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Algemene voorwaarden van Infinitum IT
Toepasselijkheid

13.
Bij installatie/reparatie van ICT-voorzieningen is
wederpartij verantwoordelijk voor het klaarmaken van
aansluitmogelijkheden en geschiktheid van de ruimten voor de
betreffende ICT-voorzieningen en is wederpartij verplicht te
allen tijde alle medewerking, gegevens en inlichtingen te
verschaffen welke Infinitum IT noodzakelijk acht voor de
uitvoering van diens werkzaamheden en/of leveringen, bij
gebreke waarvan Infinitum IT zich het recht voorbehoudt om
eventuele vertragingsschade bij wederpartij in rekening te
brengen.

1.
Deze algemene voorwaarden worden door Infinitum
IT gebruikt en zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of
overeenkomst tussen Infinitum IT enerzijds en zijn contractant
(`wederpartij') anderzijds.
2.
Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen slechts
schriftelijk worden overeengekomen en na uitdrukkelijke
bevestiging van beide partijen.
3.
Indien één of meerdere bepalingen van deze
voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige
bepalingen onverkort van toepassing. Partijen zullen nieuwe
bepalingen ter vervanging overeen komen, waarbij het doel en
de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden
genomen.

14.
Indien Infinitum IT tijdens de uitvoering van de
overeengekomen werkzaamheden en leveringen en/of een
overeengekomen wijziging of aanvulling daartoe leidt tot
meerwerk, zal zulks in een zo vroeg mogelijk stadium aan
wederpartij worden gemeld. De Kosten van het meerwerk
zullen na (stilzwijgende) goedkeuring bij wederpartij in rekening
worden gebracht. Het ontstaan van meerwerk geeft wederpartij
niet het recht om de overeenkomst te ontbinden.

4.
Voor zover de wederpartij naar zijn eigen algemene
voorwaarden verwijst, dan worden deze uitdrukkelijk van de
hand gewezen, voor zover deze in strijd zijn met een bepaling
uit onderhavige voorwaarden.

15.
Onder meerwerk dient tevens te worden verstaan,
wijzigingen van de (systeem-) specificatie en de gevolgen van
daarvan.

5.
Indien Infinitum IT met wederpartij meer dan eenmaal
een overeenkomst sluit, gelden terzake alle daaropvolgende
overeen¬komsten steeds deze voorwaarden, ongeacht of deze
al of niet nogmaals uitdrukkelijk van toepassing zijn verklaard.

Betaling
16.
Behoudens andersluidende afspraken dient de
betaling plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum Na
overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij direct in
verzuim, zonder nadere schriftelijke ingebrekestelling.

Aanbiedingen/offertes
6.
In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 BW
is Infinitum IT niet gebonden indien de aanvaarding afwijkt van
de offerte of aanbieding, tenzij Infinitum IT daarmee
uitdrukkelijk heeft ingestemd.

17.
Klachten of bezwaren schorten de
betalingsverplichtingen van wederpartij niet op.
18.
De (natuurlijk) persoon c.q. vertegenwoordiger welke
namens wederpartij de overeenkomst heeft gesloten met
Infinitum IT verbindt zich tevens hoofdelijk in privé ter zake de
betaling van de facturen en overige betalingsverplichtingen
jegens Infinitum IT voortvloeiend uit de overeenkomst.

7.
Voor de uitvoering van de overeenkomst
overeengekomen termijnen zijn globaal en slechts indicatief,
een opgegeven termijn is geen fatale termijn, overschrijding
ervan geeft wederpartij geen recht op schadevergoeding en/of
ontbinding.

Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
8.
In geval van aantoonbare wijziging van een of meer
van de kostprijsbepalende factoren na aanbieding c.q.
totstandkoming van de overeenkomst, is Infinitum IT gerechtigd
de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen,
voor zover zulks niet bij de wet verboden is, en ongeacht of de
wijziging voor Infinitum IT al dan niet voorzienbaar was ten tijde
van het sluiten van de overeenkomst. Infinitum IT zal de
prijsverhoging schriftelijk kenbaar maken onder vermelding van
de ingangsdatum.

