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ALGEMENE VOORWAARDEN 
BELGIË 

 
1 TOEPASSINGSGEBIED EN STRUCTUUR 

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de 
aankoop door de Klant en de levering door de 
Leverancier van Producten en/of Diensten in het kader 
van een Leveringsovereenkomst en maken er integraal 
deel van uit (samen de 'Overeenkomst' zoals 
gedefinieerd in artikel 2). Deze Algemene 
Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van 
alle andere voorwaarden die de Klant wil opleggen of 
opnemen of die door handel, gebruik, praktijk of 
handelswijze worden geïmpliceerd.  

1.2 Deze Algemene Voorwaarden bestaan uit algemene en 
bijzondere bepalingen. De algemene bepalingen in de 
artikelen 1 tot en met 4 en in de artikelen 11 tot en met 
33 zijn van toepassing op alle 
Leveringsovereenkomsten. De specifieke bepalingen in 
de artikelen 5 tot en met 10 zijn alleen van toepassing 
op het specifieke type Deliverables en/of Diensten zoals 
verder beschreven in elk relevant artikel. 

1.3 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen 
alleen schriftelijk worden overeengekomen en zullen, 
indien overeengekomen, worden vastgelegd in een 
afwijkingsdocument of een Leveringsovereenkomst. 

1.4 In geval van tegenstrijdigheid tussen de verschillende 
delen van de Overeenkomst, geldt de volgende 
rangorde: (i) de inhoud van de Leveringsovereenkomst, 
(ii) deze Algemene Voorwaarden, (iii) de bijlagen bij de 
Leveringsovereenkomst (van toepassing in numerieke 
volgorde/alfabetische volgorde).  

1.5 In geval van tegenstrijdigheid tussen de algemene en 
specifieke bepalingen van deze Algemene 
Voorwaarden, hebben de specifieke bepalingen 
voorrang. 

2 DEFINITIES 
De volgende termen hebben de betekenis die er hieronder aan 
wordt gegeven. Aanvullende termen kunnen worden 
gedefinieerd in het kader van bijzondere bepalingen van deze 
Algemene Voorwaarden. 

Acceptatiecertificaat: het document dat door beide Partijen 
wordt ondertekend na succesvolle voltooiing van een 
Acceptatietest.  

Acceptatiecontroleperiode: een in de Leveringsovereenkomst 
gespecificeerde periode na de levering van de Deliverables om 
de Klant in staat te stellen de Deliverables te inspecteren en na 
te gaan of ze aan de Overeengekomen Specificatie voldoen in 
overeenstemming met de overeengekomen Acceptatietest. 

Acceptatietest: de in de Leveringsovereenkomst gespecificeerde 
test(s) of beoordeling(en) die moet(en) worden uitgevoerd om te 
verifiëren of de Deliverables aan de Overeengekomen 
Specificatie voldoen. 

Aanvullende Diensten: de extra diensten die de Klant aan de 
Leverancier vraagt binnen het kader van de BBD maar die niet 

in de Leveringsovereenkomst zijn opgenomen en die de 
Leverancier kan en wil leveren. 

Overeengekomen Specificatie(s): in het geval van 

a) Producten, de door de Productverkoper op de 
Leveringsdatum van de Leveringsovereenkomst 
gepubliceerde productbeschrijvingen, met dien verstande 
dat de in die productbeschrijvingen beschreven 
functionaliteit kan worden verkregen zonder dat de 
Leverancier enige configuratie- of andere werkzaamheden 
hoeft uit te voeren; 

b) Resourcediensten, het overeengekomen Consultantniveau; 
c) Projectdiensten, de Werkomschrijving; 
d) Ondersteunende Diensten, de Beschrijving van de 

Diensten zoals uiteengezet in de Leveringsovereenkomst; 
en 

e) Beheerde Beveiligingsdiensten, de Beschrijving van de 
Diensten in de Leveringsovereenkomst. 

Overeenkomst: de door Partijen gesloten 
Leveringsovereenkomst alsmede deze Algemene Voorwaarden.  

Vertrouwelijke Informatie: heeft de betekenis die er in artikel 
21 aan wordt gegeven.  

Consultant: een (aangewezen) persoon die door de Leverancier 
is ingeschakeld voor de uitvoering van Professionele Diensten. 

Consultantniveau: het adequate en relevante competentie- en 
ervaringsniveau van een Consultant dat vereist is voor het 
verrichten van de Professionele Diensten zoals door de Partijen 
in de Leveringsovereenkomst gespecificeerd of, indien een 
dergelijke specificatie niet bestaat, zoals door de Leverancier 
bepaald. 

 Klant: de klant en elke Groepsmaatschappij, zoals in de 
Leveringsovereenkomst gespecificeerd. 

Klantinformatie: heeft de betekenis die er in artikel 4.3 aan 
wordt gegeven. 

Verzuim van de Klant: heeft de betekenis die er in artikel 4.11 
aan wordt gegeven. 

Leveringsdatum: de datum waarop de Diensten of Deliverables 
of een welomschreven deel daarvan of een fase van de uitvoering 
van het Project of de Diensten of oplossing aan de Klant wordt 
(worden) geleverd, zijnde in het geval van:  

a) Hardware, de datum waarop de Hardware op de Plaats van 
Levering is geleverd in overeenstemming met de 
overeengekomen Incoterms 2010; 

b) Software en het certificaat van ondersteuning door de 
Productverkoper, de datum waarop de Software of het 
certificaat van ondersteuning door de Productverkoper 
elektronisch aan de Klant ter beschikking wordt gesteld via 
een download of op een andere manier; 

c) Professionele diensten van de Productverkoper of 
ondersteuning door de Productverkoper, de datum waarop 
de dienst beschikbaar wordt gesteld voor gebruik door, of 
wordt geleverd aan, de Klant;  

d) Beheerde Beveiligingsdiensten en/of Ondersteunende 
Diensten, de eerste datum waarop Beheerde 
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Beveiligingsdiensten en/of Ondersteunende Diensten 
volgens de Overeengekomen Specificaties beschikbaar zijn 
voor gebruik door de Klant; 

e) Resourcediensten, de eerste datum waarop de Consultant 
(op locatie of op afstand) aanwezig is op de 
overeengekomen plaats om te beginnen met de levering 
van de Resourcediensten; of  

f) Projectdiensten, (i) wanneer een succesvolle 
Acceptatietest is uitgevoerd en de Klant een 
Acceptatiecertificaat heeft afgegeven; (ii) wanneer de in de 
Leveringsovereenkomst gespecificeerde 
Acceptatiecontroleperiode afloopt en de Klant geen 
gegronde klacht heeft ingediend met betrekking tot de 
Deliverables; (iii) voor elke levering van correcties of 
anderszins elke Deliverable die plaatsvindt nadat de Klant 
een gegronde klacht heeft ingediend, wanneer de Klant 
een Acceptatiecertificaat heeft ondertekend; (iv) indien de 
Klant de Deliverables begint te gebruiken in het kader van 
de normale bedrijfsuitoefening of voor 
inkomstengenererende doeleinden, wat als nuttig gebruik 
wordt beschouwd; of (v) indien in de 
Leveringsovereenkomst geen Acceptatiecontroleperiode is 
overeengekomen, wanneer de Leverancier de Klant 
schriftelijk meedeelt dat de levering is voltooid. 

 
Deliverable(s): alle in de Leveringsovereenkomst(en) 
gespecificeerde deliverables en resultaten die aan de Klant 
moeten worden geleverd. Voor alle duidelijkheid: materiële en 
immateriële eigendommen, met inbegrip van, maar niet beperkt 
tot, technische documenten, monsters, modellen en andere 
materialen, evenals alle gegevens, standaardconcepten, tools, 
knowhow en informatie van welke aard dan ook die door de 
Leverancier zijn ontwikkeld vóór de aanvang van de Diensten of 
die onafhankelijk door of namens de Leverancier zijn 
ontwikkeld tijdens of na de voltooiing van de uitvoering van de 
Diensten, met inbegrip van alle Intellectuele-
eigendomsrechten, worden niet als Deliverables beschouwd, 
tenzij anders bepaald in de Leveringsovereenkomst.  

Leveringsovereenkomst: een specifieke overeenkomst met 
inbegrip van alle bijlagen daarbij en/of een Bestelbon tussen de 
Leverancier en de Klant die de levering door de Leverancier en 
de aankoop door de Klant van Producten en/of Diensten regelt.  

 Plaats van Levering: het leveringsadres van de Hardware zoals 
door de Klant gespecificeerd in een Leveringsovereenkomst. 

Verstrekkende Partij: heeft de betekenis die er in artikel 21 aan 
wordt gegeven. 

Overmacht: een gebeurtenis buiten de redelijke controle van de 
Leverancier, met inbegrip van maar niet beperkt tot stakingen, 
lock-outs of andere arbeidsconflicten (waarbij al dan niet 
werknemers van de Leverancier of een andere partij betrokken 
zijn), uitval van een nutsvoorziening, storing van een 
transportnet, overmacht, oorlog, oproer, burgerlijke onlusten, 
kwaadwillige beschadiging, naleving van een wet of 
overheidsbevel, regel, voorschrift of instructie, ongeval, uitval 
van een installatie of machine, brand, overstroming, storm of 
verzuim door externe leveranciers of een andere derde. 

 Goede Praktijken in de Sector: de mate van bekwaamheid, 
zorgvuldigheid, voorzichtigheid, vooruitziendheid en praktijk 
die normaal zou worden verwacht van een bekwame en ervaren 
toonaangevende leverancier van diensten en producten. 

