LICENTIEVOORWAARDEN VAN APP & APPLY
PARTIJEN

BERFELO, tevens handelend onder de naam App & Apply, statutair gevestigd te Deventer, Nederland,
aldaar kantoorhoudende aan de Spitdijk 4, 7427 RG, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door Jerry
Berfelo, in de functie van directeur, verder te noemen: App & Apply,
en
De natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt of gebruik wenst te maken van het App & Apply
platform, verder te noemen Abonnee,
komen hierbij het volgende overeen:
DEFINITIES

Overeenkomst
De overeenkomst tussen App & Apply en Abonnee.
App & Apply platform
De website met onderliggende software en database(s) waarop de applicatie App & Apply beschikbaar
wordt gesteld voor de abonnee.
Abonnee
De licentienemer die zich via de website http://www.appandapply.nl of http://appandapply.mobi/
heeft geregistreerd.
Abonnement:
Het recht om het App & Apply platform te gebruiken gedurende de betaalde termijn of gedurende de
gratis proeftermijn.
Registratie
Abonnee schrijft zich in voor een abonnement via de website http://www.appandapply.nl of
http://appandapply.mobi/ om gebruik te kunnen maken van het App & Apply platform.
Licentiegever
App & Apply, de ontwikkelaar en eigenaar van het App & Apply platform die dit tegen betaling
beschikbaar stelt voor abonnees.
ALGEMEEN

1. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met App & Apply, waarbij
voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.
2. Algemene voorwaarden van de Abonnee, dan wel enige andere voorwaarden, zijn niet van
toepassing.
3. Indien enige bepaling in deze voorwaarden niet van toepassing of ongeldig is, dan blijven de
overige bepalingen in deze voorwaarden volledig en onveranderd van kracht.
4. App & Apply heeft het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
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5. Indien App & Apply aan de Abonnee een voorbeeld heeft getoond van een applicatie (app) of een
website of anderszins een voorbeeld getoond of verstrekt heeft, dan wordt het vermoed slechts
als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij
uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.
LICENTIE

1. Licentiegever draagt het App & Apply platform en de daaraan verbonden rechten niet over.
2. Licentiegever verleent de Abonnee, en Abonnee aanvaardt van licentiegever, in ruil voor betaling
van het abonnementsgeld, een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, nietsublicentieerbare, wereldwijde licentie om het App & Apply platform tijdens de
abonnementsperiode en uitsluitend voor de interne bedrijfsvoering van de Abonnee onder licentie
te gebruiken.
3. Abonnee begrijpt en verklaart dat Abonnee gebonden is aan alle toepasselijke nationale en
internationale regelgeving en dat Abonnee het App & Apply Platform niet gebruikt voor illegale
en/of oneerbare zaken.
4. Alle rechten die niet uitdrukkelijk aan de Abonnee zijn verleend, zijn voorbehouden aan
Licentiegever.
DATA

1. Abonnee behoudt ten alle tijden de eigendom van haar data.
2. Abonnee geeft toestemming aan App & Apply om haar data (tijdelijk) op te slaan op de servers van
de licentiegever.
3. Abonnee is als enige verantwoordelijk voor de juistheid, kwaliteit, integriteit, rechtmatigheid,
betrouwbaarheid, geschiktheid, en het auteursrecht van haar data.
4. Abonnee is verantwoordelijk voor het handhaven van een archief of een back-up kopie van haar
data.
5. De data van Abonnee kan worden opgeslagen met behulp van externe dienstverleners en servers
van derden.
6. App & Apply is niet aansprakelijk voor enig verlies van gegevens van Abonnee, hetzij veroorzaakt
door App & Apply zelf of een door haar ingeschakelde derde partij, zoals bijvoorbeeld een
serviceprovider.
7. App & Apply is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verwijdering, correctie, vernietiging,
verlies, schending van data of het falen van het App & Apply platform om de gegevens van Abonnee
op te slaan.
8. App & Apply is alleen toegang tot de gegevens van Abonnee toegestaan als dit nodig is om support
te leveren en/of om technische problemen op te lossen.
9. App & Apply behoudt zich het recht voor om de hoeveelheid geheugen of andere elektronische
opslag of de hoeveelheid data van Abonnee te maximeren.
SOFTWARE