19.
Infinitum IT behoudt zich het eigendom van
geleverde zaken voor totdat wederpartij volledig aan zijn
verplichtingen krachtens de overeenkomst ofwel andere tussen
partijen bestaande overeenkomsten heeft voldaan. Wederpartij
verleent Infinitum IT reeds nu voor alsdan toestemming om de
betreffende terreinen en gebouwen te - laten - betreden
teneinde de zaken terug te nemen.
20.
Zolang wederpartij in gebreke blijft met diens
betalings- en overige verplichtingen jegens Infinitum IT, is hij
niet gerechtigd om te beschikken en gebruik te maken van de
door Infinitum IT opgestelde programma's en andere
uitkomsten van de door Infinitum IT verrichte werkzaamheden
en behoudt Infinitum IT zich het recht voor om reeds
opgeleverde programmatuur te blokkeren, zodat deze niet kan
worden gebruikt.

9.
Indien Infinitum IT voor de uitvoering van zijn
werkzaamheden een vaste prijs met wederpartij overeenkomt,
behoudt Infinitum IT zich het recht voor om voor onvoorziene
werkzaamheden extra kosten bij wederpartij in rekening te
brengen.
Uitvoering
10.
Wederpartij is verplicht de afgeleverde of ter
beschikking gestelde goederen af te nemen. Indien wederpartij
niet (tijdig) afneemt, zal wederpartij de aanvullende kosten,
waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.

21.
Wederpartij verbeurt een direct opeisbare boete van
€750,-voor iedere dag dat wederpartij van de programma's en
andere uitkomsten gebruik blijft maken.
22.
Infinitum IT heeft een retentierecht op al hetgeen zij
voor of namens de wederpartij onder zich heeft indien en voor
zolang als de wederpartij de kosten van de werkzaamheden
aan de betreffende zaak dan wel andere vorderingen
voortvloeiend uit de contractuele relatie met wederpartij niet of
niet geheel heeft voldaan.

11.
Infinitum IT behoudt zich het recht voor om de
overeenkomst in fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde
gedeelte afzonderlijk te factureren. Infinitum IT behoudt zich
tevens het recht voor om nog niet uitgevoerde fasen op te
schorten tot dat wederpartij aan al zijn (financiële)
verplichtingen heeft voldaan terzake voorgaande fasen.

Garantie
12.
Wederpartij kan geen aanspraken maken op support,
service en/of ondersteuning van Infinitum IT in welke vorm dan
ook, tenzij wederpartij hiertoe overeenkomstige service- en/of
support overeenkomst(en) met Infinitum IT heeft afgesloten.

23.
Infinitum IT verleent slechts dan garantie op de door
hem geleverde zaken voor zover Infinitum IT garantie
uitdrukkelijk schriftelijk heeft verstrekt
24.
De garantieverlening vervalt indien wederpartij en/of
door hem ingeschakelde derden op ondeskundige wijze
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gebruikmaken van het geleverde dan wel werkzaamheden c.q.
wijzigingen aan het geleverde hebben uitgevoerd. Eveneens
vervalt de garantie wanneer wederpartij de
onderhoudsinstructies niet heeft opgevolgd. Of gebruik maakt
van niet bijbehorende onderdelen.

-

-

25.
Voldoet de wederpartij geheel of gedeeltelijk niet dan
wel niet tijdig aan enige uit de tussen partijen gesloten
overeenkomst voortvloeiende verplichting dan is Infinitum IT
niet gehouden tot garantie.

De wederpartij surseance van betaling of faillissement
aanvraagt, zijn faillissement is aangevraagd of in staat
van faillissement wordt verklaard.
De wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van
de licentieovereenkomst en/of deze algemene
voorwaarden.

Opschorting en ontbinding
36. Naast de overige in deze voorwaarden geregelde
mogelijkheden van opschorting en ontbinding is Infinitum IT
bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of
de overeenkomst te ontbinden en zullen alle vorderingen van
Infinitum IT voortvloeiend uit de overeenkomst direct en geheel
opeisbaar zijn, onverminderd het recht van Infinitum IT om
schadevergoeding te vorderen indien:

Aansprakelijkheid
26.
verplichtingen van Infinitum IT voortvloeiend uit
overeenkomsten welke betrekking hebben op werkzaamheden,
zoals serviceverlening, adviseren, beheren en/of ondersteuning
betreffen uitsluitend inspanningsverplichtingen van Infinitum IT,
welke naar beste inzicht en kunnen worden voltooid. Infinitum
IT is niet aansprakelijk voor eventuele schade doordat
wederpartij een ander resultaat voor ogen heeft.

a.
b.