 Groepsmaatschappij: met betrekking tot de Leverancier of de 
Klant, naargelang het geval, elke onderneming en elke andere 

entiteit die, direct of indirect via een of meer tussenpersonen, 
zeggenschap heeft over de Leverancier of de Klant, onder 
zeggenschap staat van de Leverancier of de Klant of samen met 
de Leverancier of de Klant onder gezamenlijke zeggenschap 
staat. 

Hardware: alle hardware die de Leverancier in het kader van de 
Overeenkomst aankoopt bij een Productverkoper en 
doorverkoopt.  

Intellectuele-eigendomsrechten of IER: octrooien, 
auteursrechten en naburige rechten, geregistreerde 
handelsmerken, handelsgeheimen, handelsnamen, 
domeinnamen, geregistreerde modellen en ontwerpen en 
databankrechten, met inbegrip van alle aanvragen van die IER 
alsook rechten om verlengingen en vernieuwingen van die IER 
alsmede rechten om zich op de voorrang van die IER te 
beroepen, aan te vragen en toegekend te krijgen.  

Beheerde (Beveiligings)diensten of BBD: een 
abonnementsdienst bestaande uit beoordelings-, operationele, 
detectie- en/of responsdiensten zoals gespecificeerd en 
overeengekomen in de Leveringsovereenkomst.  

Partij: de Klant en de Leverancier zijn elk een Partij en vormen 
samen de Partijen. 

Toegestaan Doel: heeft de betekenis die er in artikel 21 aan 
wordt gegeven. 

 Producten: alle Hardware en/of Software, cloud-/SaaS-diensten, 
professionele diensten en standaardondersteuningspakketten 
die de Leverancier aankoopt bij een Productverkoper, 
gewoonlijk via een distributeur, en doorverkoopt en die de Klant 
bij de Leverancier bestelt. 

Productverkoper: een bedrijf dat hardware- en/of 
softwareproducten ontwikkelt en produceert en cloud-/SaaS-
diensten levert, inclusief diensten die met die hardware- en/of 
softwareproducten en cloud-/SaaS-diensten verband houden. 
De Productverkoper wordt niet beschouwd als een 
Onderaannemer van de Leverancier en zijn personeel wordt niet 
beschouwd als werkend onder de verantwoordelijkheid van de 
Leverancier.  

Professionele Diensten: Resourcediensten en/of 
Projectdiensten. 

Projectdiensten: consultancydiensten of andere diensten die de 
Leverancier aan de Klant levert in het kader van de 
Overeenkomst en als onderdeel van het projectmanagement van 
de Leverancier met als doel een specifiek project aan de Klant op 
te leveren zoals nader omschreven in de 
Leveringsovereenkomst. Projectdiensten kunnen de levering 
omvatten van Deliverables zoals uitvoeringswerkzaamheden, 
schriftelijke specificaties, ontwerpen, tests en/of rapporten. 

Bestelbon: een schriftelijk of elektronisch verzoek van de Klant 
om Producten en/of Diensten te kopen bij de Leverancier waarin 
het type, de hoeveelheid en de overeengekomen prijzen voor die 
Producten en/of Diensten worden vermeld en waarin wordt 
verwezen naar een Offerte of een bestaande 
Leveringsovereenkomst. 

Offerte: het schriftelijke aanbod van de Leverancier (gewoonlijk 
ingediend in antwoord op een verzoek om een offerte door de 
Klant) om door de Klant gewenste Producten en/of Diensten te 
leveren tegen specifieke prijzen en verkoop-, leverings- en 
betalingsvoorwaarden.  
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Ontvangende Partij: heeft de betekenis die er in artikel 21 aan 
wordt gegeven. 

Resourcediensten: de diensten geleverd door een of meer door 
de Leverancier aan de Klant ter beschikking gestelde 
Consultants met het overeengekomen Consultantniveau en de 
overeengekomen competenties om bepaalde taken of diensten 
uit te voeren onder de projectmanagementverantwoordelijkheid 
van de Klant.  

Vertegenwoordiger(s): heeft de betekenis die er in artikel 21 aan 
wordt gegeven. 

Dienstactiveringsproject: een project dat activiteiten omvat die 
nodig zijn om de BBD op te starten. Deze projecten worden 
gespecificeerd in een Werkomschrijving en omvatten instructies 
van de Leverancier aan de Klant over eventuele noodzakelijke 
wijzigingen aan het (de) platform(en) van de Klant en/of de 
installatie van tools van de Leverancier in de IT-omgeving van 
de Klant en/of Leverancier. Deze projecten omvatten ook de 
activiteiten van de Leverancier en de Klant om de Leverancier 
in staat te stellen de BBD aan de Klant te activeren. 

Dienstdeactiveringsproject: een project dat activiteiten omvat 
die nodig zijn om de BBD te beëindigen. Deze projecten worden 
gespecificeerd in een Werkomschrijving en omvatten instructies 
van de Leverancier aan de Klant over eventuele noodzakelijke 
wijzigingen aan het (de) platform(en) van de Klant en/of de de-
installatie van tools van de Leverancier in de IT-omgeving van 
de Klant en/of Leverancier. Deze projecten omvatten ook de 
activiteiten van de Leverancier en de Klant om de BBD aan de 
Klant uit te schakelen. 

Dienstleveringsapparaat: een hardwareplatform en/of 
softwareplatform en/of virtueel platform bestaande uit scripts 
van de Leverancier, configuraties en producten van derden die 
de Leverancier nodig heeft om BBD aan de Klant te leveren. Een 
Dienstleveringsapparaat is een tool van de Leverancier die 
eigendom is van de Leverancier of waarvoor de Leverancier een 
licentie heeft en die wordt gebruikt in combinatie met de 
levering van de BBD.   

Diensten: alle Ondersteunende Diensten, BBD, Aanvullende 
Diensten of Professionele Diensten die de Leverancier in het 
kader van de Overeenkomst levert.  

Beschrijving van de Diensten: met betrekking tot 
Ondersteunende Diensten en BBD, de beschrijving van de aan 
de Klant te leveren Diensten die als bijlage bij de 
Leveringsovereenkomst wordt gevoegd. 

Werkomschrijving: de beschrijving van de projectspecifieke 
activiteiten, de Deliverables en het tijdschema voor de levering 
van Projectdiensten of Dienstactiverings- en 
Dienstdeactiveringsprojecten door de Leverancier, die als bijlage 
bij de Leveringsovereenkomst wordt gevoegd. 

Software: alle softwarelicenties (inclusief cloud-/SaaS-)diensten 
die de Leverancier in het kader van de Overeenkomst aankoopt 
bij een Productverkoper en doorverkoopt of distribueert. 

Onderaannemer(s): elke derde die de Leverancier (of de Klant, 
naargelang het geval) inschakelt om alle of een deel van de 
Diensten te leveren. Voor de toepassing van deze Overeenkomst 
worden de Productverkopers van Producten en 
Ondersteunende Hulpmiddelen niet als Onderaannemers 
beschouwd.  

 Leverancier: een Orange Cyberdefense-onderneming. 

Materialen van de Leverancier: heeft de betekenis die er in 
artikel 4.10 aan wordt gegeven. 

Ondersteunende Diensten: de ondersteunende diensten die de 
Leverancier aan de Klant levert in het kader van de 
Leveringsovereenkomst. 

Ondersteunende Hulpmiddelen: software van derden, cloud-
/SaaS-diensten, hardware en/of andere Hulpmiddelen die 
eigendom zijn van de Leverancier of waarvoor de Leverancier 
een licentie heeft en die hij gebruikt om de Diensten aan de 
Klant te leveren.  

 In regie: betekent dat de Leverancier de Klant kosten in 
rekening zal brengen op basis van de door de Leverancier 
bestede tijd en het voor de uitvoering van de Diensten gebruikte 
materiaal. Reis- en verblijfkosten worden in rekening gebracht 
volgens de op dat moment geldende prijslijst van de Leverancier 
of volgens de in de betreffende Leveringsovereenkomst 
overeengekomen prijzen. 

ALGEMENE BEPALINGEN 

3 ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE 
LEVERANCIER 
3.1 De Leverancier dient alle redelijke inspanningen te 

leveren om ervoor te zorgen dat de Diensten en 
Deliverables voldoen aan de Overeengekomen 
Specificaties en dat ze worden geleverd met redelijke 
zorg en vaardigheid volgens de procedures, methoden, 
concepten en normen die gewoonlijk door de 
Leverancier worden toegepast en in overeenstemming 
met Goede Praktijken in de Sector.  

3.2 Alle in deze Overeenkomst genoemde verplichtingen 
van de Leverancier zijn middelenverbintenissen en 
mogen nooit als resultaatsverbintenissen worden 
beschouwd, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.  

3.3 De Leverancier dient zijn verplichtingen na te komen 
met inachtneming van alle wet- en regelgeving die op 
hem van toepassing is in zijn hoedanigheid van 
aanbieder van Producten en Diensten.  

3.4 De Leverancier heeft het recht een Groepsmaatschappij 
in te schakelen voor de levering van alle of een deel van 
de Diensten en/of Deliverables in het kader van de 
Overeenkomst. Indien de Leverancier een 
Groepsmaatschappij inschakelt in overeenstemming 
met het voorgaande, blijft hij aansprakelijk voor de 
prestaties van die Groepsmaatschappij. 

3.5 De Leverancier heeft het recht om aan de Diensten 
wijzigingen aan te brengen die nodig zijn om aan 
toepasselijke wetgeving of veiligheidsvereisten te 
voldoen. Indien een dergelijke wijziging een wezenlijke 
invloed heeft op de Diensten, dient de Leverancier de 
Klant daarvan in kennis te stellen in overeenstemming 
met artikel 12. 