Vertrouwelijke informatie
1. Abonnee erkent dat het App & Apply platform, (met inbegrip van bijvoorbeeld, broncode,
verwerkingsmethoden, ontwerp, benchmarkresultaten of andere prestatie gerelateerde
metingen), waardevolle handelsgeheimen van App & Apply vormen.
2. Abonnee zal alle vertrouwelijke informatie strikt vertrouwelijk houden en zal de informatie niet
openbaar maken, behalve als de informatie al in het publieke domein is, of indien openbaarmaking
wettelijk of rechtens verplicht is.
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3. De persoonsgegevens van de Abonnee worden door App & Apply slechts gebruikt voor de
registratie. App & Apply verstrekt NAW-gegevens, e-mailadres(sen), telefoonnummer(s) of andere
privacygevoelige informatie niet aan derden zonder uitdrukkelijke toestemming van Abonnee.
Updates en upgrades
App & Apply zal naar eigen inzicht en zonder extra kosten, upgrades, updates, wijzigingen en
verbeteringen doorvoeren.
Third party software
1. Abonnee erkent dat er voor een goede werking van het App & Apply platform van bepaalde
software van derden (bijv. applicaties, besturingssystemen, browsersoftware etc.) nodig zou
kunnen zijn.
2. App & Apply levert de hier bovengenoemde software van derden niet en is hier ook niet voor
verantwoordelijk. Abonnee is zelf verantwoordelijkheid om geldige licenties voor bovengenoemde
software van derden te verkrijgen.
Beperkingen
1. Het App & Apply platform en/of daaraan gekoppelde of gelieerde software van App & Appy is niet
bedoeld voor het gebruik in nucleaire installaties, vliegtuigen of communicatiesystemen,
luchtverkeersleidingssystemen, life-supportmachines of andere apparatuur waarin het falen van
de software zou kunnen leiden tot de dood, persoonlijk letsel of ernstige fysieke of milieuschade.
2. Abonnee mag het App & Apply platform en/of daaraan gekoppelde of gelieerde software van App
& Appy niet kopiëren, wijzigen, samenvoegen, sublicentiëren of er geheel of gedeeltelijk afgeleide
werken van maken.
3. Het is Abonnee en personen die onder zijn gezag staan niet toegestaan om informatie over de
software te verkrijgen door middel van decompileren, reverse engineering of andere methoden.
TERMIJN EN OPZEGGING

Termijn
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 12 maanden die begint op het moment
dat Abonnee zich heeft geregistreerd via de website.
2. De overeenkomst wordt telkens voortgezet voor een periode van 12 maanden, tenzij Abonnee de
overeenkomst opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.
3. Bij elke voortzetting van deze overeenkomst heeft App & Apply eenzijdig het recht om een nieuwe
versie van deze overeenkomst uit te brengen.
Opzegging
1. De opzegging dient schriftelijk, per e-mail of telefonisch te geschieden onder vermelding van de
reden van opzegging, ter attentie van Digi-Commerce, Afdeling Abonnementen, Spitdijk 4, 7427
RG Deventer. Telefonisch: +31(0)570–65 13 27. Email: info@Digi-Commerce.nl. App & Apply zal
ontvangen opzeggingen schriftelijk bevestigen.
2. De overeenkomst voor bepaalde tijd, die bij het aangaan uitdrukkelijk is benoemd als een
proefovereenkomst, eindigt van rechtswege bij het einde van de looptijd.
3. De opzegging wordt pas definitief als alle eventuele resterende en onbetaalde
abonnementskosten en andere bedragen volledig aan App & Apply zijn betaald.
4. De stornering of terugboeking van een creditcard- of andere betaling beëindigt de overeenkomst
niet en ontslaat Abonnee niet van haar betalingsverplichting.
5. Door opzegging van deze overeenkomst eindigt de licentie waarmee alle hieraan verbonden
rechten per direct komen te vervallen.
6. App & Apply mag geheel of gedeeltelijk de overeenkomst per direct en zonder ingebrekestelling
schriftelijk beëindigen, indien de wederpartij surseance van betaling of een tijdelijk of permanent
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uitstel van betaling is verleend, indien faillissement is aangevraagd of indien het bedrijf of de
bedrijfsvoering om welke reden dan ook, behalve wegens een fusie of overname, wordt stopgezet.
7. App & Apply kan nimmer verplicht worden om op basis van genoemde beëindiging om ontvangen
betalingen te restitueren of om schadevergoeding te betalen.
8. Indien de Abonnee failliet gaat, dan heeft Abonnee geen recht om de software van App & Apply
verder te gebruiken.
9. De volgende clausules blijven ook na beëindiging van kracht: vertrouwelijkheid, vrijwaring,
aansprakelijkheid, betaling en garantie.
10. App & Apply hanteert een ‘no-refund-policy’ wat inhoudt dat er geen aan App & Apply betaalde
bedragen worden gerestitueerd.
PRIJZEN, BETALING EN INCASSO