27.
Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag
waarop de door Infinitum IT gesloten
aansprakelijkheidsverzekering aanspraak heeft, vermeerderd
met het eigen risico dat Infinitum IT onder die
aansprakelijkheidsverzekering draagt.

c.

28.
Indien om wat voor reden dan ook geen uitkering
krachtens de aansprakelijkheidsverzekering mocht
plaatsvinden dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het
door Infinitum IT met betrekking tot de zich voordoende schade
gefactureerde bedrag.

wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet,
niet tijdig of niet volledig nakomt;
na het sluiten van de overeenkomst bij Infinitum IT
goede grond bestaat te vrezen dat wederpartij de
verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of
niet volledig na zal komen;
wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst is
verzocht zekerheid te stellen voor voldoening van de
verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid
uitblijft of onvoldoende is.

Buitengerechtelijke kosten en rente
37.
De wederpartij verplicht zich alle kosten aan Infinitum
IT te vergoeden welke Infinitum IT noodzakelijk acht voor de
handhaving en uitoefening van zijn rechten en van voldoening
buiten rechte. Deze kosten bedragen in ieder geval 15 % van
het door de wederpartij verschuldigde bedrag met een
minimum van €500,00

Licenties
29.
Het in deze algemene voorwaarden bepaalde geldt
tevens voor licentieovereenkomsten tussen Infinitum IT en
Wederpartij.

38.
De wederpartij is bij overschrijding van een of meer
betaaltermijnen dan wel een gedeelte daarvan een rente
verschuldigd van 1 % per maand.

30.
Licentieovereenkomsten tussen Infinitum IT en
wederpartij gelden voor onbepaalde tijd, tenzij uitdrukkelijk
anders overeengekomen.

39.
Indien Infinitum IT zich genoodzaakt heeft geacht om
van zijn bevoegdheid tot ontbinding buiten rechte gebruik te
maken dan is wederpartij aan Infinitum IT, naast het terzake
verschuldigde bedrag, vermeerderd met wettelijke rente en
buitengerechtelijke kosten tevens een boete van 10% van het
opeisbare bedrag in hoofdsom verschuldigd.

31.
Indien licentieovereenkomsten zijn overeengekomen
voor bepaalde tijd en de wederpartij na het verstrijken daarvan
onverwijld gebruik blijft maken van de licentieproduct(en), dan
wordt de overeenkomst stilzwijgend en onder dezelfde
voorwaarden verlengd, mits met goedkeuring van Infinitum IT.

Toepasselijk recht/bevoegde rechter
32.
Behoudens uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke
toestemming van Infinitum IT is wederpartij niet gerechtigd zijn
rechten en/of verplichtingen uit de licentieovereenkomst aan
derden over te dragen.

40.
Op elke overeenkomst tussen Infinitum IT en
wederpartij is het Nederlandse recht van toepassing.
41.
De rechter binnen welk arrondissement de
woonplaats van Infinitum IT valt, is bij uitsluiting bevoegd van
geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Infinitum IT het
recht zijn wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet
bevoegde rechter.

33.
Wederpartij kan de licentieovereenkomst van
onbepaalde tijd schriftelijk opzeggen met inachtneming van een
opzegtermijn van 3 maanden. Deze termijn vangt aan op de
laatste dag van de factuurperiode waarin de opzegging door
Infinitum IT is ontvangen.
34.
Een licentieovereenkomst van bepaalde tijd kan niet
tussentijds worden opgezegd, behoudens het in deze
algemene voorwaarden bepaalde omtrent opschorting en
ontbinding.
35.
Naast de overige in de wet genoemde en in deze
algemene voorwaarden genoemde rechten omtrent opschorting
en ontbinding, is Infinitum IT tevens gerechtigd de
licentieovereenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling
buiten rechte te ontbinden indien:
-

De wederpartij één of meer betalingstermijnen niet of
niet geheel heeft voldaan.
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