4 ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE 
KLANT 
4.1 De Klant dient de in de Overeenkomst gespecificeerde 

verplichtingen na te komen en professioneel en tijdig 
uit te voeren.  

4.2 De Klant dient alle kosten te betalen voor Diensten en 
Deliverables zoals bepaald in de Overeenkomst. 
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4.3 De Klant dient de Leverancier alle noodzakelijke 
bijstand en medewerking te verlenen in verband met de 
Overeenkomst, alsmede alle noodzakelijke toegang tot 
nauwkeurige en volledige informatie, instructies, 
documentatie, apparatuur en veronderstellingen 
(samen de 'Klantinformatie'). De Klant erkent en stemt 
ermee in dat de uitvoering van de Overeenkomst door 
de Leverancier afhankelijk is van de nauwkeurigheid en 
volledigheid van de Klantinformatie die vóór en tijdens 
de levering van de Diensten en/of Producten wordt 
verstrekt. De Klant verbindt zich er voorts toe de 
Leverancier zonder onnodige vertraging in kennis te 
stellen van elke wijziging van die Klantinformatie en 
van alle andere omstandigheden die van invloed 
kunnen zijn op de verplichtingen van de Leverancier of 
op de uitvoering van de Diensten, in het bijzonder met 
betrekking tot de uitvoering, timing, prijsstelling en 
voortgang van de Diensten. 

4.4 De Klant dient de Leverancier alle noodzakelijke 
bijstand te verlenen en toegang te verschaffen tot 
apparatuur (met inbegrip van fysieke toegang tot 
hardware van de Klant, hetzij op de locatie van de 
Klant, hetzij op de locatie van een derde) en software 
(met inbegrip van software of hostingdiensten of cloud-
/SaaS-diensten die een derde aan de Klant levert), voor 
zover dat nodig of noodzakelijk is voor de uitvoering 
door de Leverancier van de Diensten in het kader van 
de Overeenkomst. 

4.5 De Klant dient alle toestemmingen die de Leverancier 
nodig heeft om de Diensten te leveren onmiddellijk te 
verkrijgen en aan de Leverancier te bezorgen. Vereiste 
toestemmingen zijn alle toestemmingen of 
goedkeuringen die nodig zijn om de Leverancier en zijn 
Onderaannemers het recht of de licentie te geven om 
toegang te krijgen tot de hardware, software, cloud-
/SaaS-diensten en andere producten die de Klant 
gebruikt en om deze te gebruiken, te configureren, te 
installeren of te wijzigen (met inbegrip van het creëren 
van afgeleide werken) zonder inbreuk te maken op de 
eigendoms- of licentierechten (met inbegrip van 
octrooien en auteursrechten) van de leveranciers of 
eigenaars van dergelijke producten.  

4.6 De Klant dient te voldoen aan alle toepasselijke wet- en 
regelgeving met betrekking tot zijn activiteiten in het 
kader van de Overeenkomst en dient alle 
goedkeuringen, toestemmingen, licenties, 
machtigingen en autorisaties te verkrijgen en van 
kracht te houden die noodzakelijk of vereist kunnen 
zijn voor de uitvoering, de ontvangst en het gebruik van 
de Diensten en/of Deliverables, voor zover van 
toepassing, en voor alle andere activiteiten die in de 
Leveringsovereenkomst worden gespecificeerd (met 
inbegrip van maar niet beperkt tot toestemming van 
een externe dienstverlener).  

4.7 De Klant dient ervoor te zorgen dat van alle software, 
configuraties, gegevens, documentatie en bestanden 
reservekopieën worden gemaakt voordat dergelijk 
materiaal aan de Leverancier wordt geleverd of vóór 
en/of tijdens de levering van Diensten door de 
Leverancier. De Klant zal als enige verantwoordelijk 
zijn voor het herstellen van dergelijk materiaal in geval 
van verlies of beschadiging.  

4.8 Indien de Partijen zijn overeengekomen dat sommige 
of alle Diensten dienen te worden verricht op de locatie 
van de Klant, dient de Klant de Leverancier, elke 
Groepsmaatschappij, werknemers, agenten, 
Onderaannemers en relevante Consultant(s) en elke 
andere bevoegde vertegenwoordiger van de 
Leverancier voldoende toegang te geven tot alle locaties 
en/of terreinen van de Klant die nodig zijn voor de 
uitvoering van de Diensten, met inbegrip van redelijke 
werkruimte, alle noodzakelijke apparatuur en 
hulpmiddelen (met inbegrip van software), alsmede de 
noodzakelijke toegang tot systemen die niet in de 
Diensten zijn opgenomen. De Klant dient de 
Leverancier ook tijdig te informeren over alle 
gezondheids- en veiligheidsvoorschriften die op zijn 
locatie van toepassing zijn en dient een kopie ervan aan 
de Leverancier te bezorgen voordat de Leverancier 
aanvangt met de uitvoering van de Diensten op de 
locatie van de Klant.   

4.9 De Klant erkent hierbij en stemt ermee in dat de 
Leverancier gesprekken kan opnemen die met 
callcenters van de Leverancier worden gevoerd. Vóór 
de opname zal worden meegedeeld dat het gesprek 
wordt opgenomen.   

4.10 De Klant dient alle materialen, apparatuur, 
documenten en andere eigendommen van de 
Leverancier ('Materiaal van de Leverancier') op de 
locatie van de Klant voor eigen risico veilig te bewaren 
en te onderhouden en dient het Materiaal van de 
Leverancier in goede staat te houden totdat het aan de 
Leverancier wordt terugbezorgd. De Klant mag zich 
niet ontdoen van noch gebruikmaken van het Materiaal 
van de Leverancier anders dan in overeenstemming met 
de schriftelijke instructies of machtiging van de 
Leverancier en de Overeenkomst. De Klant dient 
ervoor te zorgen dat het Materiaal van de Leverancier 
verzekerd is door een verzekeringspolis met voldoende 
dekking wanneer het zich op zijn locatie bevindt.   

4.11 Indien de Leverancier een van zijn verplichtingen met 
betrekking tot de Diensten niet of slechts met 
vertraging kan nakomen door een handeling of 
nalatigheid van de Klant of door een verzuim van de 
Klant om een relevante verplichting na te komen 
('Verzuim van de Klant'): 

a) heeft de Leverancier, zonder beperking van zijn overige 
rechten of rechtsmiddelen, het recht de uitvoering van de 
Diensten op te schorten totdat de Klant het Verzuim van 
de Klant heeft geremedieerd alsmede het recht zich op het 
Verzuim van de Klant te beroepen om hem te ontheffen 
van de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Klant 
voor zover het Verzuim van de Klant tot gevolg heeft dat 
de Leverancier een van zijn verplichtingen niet of slechts 
met vertraging kan nakomen; 

b) is de Leverancier niet aansprakelijk voor door de Klant 
opgelopen kosten of geleden verliezen die direct of indirect 
voortvloeien uit het feit dat de Leverancier een van zijn 
verplichtingen niet of slechts met vertraging nakomt zoals 
uiteengezet in dit artikel 4.11; en 

c) zal de Klant de Leverancier op schriftelijk verzoek alle 
bewezen en niet te vermijden kosten vergoeden die de 
Leverancier als direct gevolg van het Verzuim van de Klant 
heeft gemaakt. 

SPECIFIEKE BEPALINGEN 
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De bepalingen in de artikelen 5 tot en met 10 zijn uitsluitend 
van toepassing op de levering van Diensten en de levering van 
Deliverables zoals verder gespecificeerd in elk van die artikelen. 

5 PROFESSIONELE DIENSTEN 
De bepalingen in dit artikel 5 zijn van toepassing op Consultants 
die Professionele Diensten leveren. 

5.1 Indien een Consultant niet beschikbaar is wegens 
beëindiging van zijn dienstverband met de Leverancier, 
ziekte, verwonding of een andere reden tijdens de 
Professionele Diensten, heeft de Leverancier het recht 
deze Consultant te vervangen door een andere 
Consultant met hetzelfde of een vergelijkbaar 
Consultantniveau. De Leverancier dient de Klant zo 
snel als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte te brengen 
van een dergelijke onbeschikbaarheid en de 
daaropvolgende inschakeling van een andere 
Consultant. 

5.2 Indien de Leverancier niet in staat is om binnen een 
redelijke termijn een andere Consultant met hetzelfde 
of een vergelijkbaar Consultantniveau ter beschikking 
te stellen en dit verzuim van wezenlijke betekenis is 
voor de uitvoering in het kader van de 
Leveringsovereenkomst, heeft de Klant het recht om 
het betrokken deel van de Leveringsovereenkomst te 
beëindigen door middel van een schriftelijke 
kennisgeving, zonder enig recht op compensatie of 
schadevergoeding.  

5.3 Indien de Klant op basis van gegronde redenen 
aantoont dat een Consultant niet geschikt is voor het 
verrichten van de Professionele Diensten, dient de 
Klant de Leverancier daarvan onverwijld in kennis te 
stellen onder vermelding van de reden en gronden 
waarom de Consultant ongeschikt wordt geacht voor 
het verrichten van de Professionele Diensten.  

5.4 Indien de Klant, niettegenstaande enige corrigerende 
maatregelen die de Leverancier heeft genomen, op 
redelijke gronden eist dat de Consultant wordt 
vervangen, dient de Leverancier, afhankelijk van de 
beschikbaarheid en binnen een redelijke termijn, een 
andere geschikte Consultant met hetzelfde of een 
gelijkwaardig Consultantniveau ter beschikking te 
stellen. Indien de Leverancier niet in staat is om binnen 
een redelijke termijn een andere Consultant met 
hetzelfde of een vergelijkbaar Consultantniveau ter 
beschikking te stellen en dit verzuim van wezenlijke 
betekenis is voor de Leveringsovereenkomst, heeft de 
Klant het recht om het betrokken deel van de 
Leveringsovereenkomst te beëindigen door middel van 
een schriftelijke kennisgeving, zonder enig recht op 
compensatie of schadevergoeding.  

