten niet accepteerd, zal zij Opdrachtnemer hiervan
gemotiveerd op de hoogte stellen en Opdrachtnemer in staat stellen
om gebreken binnen een redelijke termijn te herstellen.

5. Klantgegevens
5.1 De Klant is te allen tijde verantwoordelijk voor de
juistheid, nauwkeurigheid, volledigheid en wettigheid van de data,
(persoons-)gegevens, grafische bestanden en alle andere informatie
welke door de Klant (“Klantgegevens”) worden gebruikt ten behoeve
van de toepassing van de Software.
5.2 De Klant garandeert de rechtmatigheid van de inhoud van
de Klantgegevens en de rechtmatige verwerking van de
Klantgegevens, inclusief de verwerking van de persoonsgegevens. De
Klant is uitsluitend en volledig verantwoordelijk voor het naleven van
de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de
bescherming van de persoonsgegevens en vrijwaart FORYARD voor
aanspraken van derden met betrekking tot de bescherming van
persoonsgegevens.

6. Geheimhouding
6.1 Het is Opdrachtnemer verboden gedurende de looptijd
van deze overeenkomst, alsmede tot 6 maanden na beëindiging
ervan, aan derden informatie of gegevens te verschaffen zonder
toestemming van Opdrachtgever die hij van Opdrachtgever ter
uitvoering van de werkzaamheden voortvloeiende uit de
Overeenkomst heeft ontvangen en welke redelijkerwijs als
vertrouwelijk of gevoelig aangemerkt kunnen worden. Tevens,
6.2 is het Opdrachtgever verboden gedurende de looptijd
van deze overeenkomst, alsmede tot 6 maanden na beëindiging
ervan, aan derden informatie of gegevens te verschaffen zonder
toestemming van Opdrachtnemer die hij van Opdrachtnemer ter
uitvoering van de werkzaamheden voortvloeiende uit de
Overeenkomst te kennen heeft genomen en welke redelijkerwijs als
vertrouwelijk of gevoelig aangemerkt kunnen worden.
6.3 Zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever zullen de op
basis van deze Overeenkomst voor hen geldende
geheimhoudingsverplichting opleggen aan diens werknemer(s) dan
wel door hen in te schakelen derden alsmede de werknemer(s) van
deze derden.

7. Intellectuele eigendomsrechten
7.1 Opdrachtnemer erkent en gaat ermee akkoord dat alle
titels, belangen en rechten (inclusief alle auteurs-, merk-,
handelsnaamrechten) berusten bij Opdrachtgever.

9.4 De Klant verliest haar recht op schadevergoeding indien
de Klant niet binnen vijftien (15) dagen een klacht bij FORYARD heeft
ingediend, nadat de Klant bekend was - of redelijkerwijze bekend
geweest had kunnen zijn - met de gebeurtenis waarvoor FORYARD
aansprakelijk wordt gesteld. Het recht op schadevergoeding vervalt
in ieder geval na zes (6) maanden, te rekenen vanaf de datum
waarop de gebeurtenis waarvoor FORYARD aansprakelijk wordt
gesteld heeft plaatsgevonden.
9.5 In tegenstelling tot artikel 6:230 lid 2 Burgerlijk Wetboek
is het de Klant niet toegestaan om de rechter te verzoeken enige
vernietiging te beletten door een aanbod tot opheffing van het
nadeel te doen.

http://www.foryard.nl


8.           Beëindiging
8.1 FORYARD is bevoegd om bij iedere tekortkoming van de
Klant, nakoming van de Overeenkomst te vorderen, hetzij de
overeenkomst middels een schriftelijke verklaring geheel of
gedeeltelijk (buitengerechtelijk) te ontbinden of op te zeggen,
onverminderd haar rechten op vergoeding van de geleden schade en
de gederfde winst.
8.2 In geval van faillissement, surseance van betaling,
ontbinding of liquidatie
van de Klant is FORYARD bevoegd, om zonder ingebrekestelling en
zonder rechterlijke tussenkomst, de Overeenkomst geheel of ten
dele te ontbinden, zulks zonder dat FORYARD tot enige
schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de
aan FORYARD verder toekomende rechten.
8.3 Na beëindiging van de Overeenkomst: (a) zal de Klant
tijdig en volledig haar betalingen voldoen (en in geen enkel geval
later dan tien (10) dagen nadat de Overeenkomst is verlopen of
beëindigd) en (b) zal de klant het gebruik van de Software
onmiddellijk staken en gestaakt houden.
8.4 FORYARD is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade
of compensatie van gederfde winst of verlies ontstaan door
beëindiging van de overeenkomst.
8.5 Alle verplichtingen welke voortvloeien uit de
Overeenkomst en betrekking hebben op de intellectuele
eigendomsrechten, vertrouwelijkheid, gegevensbescherming en/of
bedrijfsinformatie blijven van kracht na beëindiging van de
Overeenkomst.

9.        Aansprakelijkheid
9.1 FORYARD zal zich inspannen om haar Software naar haar
beste vermogen beschikbaar te stellen. Echter, vanwege de
overeengekomen beperkingen in de Software, mogelijke
onnauwkeurigheden in de data en/of informatie in de (computer)
database en/of registers of informatie aangeleverd door de Klant,
staat FORYARD niet in voor de juistheid en volledigheid van de
informatie, resultaten en conclusies die voortkomen uit de Software.
9.2 FORYARD is uitsluitend aansprakelijk voor schade ten
gevolge van het doen of nalaten van FORYARD. Deze
aansprakelijkheid geldt niet voor indirecte schade, waartoe gerekend
wordt, maar daartoe overigens uitdrukkelijk niet beperkt: gederfde
omzet; gederfde winst; immateriële schade; en aantasting goede
naam, behoudens voor zover deze schade aan grove nalatigheid
en/of opzet van FORYARD is te wijten.
9.3 De aansprakelijkheid van FORYARD (inclusief maar niet
beperkt tot de ongedaanmakingsverbintenis) is beperkt tot het
bedrag dat is gefactureerd (ex. BTW) en is betaald door de klant in
de twaalf (12) maanden voorafgaand aan de datum waarop de
schadeveroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan, met een
maximumbedrag  van
€ 20.000,-. De totale aansprakelijkheid van FORYARD is in ieder geval
beperkt tot een totaalbedrag van € 40.000,- (ex. BTW).

10.        Overige bepalingen
10.1 Wijzigingen en/of aanvullingen van de bepalingen van
deze Overeenkomst zijn slechts bindend, indien schriftelijk
overeengekomen. De rechten en verplichtingen uit deze
overeenkomst zijn niet overdraagbaar, voor zover niet anders is
bepaald in onderhavige overeenkomst.
10.2 Deze Overeenkomst bevat alle rechten en verplichtingen
tussen Partijen terzake van het onderwerp van  deze  Overeenkomst
en  doet  alle  voorgaande  overeenkomsten, toezeggingen en/of
afspraken terzake vervallen.

10.3 Op alle tussen FORYARD en de Klant gesloten
overeenkomsten is alleen Nederlands recht van toepassing.
10.4 In alle geschillen tussen FORYARD en de Klant is alleen de
Rechtbank Amsterdam bevoegd of, op verzoek van FORYARD, de
bevoegde Rechtbank van de woon- of vestigingsplaats van de Klant.