Prijzen
1. Alle door App & Apply gehanteerde prijzen zijn exclusief btw en eventuele andere heffingen,
alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder eventuele
verzend- en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. App & Apply is gerechtigd om zonder nadere kennisgeving aan Abonnee prijsstijgingen door te
berekenen.
3. Abonnee is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de prijzen worden verhoogd binnen
drie maanden na het aangaan van de overeenkomst. Na verloop van deze periode is Abonnee
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de verhoging meer dan 10% bedraagt.
Betaling
1. Het abonnementsgeld wordt vooraf betaald en wordt niet gerestitueerd.
2. Indien Abonnee het abonnementsgeld niet betaalt vervalt het abonnement en de licentie om het
App & Apply platform te gebruiken automatisch.
3. Tenzij de factuur een andere betalingstermijn vermeldt, dient Abonnee uiterlijk veertien (14)
dagen na factuurdatum voor betaling zorg te dragen, zonder recht op korting, verrekening of
opschorting. Betalingen vinden plaats op een door App & Apply aan te geven wijze, in de valuta
waarin is gefactureerd.
4. Abonnee is, behoudens bij vooruitbetaling, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim,
indien Abonnee niet binnen de termijn van veertien dagen voor betaling heeft zorg gedragen.
Betaling heeft plaatsgevonden indien de rekening van App & Apply is gecrediteerd door Abonnee.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Abonnee zijn de
vorderingen van App & Apply op de Abonnee onmiddellijk en geheel opeisbaar.
Incasso
1. Indien Abonnee van rechtswege in verzuim is, komen alle kosten ter verkrijging van voldoening
buiten rechte, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, voor rekening van Abonnee. Abonnee
is in het geval van een geldvordering tenminste 15% incassokosten aan App & Apply verschuldigd.
2. Indien Abonnee van rechtswege in verzuim is, is Abonnee zonder nadere sommatie of
ingebrekestelling tevens de gemaakte redelijke gerechtelijke- en executiekosten, of andere kosten
die redelijkerwijs noodzakelijk waren, aan App & Apply verschuldigd.
3. Indien Abonnee van rechtswege in verzuim is, is zonder nadere sommatie of ingebrekestelling een
rente verschuldigd van 1,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de
wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment
dat Abonnee in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