5.5 De Leverancier zal verantwoordelijk zijn voor de 
opleiding van Consultants, op eigen kosten, teneinde de 
Professionele Diensten te kunnen leveren. De Klant 
dient de overeengekomen Klantspecifieke opleiding te 
bieden zoals gespecificeerd in de 
Leveringsovereenkomst indien een dergelijke opleiding 
voor de Leverancier noodzakelijk is om de 
Professionele Diensten in het kader van de 
Leveringsovereenkomst te kunnen uitvoeren. 

5.6 Indien de Klant een penetratietest bestelt, zijn naast 
deze Algemene Voorwaarden andere specifieke 

voorwaarden van toepassing. Dergelijke specifieke 
voorwaarden zullen worden toegevoegd aan de 
Leveringsovereenkomst voor de penetratietests.  

6 RESOURCEDIENSTEN 
De bepalingen in dit artikel 6 zijn van toepassing op de levering 
van Resourcediensten door de Leverancier. 

6.1 De Leverancier dient de Resourcediensten in alle 
wezenlijke opzichten te leveren in overeenstemming 
met de Overeengekomen Specificaties en de 
Leveringsovereenkomst. 

6.2 De competenties en vaardigheden van de Consultants 
dienen in overeenstemming te zijn met het 
overeengekomen Consultantniveau (in voorkomend 
geval) zoals gespecificeerd in de 
Leveringsovereenkomst. 

6.3 De Consultants dienen redelijke instructies van de 
Klant op te volgen, voor zover die instructies verband 
houden met de Resourcediensten en de uitvoering 
daarvan en in overeenstemming zijn met de 
Leveringsovereenkomst. 

6.4 De Consultants van de Leverancier mogen nooit als 
werknemer van de Klant worden beschouwd. De Klant 
mag nooit enige bevoegdheid over de Consultants 
uitoefenen die uitsluitend aan de werkgever is 
voorbehouden en mag de Consultants nooit instructies 
geven die uitsluitend aan de werkgever zijn 
voorbehouden.  

7 PROJECTDIENSTEN 
De bepalingen in dit artikel 7 zijn van toepassing op de levering 
van Projectdiensten door de Leverancier. 

7.1 De Leverancier dient de Projectdiensten in alle 
wezenlijke opzichten te leveren in overeenstemming 
met de Overeengekomen Specificaties en de 
Leveringsovereenkomst. 

Acceptatie 
7.2 Tijdens de Acceptatiecontroleperiode dient de Klant op 

eigen kosten en in overleg met de Leverancier de 
toepasselijke opleveringsinspecties en Acceptatietest 
uit te voeren. De Klant kan een onderling 
overeengekomen derde aanstellen om deel te nemen 
aan de Acceptatietest, steeds op voorwaarde dat die 
derde de in deze Overeenkomst beschreven 
vertrouwelijkheidsverplichtingen nakomt. 

7.3 Mocht de Acceptatietest niet geslaagd zijn, dient de 
Klant de Leverancier binnen vijf (5) werkdagen na de 
Acceptatietest schriftelijk in kennis te stellen van de 
reden(en) waarom de Acceptatietest als niet geslaagd 
werd beschouwd. De Leverancier dient zo snel als 
redelijkerwijs mogelijk na ontvangst van een dergelijke 
kennisgeving van niet-conformiteit correcties uit te 
voeren. De Klant dient vervolgens nieuwe 
opleveringsinspecties en een Acceptatietest uit te 
voeren totdat de Producten aan alle in de 
Leveringsovereenkomst gespecificeerde vereisten 
voldoen. 

7.4 De Klant dient zo spoedig mogelijk nadat de 
Acceptatietest met succes is afgerond, en in ieder geval 
niet later dan vijf (5) werkdagen na de Acceptatietest, 
een Acceptatiecertificaat af te leveren. Indien de Klant 
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nalaat om binnen die termijn een Acceptatiecertificaat 
af te geven, wordt hij geacht de Deliverables te hebben 
aanvaard op de Leveringsdatum en zal de Leverancier 
namens de Klant een Acceptatiecertificaat afgeven. 

7.5 Indien de betrokken Deliverables kleine afwijkingen 
vertonen die de goede werking en het onderhoud van 
die Deliverables niet wezenlijk belemmeren, wordt de 
Acceptatietest toch geacht met succes te zijn 
uitgevoerd. De Partijen zullen alle afwijkingen 
(schriftelijk) vastleggen, samen met een geraamd 
tijdschema voor de uitvoering van de noodzakelijke 
corrigerende maatregelen door de Leverancier. 

8 ONDERSTEUNENDE DIENSTEN 
De bepalingen in dit artikel 8 zijn van toepassing op de levering 
van Ondersteunende Diensten door de Leverancier. 

8.1 De Leverancier dient de Ondersteunende Diensten in 
alle wezenlijke opzichten te leveren in 
overeenstemming met de niveaus van dienstverlening 
die in de Overeengekomen specificaties zijn vastgelegd. 

8.2 De Klant erkent en stemt ermee in dat de Leverancier 
relevante ondersteuningsgegevens, met inbegrip van 
klantgegevens, deelt met de betrokken 
Productverkoper indien dat noodzakelijk is voor de 
levering van de Ondersteunende Diensten door de 
Leverancier. Indien deze Klantgegevens 
Persoonsgegevens bevatten, is artikel 23 van toepassing. 

8.3 Indien de Klant heeft betaald voor toepasselijke 
hardwarevervangingsdiensten, dient hij in geval van 
een defect aan hardware de hardware te verpakken in 
een verpakking die geschikt is voor transport, 
behandeling en opslag om elke mechanische schade of 
schade door weersomstandigheden tijdens het transport 
te voorkomen. 

8.4 Tenzij anders gespecificeerd in de 
Leveringsovereenkomst of tenzij Ondersteunende 
Diensten zijn aangekocht als onderdeel van 
Professionele Diensten of BBD, zijn de 
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de 
Leverancier voor Ondersteunende Diensten beperkt tot 
het oplossen van problemen en het voorstellen van 
corrigerende maatregelen. De Leverancier is niet 
verantwoordelijk of aansprakelijk voor het uitvoeren 
van eigenlijke correcties; de Klant dient alle 
corrigerende maatregelen op eigen kosten te nemen. 

9 BEHEERDE (BEVEILIGINGS)DIENSTEN – BBD 
De bepalingen in dit artikel 9 zijn van toepassing op het 
abonnement van de Klant op, en de levering door de Leverancier 
van, BBD.  

9.1 De Leverancier dient de BBD in alle wezenlijke 
opzichten te leveren conform de Overeengekomen 
Specificaties en de Leveringsovereenkomst, te beginnen 
op de geschatte Leveringsdatum en eindigend op de 
laatste datum van de abonnementsperiode van de BBD. 

9.2 Tenzij anders overeengekomen in de 
Leveringsovereenkomst, heeft de Leverancier recht op 
een vergoeding voor het Dienstactiverings- en 
Dienstdeactiveringsproject (nader beschreven in de 
artikelen 9.3 tot en met 9.6). Indien een dergelijke 
vergoeding niet in de Leveringsovereenkomst is 
overeengekomen, heeft de Leverancier het recht 

dergelijke diensten op regiebasis in rekening te 
brengen, met toepassing van de tarieven in de op dat 
moment geldende prijslijst voor Professionele Diensten 
van de Leverancier. 

Dienstactiveringsproject  
9.3 Tenzij anders overeengekomen in de 

Leveringsovereenkomst, dient de Leverancier een 
Dienstactiveringsproject uit te voeren om de 
overeengekomen BBD te activeren. Een dergelijk 
Dienstactiveringsproject zal worden overeengekomen 
in een Werkomschrijving.  

9.4 Zodra het Dienstactiveringsproject is voltooid, dient de 
Leverancier de Klant schriftelijk mee te delen of de 
BBD: 

a) kunnen worden geleverd conform de 
Leveringsovereenkomst, in welk geval die kennisgeving 
tevens een bevestiging van de Leveringsdatum is; 

b) kunnen worden geleverd, mits de IT-infrastructuur van de 
Klant aan bepaalde vereisten voldoet, in welk geval de 
Partijen zullen bijeenkomen om te bespreken wat die 
vereisten zijn, hoe eraan kan worden voldaan en wat de 
eventuele gevolgen voor de geschatte Leveringsdatum zijn;  

c) niet kunnen worden geleverd, in welk geval de betrokken 
Leveringsovereenkomst met onmiddellijke ingang wordt 
beëindigd zonder dat de Klant het recht heeft een 
schadevergoeding of compensatie te eisen. De Leverancier 
heeft echter altijd recht op een vergoeding voor het 
Dienstactiveringsproject, ongeacht of de door de Klant 
gevraagde BBD kunnen worden geleverd zoals 
oorspronkelijk bedoeld. 
 

Dienstdeactiveringsproject  
9.5 Tenzij anders overeengekomen in de 

Leveringsovereenkomst, zal de Leverancier aan het 
eind van de abonnementsperiode een 
Dienstdeactiveringsproject uitvoeren om de 
overeengekomen BBD te deactiveren. Een dergelijk 
Dienstdeactiveringsproject zal worden 
overeengekomen in een Werkomschrijving. 