GARANTIE, VRIJWARING EN AANSPRAKELIJKHEID
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Garantie
1. App & Apply geeft geen garantie dat het App & Apply Platform ononderbroken, veilig en foutloos
werkt en beschikbaar is. App & Apply garandeert dat zij het App & Apply Platform levert op een
best-effort basis.
2. App & Apply verklaart en garandeert dat het de volledige eigendom heeft van het App & Apply
Platform en dat zij derhalve bevoegd is om deze licentie te verlenen. App & Apply verklaart dat het
App & Apply Platform geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden. Het
App & Apply Platform en alle bijbehorende materialen en producten worden geleverd zonder enige
vorm van garantie.
3. Reclames ten aanzien van door App & Apply aan Abonnee verrichte diensten of verstuurde
facturen dienen binnen vijf werkdagen na constatering van het betreffende gebrek schriftelijk door
Abonnee te worden ingediend om voor behandeling in aanmerking te komen.
4. Indien door Abonnee tijdig wordt gereclameerd blijft Abonnee verplicht tot afname en betaling
van de te leveren of geleverde diensten. Reclames door Abonnee schorten diens
betalingsverplichting niet op.
Vrijwaring
1. Abonnee vrijwaart App & Apply voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van
intellectuele eigendom op door de Abonnee op het App & Apply Platform gemaakte applicaties,
software en/of gegevens.
2. Indien Abonnee aan App & Apply informatiedragers, elektronische bestanden of software etc.
verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn
van virussen en defecten.
Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van App & Apply wegens niet nakoming van haar verplichtingen is
uitdrukkelijk beperkt tot het door Abonnee aan App & Apply betaalde abonnementsgeld in de
maand voorafgaande aan de inbreuk.
2. App & Apply is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder onder andere begrepen
gevolgschade, gederfde winst, beschadigde of verwijderde gegevens of materialen, gemiste
besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en claims door derden.
3. App & Apply is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat App & Apply is uit
gegaan van door de Abonnee verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze
onjuistheid of onvolledigheid voor App & Apply kenbaar behoorde te zijn.
4. App & Apply is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door (technische) storingen en/of het niet,
of niet goed functioneren van (elektronische en/of data) verbindingen of de kwaliteit hiervan,
ongeacht of deze door App & Apply of door derden gerealiseerd worden.
5. App & Apply is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door opzet, roekeloosheid, (grove)
onachtzaamheid of (grove) nalatigheid van door App & Apply ingeschakelde derden.
6. Het gebruik van de door App & Apply aan Abonnee geleverde diensten geschiedt geheel voor
rekening en risico van Abonnee.
7. De clausules in dit artikel zijn tevens van toepassing op alle natuurlijke- en rechtspersonen die App
& Apply voor de uitoefening van de overeenkomst heeft ingezet.
INTELLECTUELE EIGENDOM

1. Abonnee erkent dat het App & Apply platform, inclusief alle bijbehorende intellectuele
eigendomsrechten eigendom is van App & Apply. Deze intellectuele eigendomsrechten zijn
uitsluitend bestemd om door de Abonnee te worden gebruikt en mogen niet door Abonnee zonder
voorafgaande toestemming van App & Apply worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter
kennis van derden worden gebracht, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2. Het is Abonnee niet toegestaan om het platform te verkopen of ongeautoriseerd te delen.
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3. De overdracht van een intellectueel eigendomsrecht door App & Apply aan een andere partij kan
alleen schriftelijk plaatsvinden. Als partijen overeenkomen om een intellectueel eigendomsrecht
over te dragen dat speciaal ontwikkeld is voor Abonnee, dan behoudt App & Apply het recht om
dit intellectueel eigendomsrecht voor zichzelf of voor een derde zonder beperkingen te gebruiken.
4. Het is de Abonnee niet toegestaan om design, vormgeving, namen of termen te verwijderen of te
wijzigen, die verband houden met het vertrouwelijke karakter van de overeenkomst of die verband
houden met de handelsnaam, het handelsmerk of andere intellectuele eigendomsrechten
betrekking hebbende op de software, websites, databases, apparatuur of andere materialen van
App & Apply.
5. Alle materialen, zoals software, websites, databases, apparatuur of andere materialen ontwikkeld
door App & Apply kunnen door App & Apply gebruikt worden voor promotiedoeleinden, tenzij
partijen schriftelijk anders overeengekomen zijn. De handelsnaam en/of merknaam van de
Abonnee mag door App & Apply voor promotionele doeleinden gebruikt worden op websites en/of
drukwerk tenzij expliciet anders is overeengekomen.
6. Het is Abonnee niet toegestaan om App & Apply’s handelsnaam, of handelsmerk te gebruiken in
documenten of anderszins zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van App & Apply.
RECHTSKEUZE EN ARBITRAGE

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen worden
voorgelegd aan de Stichting Geschillen Oplossing Automatisering (SGOA), gevestigd te Herenweg
115, 2105 MG, Heemstede, Nederland.
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