9.6 De Klant stemt ermee in dat de standaard 'use cases', 
scripts, 'service appliances' en, indien van toepassing, 
Dienstleveringsapparaten, Ondersteunende 
Hulpmiddelen, platformen en andere hulpmiddelen 
(die alle eigendom en IER van de Leverancier of een 
derde zijn) die in de IT-omgeving/'search heads' van de 
Klant zijn geïmplementeerd, tijdens het 
Dienstdeactiveringsproject door de Leverancier worden 
verwijderd of, in voorkomend geval, aan de Leverancier 
worden teruggegeven. 

9.7 De Leverancier zal op verzoek van de Klant de 
klantgegevens teruggeven. 

Aanvullende Diensten 
9.8 Gedurende de looptijd van de Overeenkomst kan de 

Klant de Leverancier verzoeken om Aanvullende 
Diensten te leveren. Elke dienst die niet specifiek in de 
Beschrijving van de Diensten of in een 
Werkomschrijving wordt vermeld, wordt als 
Aanvullende Dienst beschouwd. 

9.9 De levering van, en de door de Klant te betalen kosten 
voor, Aanvullende Diensten zullen worden bepaald in 
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overeenstemming met de wijzigingsprocedure in 
artikel 12. 

9.10 De Partijen erkennen en komen overeen dat de door de 
Leverancier te leveren Aanvullende Diensten niet 
onder de in de Overeengekomen Specificaties 
beschreven niveaus van dienstverlening vallen, tenzij 
dat specifiek in een wijziging van de 
Leveringsovereenkomst is overeengekomen. 

 
Verplichtingen van de Klant 
In aanvulling op wat in artikel 4 hierboven is uiteengezet, geldt 
voor BBD tevens het volgende. 

9.11 Tenzij anders overeengekomen in de 
Leveringsovereenkomst: 

a) dient de Klant de Leverancier tijdig in staat te stellen zijn 
Dienstleveringsapparaten te installeren in 
overeenstemming met het door de Leverancier 
voorgestelde ontwerp;  

b) dient de Klant de documentatie tijdig door te nemen en 
beslissingen te nemen in verband met het 
Dienstactiveringsproject;  

c) dient de Klant de Leverancier tijdig te voorzien van 
correcte en vereiste informatie over de IT-voorwaarden 
en -omstandigheden van de Klant;  

d) zal de Klant verantwoordelijk zijn voor fouten en 
gebreken in zijn IT-omgeving (zowel hardware als 
software) en dient de Klant tijdig redelijke inspanningen 
te leveren om die fouten en gebreken te corrigeren; 

e) dient de Klant tijdig voldoende middelen alsook 
voldoende werknemers die gekwalificeerd en bekwaam 
zijn voor het doel in te zetten om zijn verplichtingen na 
te komen; en 

f) zal de Klant verantwoordelijk zijn voor de controle en het 
beheer van de toegangsrechten met betrekking tot alle 
gebruikers van zijn IT-omgeving en de klantgegevens, 
met inbegrip van maar niet beperkt tot de verlening van 
toegang aan de Leverancier tot die IT-omgeving via het 
netwerk van de Klant.   

10 LEVERING VAN PRODUCTEN 
De bepalingen in dit artikel 10 zijn van toepassing op de levering 
van Producten door de Leverancier.  

10.1 Alle Producten worden uitsluitend verkocht/in licentie 
gegeven overeenkomstig de tussen de Klant en de 
betrokken Productverkoper overeengekomen 
eindgebruikersvoorwaarden/gebruiksrechtovereenko
mst die het gebruik van, en de garantie op, de 
Producten beheersen/beheerst.  

10.2 Wanneer de Klant bij de Leverancier een Bestelbon 
indient voor de aankoop van of een licentie op 
Producten, erkent en aanvaardt de Klant bijgevolg dat 
zijn aankoop/licentie en gebruik van de Producten zal 
worden beheerst door de toepasselijke 
eindgebruikersvoorwaarden/gebruiksrechtovereenko
mst, wat het bestaan van een directe contractuele 
relatie tussen de Klant en de Productverkoper 
impliceert. 

10.3 De Klant dient de Leverancier te vrijwaren voor alle 
aansprakelijkheden, kosten, uitgaven, schade en 

verliezen die de Leverancier lijdt/oploopt of heeft 
geleden/opgelopen als gevolg van het feit dat de Klant 
de 
eindgebruikersvoorwaarden/gebruiksrechtovereenko
mst of andere toepasselijke algemene voorwaarden van 
een Productverkoper heeft geschonden. 

10.4 Tenzij anders overeengekomen in de 
Leveringsovereenkomst dient de Leverancier:   

a)  Hardware te leveren in overeenstemming met Incoterm® 
2010 DDP (Delivered Duty Paid - Franco inclusief rechten) 
alleen voor binnenlandse leveringen.  In geval van 
grensoverschrijdende leveringen regelt de Leverancier de 
verzending en betaalt de Klant de transportkosten terug 
aan de Leverancier; 

b)  de Software en het ondersteuningscertificaat van de 
Productverkoper elektronisch via een download of 
anderszins te leveren; en  

c)  de professionele diensten van de Productverkoper te 
leveren zoals afzonderlijk overeengekomen tussen de 
Klant en de Productverkoper. 

 

10.5 Het risico van verlies en beschadiging gaat op de Klant 
over op de Leveringsdatum, tenzij anders 
overeengekomen in de betrokken 
Leveringsovereenkomst. 

10.6 De eigendom van de Producten gaat over op de Klant 
zodra deze volledig zijn betaald. De Klant verbindt zich 
ertoe goed zorg te dragen voor de Producten en alle 
originele verpakkingen en handleidingen te bewaren 
tot de Producten volledig zijn betaald. 

10.7 Bij ontvangst van de Hardware op de Plaats van 
Levering dient de Klant de Hardware te inspecteren op 
zichtbare schade en zichtbare gebreken en dient hij 
vastgestelde schade of gebreken (met foto en een 
schriftelijke beschrijving) onverwijld aan de 
Leverancier te melden. Indien de verpakking van de 
Producten beschadigd is, dient de Klant dat op het 
moment van levering onmiddellijk aan de vervoerder te 
melden en dient hij de instructies van de vervoerder 
met betrekking tot de behandeling van die klacht op te 
volgen.  

10.8 Indien de Klant een Leveringsovereenkomst annuleert 
en/of in het kader van een Leveringsovereenkomst 
geleverde Producten terugzendt, ontvangt de Klant 
geen terugbetaling tenzij de Productverkoper en/of de 
distributeur een dergelijke terugbetaling 
goedkeuren/goedkeurt.  

10.9 Indien de Leverancier Diensten levert met betrekking 
tot de Producten, worden die Diensten beheerst door 
de specifieke bepalingen in deze Algemene 
Voorwaarden, voor zover van toepassing, en ook zoals 
gespecificeerd in de betrokken Leveringsovereenkomst. 

ALGEMENE BEPALINGEN (VERVOLG) 

De artikelen 11 tot en met 33 zijn samen met de artikelen 1 tot 
en met 4 van toepassing op alle Leveringsovereenkomsten. 

11 VERTRAGING 
11.1 De Leverancier dient redelijke inspanningen te leveren 

om het overeengekomen tijdschema voor de levering 
van de Diensten en de overeengekomen 
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leveringsdatum voor de levering van de Producten na 
te komen. De Partijen komen evenwel overeen dat, 
tenzij in de Leveringsovereenkomst uitdrukkelijk 
anders is overeengekomen, alle data slechts schattingen 
zijn. Indien de Leverancier enige vertraging verwacht 
in de levering van de Diensten of de levering van de 
Producten, dient hij de Klant te informeren over de 
genomen of voorgestelde maatregelen om die 
vertraging zoveel mogelijk te beperken.  
Niettegenstaande het bovenstaande is de Leverancier 
nooit aansprakelijk voor enige vertraging die is 
veroorzaakt door een Productverkoper bij de levering 
van de Producten of die te wijten is aan Overmacht of 
Verzuim van de Klant.  

11.2 Indien de levering van Producten meer dan dertig (30) 
dagen vertraging oploopt, kan de Klant verzoeken om 
annulering van het deel van de Leveringsovereenkomst 
dat betrekking heeft op het Product waarop de 
vertraging betrekking heeft, mits de vertraging is 
veroorzaakt door de Leverancier en te wijten is aan 
omstandigheden waarover hij controle heeft. Dit 
annuleringsrecht is alleen van toepassing indien de 
Leverancier zijn bestelbon onder dezelfde voorwaarden 
kan annuleren bij de Productverkoper of, in 
voorkomend geval, de distributeur van het Product. 

12 WIJZIGINGEN IN DE WERKOMSCHRIJVING 
VAN DE LEVERANCIER 
12.1 De Klant kan verzoeken om de werkomschrijving van 

de Leverancier te wijzigen nadat een 
Leveringsovereenkomst is gesloten. Een dergelijke 
wijziging valt onder het wijzigingsbeheermechanisme 
zoals omschreven in dit artikel 12.  

12.2 Indien de Leverancier vaststelt dat er meerwerk moet 
worden verricht of indien de werkomschrijving van de 
Leverancier moet worden aangepast nadat een 
Leveringsovereenkomst is gesloten, dient de 
Leverancier de gemachtigde vertegenwoordiger van de 
Klant hiervan onverwijld op de hoogte te brengen. De 
Leverancier mag geen meerwerk uitvoeren of 
aanpassingen aanbrengen in zijn werkomschrijving 
zonder dat de gemachtigde vertegenwoordiger van de 
Klant dat meerwerk of die aanpassingen heeft 
goedgekeurd in overeenstemming met artikel 12.3. 

12.3 Wijzigingsverzoeken overeenkomstig de artikelen 12.1 
en 12.2 dienen schriftelijk te worden gedaan, waarbij de 
verzoekende Partij de gemachtigde vertegenwoordiger 
van de andere Partij een formulier voor het aanvragen 
van wijzigingen bezorgt. 

12.4 Indien de Klant een wijzigingsverzoek indient, dient de 
Leverancier binnen zeven (7) dagen na ontvangst van 
dat verzoek de Klant schriftelijk te informeren over 
elke wijziging in de Overeengekomen Specificatie, elke 
verhoging of verlaging van de kosten en elke wijziging 
in het geschatte tijdschema, of dient de Leverancier de 
Klant mee te delen dat de gevraagde wijziging niet 
mogelijk is of redelijkerwijs niet uitvoerbaar is. De 
Klant dient de Leverancier binnen zeven (7) dagen na 
ontvangst van een dergelijke schriftelijke kennisgeving 
schriftelijk mee te delen of hij de gevraagde wijziging 
wil laten aanbrengen. Als de Klant de gevraagde 
wijziging wil laten aanbrengen, zal de Leverancier de 
Overeengekomen Specificatie(s) aanpassen. 

13 GEBRUIK VAN ONDERAANNEMERS 
13.1 De Leverancier heeft het recht Onderaannemers in te 

schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst, 
tenzij de toepasselijke wetgeving dat verbiedt. Op 
verzoek van de Klant dient de Leverancier de Klant 
schriftelijk in kennis te stellen van Onderaannemers die 
de Leverancier heeft ingeschakeld of van plan is in te 
schakelen bij de levering van Diensten en/of 
Deliverables aan de Klant, zoals van toepassing. 

13.2 Elke Partij is aansprakelijk voor de prestaties en alle 
handelingen en nalatigheden van haar 
Onderaannemers. 

14 PRIJS 
Tenzij in de Leveringsovereenkomst anders is bepaald, geldt het 
volgende. 

14.1 Alle prijzen zijn exclusief btw en andere belastingen of 
heffingen die worden geheven op de levering van 
Diensten en/of Deliverables in het kader van de 
Overeenkomst, welke door de Klant dienen te worden 
betaald. In geval van grensoverschrijdende levering zijn 
extra kosten van toepassing, onder meer als vergoeding 
voor het transport, douanerechten en andere heffingen 
in verband met de in- en uitvoer van Producten. 

Professionele Diensten 

14.2 Naast de betaling van de toepasselijke vergoedingen 
dient de Klant de Leverancier te vergoeden voor alle 
overeengekomen werkelijke, redelijke reiskosten en 
onkosten, met inbegrip van maar niet beperkt tot 
vliegtickets, hotels en kosten die de Leverancier bij de 
uitvoering van de Professionele Diensten heeft 
gemaakt. De Leverancier zal dergelijke kosten, uitgaven 
en materialen tegen kostprijs factureren. 

14.3 Tenzij in de Leveringsovereenkomst anders is 
overeengekomen, heeft de Leverancier het recht om de 
vergoedingen voor Professionele Diensten eenmaal per 
jaar aan te passen. De Leverancier dient de Klant vooraf 
schriftelijk in kennis te stellen van een dergelijke 
prijsaanpassing. 

 

Indexering 

14.4 De prijzen kunnen jaarlijks op de verjaardag van de 
overeenkomst (d.w.z. 12 maanden na de aanvaarding door 
de Klant van de Offerte) door Leverancier worden 
gewijzigd op basis van de volgende formule: 

 
Nieuwe prijs = Initiële Prijs * (0,2 + 0,8 * Nieuwe Index)  

                                                          Initiële Index 
 

Initiële prijs = prijs bij aanvang van de overeenkomst 
Initiële index = de door Agoria gepubliceerde index 
‘nationale referteloonkosten’ van de maand voorafgaand 
aan de ondertekening van de overeenkomst. 
Nieuwe index = de door Agoria gepubliceerde index 
‘nationale referteloonkosten’ van de maand voorafgaand 
aan de verjaardag van de overeenkomst. 

 
 De geïndexeerde prijs kan ook verhoogd worden door 

wisselkoersen. 
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In plaats van de Index van Agoria kan de Leverancier de 
prijzen van de Producten, op de verjaardag van de 
overeenkomst (d.i. 12 maanden na de aanvaarding van de 
Offerte door de Klant) wijzigen op basis van de 
prijsverhoging van een derde Aanbieder van de Producten 
en/of de wisselkoersen. 

 
Tegenspoed 
 
14.5. Indien zich tijdens de Overeenkomst fundamentele 

wijzigingen van omstandigheden voordoen die van invloed 
zijn op de overeengekomen prijs en die niet voorzienbaar 
waren ten tijde van de vaststelling van de prijs en die 
tevens het contractuele evenwicht verstoren (bijv. sterk 
wisselende wisselkoersen, gestegen grond- en 
brandstofprijzen, hogere productiekosten) zullen de 
Partijen op eerste verzoek bijeenkomen om te zoeken naar 
een billijke wijziging van de overeenkomst. Indien de 
Partijen binnen 30 dagen na het verzoek tot wijziging van 
de overeenkomst niet tot een minnelijke schikking komen, 
heeft de verzoekende partij het recht de overeenkomst 
door middel van een aangetekende brief met een 
opzegtermijn van dertig dagen te beëindigen, en dit zonder 
enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. 

 

 

15 FACTURATIE EN BETALINGSVOORWAARDEN 
Tenzij in de leveringsovereenkomst anders is overeengekomen, 
geldt het volgende. 

15.1 De Klant dient de vergoedingen volledig aan de 
Leverancier te betalen binnen dertig (30) dagen na de 
factuurdatum.  

15.2 De Leverancier zal de vergoedingen factureren in 
overeenstemming met de in de Leveringsovereenkomst 
overeengekomen betalingsvoorwaarden. Bij gebreke 
van dergelijke betalingsvoorwaarden kunnen de 
vergoedingen worden gefactureerd vanaf de ontvangst 
van de Bestelbon of volgens de Offerte. 

15.3 Vergoedingen voor het abonnement op of het gebruik 
van Software, Ondersteunende Diensten en/of 
ondersteunende diensten van de Productverkoper 
worden volledig en vooraf gefactureerd voor de gehele 
periode dat ze moeten worden geleverd zoals 
beschreven in de Leveringsovereenkomst. 

15.4 Indien de Partijen zijn overeengekomen dat 
vergoedingen elektronisch worden gefactureerd, dient 
de Klant de Leverancier de informatie te verstrekken 
die nodig is om facturen elektronisch bij de Klant in te 
dienen. 

15.5 Indien de Klant in gebreke blijft met een betaling in het 
kader van de Overeenkomst, heeft de Leverancier het 
recht verwijlrente in rekening te brengen, waarbij het 
hoogste van de volgende rentetarieven wordt toegepast: 
(i) de wettelijke rente die van toepassing is in het land 
van de Leverancier of (ii) 8 % per jaar. Indien de Klant 
een of meer onbetwiste factu(u)r(en) niet betaalt, heeft 
de Leverancier het recht om (een deel van) de Diensten 
op te schorten tot volledige betaling van alle 
openstaande bedragen en om naar behoren 
aangetoonde werkelijke invorderingskosten op de 
Klant te verhalen nadat de Leverancier de Klant vooraf 
in kennis heeft gesteld dat hij in gebreke is.  

15.6 Het recht om verwijlrente in rekening te brengen en de 
Diensten op te schorten doet geen afbreuk aan de 
overige rechten en rechtsmiddelen van de Leverancier 
uit hoofde van de Overeenkomst. 

15.7 De Klant dient alle uit hoofde van de Overeenkomst 
verschuldigde bedragen volledig te betalen zonder 
enige verrekening, tegenvordering, aftrek of 
inhouding, tenzij dat wettelijk is toegestaan.  

16 INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN 
16.1 Elke Partij blijft eigenaar van alle IER die zij vóór de 

datum van de Overeenkomst bezit en van alle IER die 
zij daarna buiten het kader van de Overeenkomst of, in 
het geval van IER van een derde, onafhankelijk van die 
derde ontwikkelt. Het voorgaande is eveneens van 
toepassing op alle hulpmiddelen, sjablonen, knowhow, 
gegevens en/of methoden die de Leverancier gebruikt 
om de Diensten te verrichten. Tenzij uitdrukkelijk 
anders bepaald, mag niets in de Overeenkomst zo 
worden uitgelegd dat een Partij door middel van een 
licentie of anderszins een recht verwerft op de IER van 
de andere Partij.  

16.2 Alle IER die direct of indirect voortvloeien of 
anderszins resulteren uit de levering door de 
Leverancier van Diensten in het kader van de 
Overeenkomst, zullen uitsluitend berusten bij de 
Leverancier en zijn eigendom blijven. De Leverancier 
verleent de Klant, die dit aanvaardt, een niet-exclusief, 
persoonlijk, niet-overdraagbaar en niet-
sublicentieerbaar recht om de betrokken IER van de 
Leverancier te gebruiken uitsluitend met het doel de 
betrokken Diensten te gebruiken voor de doeleinden 
zoals uiteengezet in de Overeenkomst en uitsluitend 
gedurende de looptijd van de Overeenkomst. Indien in 
een Leveringsovereenkomst is overeengekomen dat de 
Leverancier bepaalde Deliverables dient te leveren als 
onderdeel van de Diensten, komen de Partijen overeen 
dat alle eigendomsrechten, rechten en belangen in die 
Deliverables voor zover wettelijk toegestaan worden 
overgedragen en afgestaan aan de Klant, tenzij de 
Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, en 
dat de door de Klant voor die overdracht te betalen 
vergoeding wordt geacht te zijn inbegrepen in de prijs 
voor de levering van de Diensten. Een dergelijke 
overdracht van rechten belet de Leverancier evenwel 
niet om zonder enige beperking soortgelijke of 
identieke deliverables aan andere partijen te leveren, 
mits hij zijn geheimhoudingsverplichtingen uit hoofde 
van deze Overeenkomst nakomt. 

16.3 De Klant verleent de Leverancier een niet-exclusief, 
wereldwijd, volledig betaald recht om alle IER van de 
Klant te gebruiken, te wijzigen en te reproduceren 
uitsluitend voor de levering van de Diensten en/of 
Deliverables, zonder enig recht om die IER aan een 
derde bekend te maken, tenzij voor de levering van de 
Diensten en/of Deliverables door een Onderaannemer 
aan de Klant zoals beschreven in de 
Leveringsovereenkomst. 

16.4 Voor alle duidelijkheid: de eigendom van alle IER in of 
met betrekking tot Producten blijft berusten bij de 
betrokken Productverkoper en wordt niet opgenomen 
in de licentie die de Leverancier overeenkomstig artikel 
16.2 verleent. Elk gebruik van de Producten is 
onderworpen aan de toepasselijke 
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eindgebruikersvoorwaarden/gebruiksrechtovereenko
mst zoals bepaald door de betrokken Productverkopers.  

16.5 De Leverancier heeft het recht om alle kennis, 
knowhow en competenties die hij bij de uitvoering van 
de Diensten gebruikt en/of verwerft in zijn eigen 
voordeel en in het voordeel van andere klanten/derden 
te gebruiken bij toekomstige opdrachten voor andere 
klanten, mits hij zijn geheimhoudingsverplichtingen 
uit hoofde van deze Overeenkomst nakomt. 

17 VRIJWARING VOOR BEWEERDE INBREUKEN 
OP IER  
17.1 Indien een derde beweert dat de Diensten of 

Deliverables die de Leverancier in het kader van deze 
Overeenkomst levert inbreuk maken op een octrooi, 
geregistreerd handelsmerk of auteursrecht van die 
derde, dient de Leverancier de Klant op zijn kosten te 
verdedigen tegen die bewering en dient de Leverancier 
alle kosten, schadevergoedingen en honoraria van 
advocaten te betalen die uiteindelijk door een 
rechtbank worden toegewezen of die worden 
overeengekomen in een door de Leverancier 
goedgekeurde schikking, op voorwaarde dat (i) de Klant 
de Leverancier onverwijld schriftelijk op de hoogte 
brengt van die bewering, (ii) de Klant de Leverancier in 
staat stelt de verdediging en eventuele gerelateerde 
onderhandelingen over een schikking te voeren en in 
verband daarmee samenwerkt met de Leverancier en 
(iii) de Klant geen enkele aansprakelijkheid erkent met 
betrekking tot die bewering.   

17.2 Indien de Diensten of Deliverables als gevolg van een 
bindende schikking of een definitieve uitspraak van een 
bevoegde rechtbank geacht worden inbreuk te maken 
op rechten van derden en het gebruik van de Diensten 
of Deliverables wordt verboden, of indien de 
Leverancier redelijkerwijs vaststelt dat een van de 
Diensten of Deliverables het voorwerp kan worden van 
een vordering wegens inbreuk, heeft de Leverancier het 
recht om naar eigen goeddunken: 

a) voor de Klant het recht op voortgezet gebruik te 
verwerven; 

b) de Diensten of Deliverables te vervangen of aan te passen 
zodat ze niet langer inbreuk maken op de rechten van 
derden; of 

c) indien geen van beide mogelijk is tegen redelijke 
commerciële voorwaarden, de Klant het bedrag terug te 
betalen dat in het kader van de Overeenkomst werd 
betaald voor de inbreukmakende Diensten of Deliverables. 
 

17.3 De Leverancier is niet verplicht de Klant te verdedigen 
of te vrijwaren indien een vordering wegens inbreuk 
voortvloeit uit: 

a) ongeoorloofde wijzigingen en combinaties van de Diensten 
of Deliverables;  

b) het gebruik door de Klant van de Diensten of Deliverables 
in strijd met de Overeengekomen Specificaties en/of de 
Overeenkomst; of 

c) al dan niet door de Leverancier geleverde Software of 
Hardware van Productverkopers, in tegenstelling tot een 
inbreuk die voortvloeit uit een door de Leverancier 
gemaakte combinatie of uitgevoerde wijziging.   
 

17.4 De Klant dient de Leverancier, zijn 
Groepsmaatschappijen en Onderaannemers te 
vrijwaren en schadeloos te stellen voor en te verdedigen 
tegen alle vorderingen, verliezen, aansprakelijkheden 
en schade (met inbegrip van redelijke 
advocatenhonoraria en kosten) die voortvloeien uit of 
verband houden met vorderingen (met inbegrip van 
vorderingen wegens inbreuk op een octrooi, 
handelsmerk of auteursrecht) tegen de Leverancier 
waarvan wordt beweerd dat ze zijn ontstaan als gevolg 
van het verzuim van de Klant om de vereiste 
toestemmingen te verlenen. De Leverancier zal worden 
ontheven van de uitvoering van alle verplichtingen die 
kunnen worden beïnvloed door het verzuim van de 
Klant om onmiddellijk elke vereiste toestemming te 
verkrijgen en aan de Leverancier te verlenen. 

18 GARANTIE 
18.1 De Leverancier garandeert dat hij elke Dienst zal 

uitvoeren in overeenstemming met Goede Praktijken in 
de Sector en volgens de Overeengekomen Specificaties. 
De Klant dient de Leverancier tijdig schriftelijk in 
kennis te stellen van elke inbreuk op deze garantie, 
zodat de Leverancier maatregelen kan nemen om het 
probleem te verhelpen. 

18.2 Voor terugkerende Diensten, zoals Ondersteunende 
Diensten of BBD, geldt de garantie zolang de Diensten 
worden geleverd. Voor eenmalige Diensten vangt de 
garantie voor elke Deliverable aan op de 
Leveringsdatum van die Deliverable en duurt ze dertig 
(30) dagen, tenzij uitdrukkelijk anders 
overeengekomen in een Leveringsovereenkomst.  De 
Leverancier dient binnen een redelijke en onderling 
overeengekomen termijn elke wezenlijke niet-
nakoming van de Diensten of de Deliverables te 
verhelpen in overeenstemming met de 
Overeengekomen Specificatie.  

18.3 Indien een dergelijke niet-nakoming redelijkerwijs niet 
kan worden verholpen, zal de Leverancier de Klant een 
korting geven of zal hij de bedragen die voor het 
betrokken deel van de Diensten of Deliverables zijn 
betaald, terugbetalen. Dit vormt de volledige 
aansprakelijkheid van de Leverancier voor niet-
nakoming van de Diensten of Deliverables.  

18.4 De Leverancier is echter niet aansprakelijk, en zijn 
verplichtingen krachtens de artikelen 18.1 tot en met 
18.3 zijn niet van toepassing op de Diensten of 
Deliverables, indien de niet-nakoming te wijten is aan 
of verband houdt met respectievelijk: 

a) onjuist, ongepast of buitensporig gebruik van Deliverables 
door de Klant; 

b) een wijziging van de Producten door de Klant; 
c) onjuiste informatie die door de Klant aan de Leverancier is 

verstrekt voor de levering van de Diensten of Deliverables;  
d) wijzigingen in de IT-omgeving van de Klant (met inbegrip 

van, maar niet beperkt tot, wijzigingen in de opstelling of 
configuratie) die gevolgen zouden kunnen hebben gehad 
voor de Diensten of Deliverables van de Leverancier; of 

e) indien de Leverancier niet (als enige) aansprakelijk is voor 
dergelijke niet-nakoming van de Diensten of Deliverables. 
 

18.5 De Leverancier biedt geen enkele garantie met 
betrekking tot de Producten, hun kwaliteit, 
geschiktheid voor het doel of anderszins, anders dan de 
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Productgarantie- en -ondersteuningsvoorwaarden van 
de Productverkoper in de betrokken 
eindgebruikersvoorwaarden/gebruiksrechtovereenko
mst.  

18.6 De Leverancier geeft geen garantie dat alle 
veiligheidsrisico's, -dreigingen of -inbreuken zullen 
worden gedetecteerd door het gebruik van de Producten 
en/of Diensten. De bovenstaande garanties kunnen niet 
worden opgevat als een impliciete garantie door de 
Leverancier dat zijn Diensten of Deliverables de 
systemen, omgeving of gegevens van de Klant immuun 
zullen maken tegen hacking, cyberaanvallen, 
schadelijke code en/of andere vormen van inbreuken 
op de cyberbeveiliging. 

19 BEPERKINGEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID 
19.1 Behoudens de in de Overeenkomst vastgestelde 

beperkingen, is elke Partij aansprakelijk voor schade 
veroorzaakt door nalatig handelen of nalaten van haar 
eigen personeel en haar Onderaannemers. 

19.2 Voor zover wettelijk toegestaan:  

a) is geen van beide Partijen jegens de andere Partij 
aansprakelijk – hetzij op grond van een contract of 
onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), hetzij op grond 
van de schending van een wettelijke plicht of anderszins – 
voor gebruiksderving of beschadiging van software of 
gegevens, winstderving, verlies van verwachte 
besparingen, verlies van goodwill of zakelijke kansen, 
reputatieverlies, claims van derden of enige indirecte of 
gevolgschade voortvloeiend uit of verband houdend met 
de Overeenkomst; en  

b) tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de 
Leveringsovereenkomst, is de totale aansprakelijkheid van 
de Leverancier jegens de Klant met betrekking tot directe 
schade die voortvloeit uit of verband houdt met een 
Leveringsovereenkomst, beperkt tot de door de Klant uit 
hoofde van die Leveringsovereenkomst betaalde of te 
betalen prijzen (in het geval van terugkerende Diensten is 
de aansprakelijkheid gelijk aan alle vergoedingen die de 
Klant heeft betaald in de laatste twaalf (12) maanden 
voordat de gebeurtenis die aanleiding gaf tot de 
aansprakelijkheid zich voordeed).   

Deze beperking van aansprakelijkheid is van toepassing 
ongeacht het aantal gebeurtenissen, de aard van, of de periode 
die is verstreken tussen de verschillende gebeurtenissen die 
aanleiding gaven tot de aansprakelijkheid. 

19.3 Niets in de Overeenkomst zal de aansprakelijkheid van 
een van de Partijen beperken of uitsluiten voor: 

a) overlijden of persoonlijk letsel; 
b) fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken;  
c) schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid; en 
d) elke andere aansprakelijkheid die niet kan worden beperkt 

of uitgesloten op grond van toepasselijk recht. 
19.4 De Klant verliest zijn recht om een schadevergoeding te 

vorderen indien hij zijn vordering niet instelt binnen 
drie (3) maanden nadat hij zich bewust was geworden 
of redelijkerwijs bewust had moeten worden van de 
gebeurtenis die aanleiding gaf tot de vordering en, in 
elk geval, niet later dan twaalf (12) maanden na de 
Leveringsdatum. 

19.5 Indien de Partijen in een Leveringsovereenkomst een 
boete voor een aan de Leverancier te wijten vertraging 
of dienstencredits voor een schending van de 
afgesproken niveaus van dienstverlening zijn 
overeengekomen, heeft de Klant recht op die 
boete/dienstencredits volgens de 
Leveringsovereenkomst. De Klant heeft evenwel geen 
recht op een bijkomende schadevergoeding of andere 
compensatie wegens dergelijke vertraging of afwijking 
van de overeengekomen niveaus van dienstverlening, 
behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid.  

19.6 Elke Partij dient alle redelijke maatregelen te nemen 
om haar verlies en de schade te beperken.  

20 OVERMACHT 
20.1 Geen van beide Partijen is jegens de andere Partij 

aansprakelijk voor het niet of met vertraging nakomen 
van haar verplichtingen (of die van haar 
Onderaannemers) als gevolg van Overmacht. 

20.2 In geval van Overmacht dient de getroffen Partij de 
andere Partij daarvan onmiddellijk schriftelijk en zo 
gedetailleerd mogelijk in kennis te stellen. Indien de 
Overmachtsituatie langer dan één (1) maand duurt of 
naar verwachting langer dan één (1) maand zal duren, 
heeft elke Partij het recht om de betrokken 
Leveringsovereenkomst te beëindigen, zonder 
beperking van haar andere rechten of rechtsmiddelen. 

21 VERTROUWELIJKHEID 
21.1 De Partijen komen overeen dat alle vertrouwelijke en 

eigendomsrechtelijk beschermde informatie die zij 
elkaar verstrekken of die tussen hen wordt uitgewisseld 
met betrekking tot de levering van Producten of 
Diensten in het kader van deze Overeenkomst (het 
'Toegestane Doel') als vertrouwelijk zal worden 
beschouwd en behandeld. Voor de toepassing van de 
Overeenkomst wordt onder 'Vertrouwelijke 
Informatie' verstaan alle informatie met betrekking tot 
het Toegestane Doel die rechtstreeks of onrechtstreeks 
door de verstrekkende partij of haar 
Vertegenwoordigers ('Verstrekkende Partij') aan de 
ontvangende partij of haar Vertegenwoordigers 
('Ontvangende Partij') wordt bekendgemaakt in het 
kader van de Overeenkomst, met inbegrip van alle 
eigendomsrechtelijk beschermde of vertrouwelijke 
informatie die als eigendomsrechtelijk beschermd of 
vertrouwelijk is of redelijkerwijs zou kunnen worden 
geïdentificeerd, maar met uitsluiting van alle 
informatie waarnaar in artikel 21.3 wordt verwezen. 

21.2 De Partijen erkennen dat elk van hen een 
Verstrekkende Partij of Ontvangende Partij kan zijn in 
het kader van de Overeenkomst.  

21.3 Vertrouwelijke Informatie omvat geen informatie: 

a) die publiekelijk beschikbaar is op het ogenblik van de 
verstrekking ervan of die later deel gaat uitmaken van het 
publieke domein zonder schending van de Overeenkomst 
door de Ontvangende Partij; 

b) die rechtmatig bekend was bij de Ontvangende Partij vóór 
de verstrekking ervan door de Verstrekkende Partij; 

c) die onafhankelijk aan een Partij is verstrekt door een derde 
die het recht had die informatie te verstrekken; 

d) waarvan kan worden aangetoond dat zij onafhankelijk 
door de Ontvangende Partij is ontwikkeld zonder enige 



 

 
 
Orange Cyberdefense Belgium N.V.  Ondernemingsnummer 0479 419 926 
  Btw-nummer BE.0479.419.926                 
 © Orange Cyberdefense  I  versie van 05/2021              Pagina 12 van 14 

Restricted 

verwijzing naar Vertrouwelijke Informatie van de 
Verstrekkende Partij; of 

e) waarvan de Verstrekkende Partij het gebruik of de 
verstrekking schriftelijk heeft goedgekeurd voorafgaand 
aan het voorgenomen gebruik of de voorgenomen 
verstrekking van die Vertrouwelijke Informatie. 
 

21.4 De Ontvangende Partij dient de Vertrouwelijke 
Informatie vertrouwelijk te houden en mag deze niet 
gebruiken, tot eigen voordeel aanwenden, kopiëren, 
reproduceren, op schrift stellen, vastleggen, opslaan of 
ernaar verwijzen voor enig ander doel dan voor het 
Toegestane Doel. Voorts mag de Ontvangende Partij 
geen Vertrouwelijke Informatie direct of indirect 
geheel of gedeeltelijk verstrekken of beschikbaar 
stellen aan een persoon, behalve zoals uitdrukkelijk 
toegestaan door en in overeenstemming met de 
Overeenkomst. De geheimhoudingsverplichtingen in 
dit artikel 21 beletten de Klant evenwel niet om de 
Dienst(en) te gebruiken in het kader van zijn normale 
bedrijfsuitoefening, ongeacht of de Deliverables 
Vertrouwelijke Informatie bevatten. 

21.5 De geheimhoudingsverplichtingen in dit artikel 21 
beletten noch de Klant noch de Leverancier om 
Vertrouwelijke Informatie bekend te maken indien zij 
daartoe verplicht zijn krachtens toepasselijke 
wetgeving of op bevel van een bevoegde rechtbank of 
overheidsinstantie, of op grond van een vereiste van 
een regelgevende instantie of de regels van een erkende 
effectenbeurs. Indien zulks wettelijk mogelijk en 
toepasselijk is, dient de ontvanger van een dergelijk 
bevel de andere Partij daarvan in kennis te stellen om 
haar een redelijke mogelijkheid te bieden een verzoek 
om een beschermend bevel of een gelijkwaardig bevel 
in te dienen dan wel beroep in te stellen, en dient de 
ontvanger van dat bevel zich voor zover redelijkerwijs 
mogelijk in te spannen om gevoelige informatie te 
beschermen. 

21.6 De Ontvangende Partij mag Vertrouwelijke Informatie 
alleen verstrekken aan personen van haar 
Groepsmaatschappijen, directieleden, werknemers, 
Onderaannemers, Productverkopers of financieel, 
juridisch of andere adviseurs die van de Vertrouwelijke 
Informatie op de hoogte moeten zijn voor de uitvoering 
van het Toegestane Doel ('Vertegenwoordiger(s)') of 
voor auditdoeleinden. De Ontvangende Partij dient 
erop toe te zien dat haar Vertegenwoordigers op de 
hoogte worden gebracht van de vertrouwelijke aard 
van de Vertrouwelijke Informatie voordat deze wordt 
verstrekt en dat deze Vertegenwoordigers de 
verbintenissen in dit artikel 21 nakomen alsof zij de 
Ontvangende Partij waren. De Ontvangende Partij zal 
aansprakelijk zijn voor het handelen en nalaten van 
haar Vertegenwoordigers met betrekking tot de 
Vertrouwelijke Informatie alsof het handelen of 
nalaten van de Ontvangende Partij betrof.  

21.7 Op verzoek en naar eigen goeddunken van de 
Verstrekkende Partij dient de Ontvangende Partij 
binnen dertig (30) dagen na ontvangst van een verzoek 
daartoe alle originelen, kopieën, reproducties en 
samenvattingen van Vertrouwelijke Informatie en alle 
andere tastbare materialen en hardware die als 
Vertrouwelijke Informatie aan de Ontvangende Partij 
zijn verstrekt uit haar systeem te verwijderen of, indien 

dat niet mogelijk is of op verzoek van de Verstrekkende 
Partij, te bevestigen dat zij deze heeft vernietigd. 

21.8 De verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst met 
betrekking tot Vertrouwelijke Informatie blijven van 
kracht gedurende een periode van vijf (5) jaar na de 
datum waarop de Overeenkomst afloopt of eindigt. 

22 AUDITS 
22.1 Indien de Klant in een Leveringsovereenkomst het 

recht wordt verleend om audits uit te voeren voor een 
specifiek doel of voor specifieke Diensten, dienen die 
audits te worden uitgevoerd in overeenstemming met 
de volgende bepalingen. 

22.2 De Klant heeft het recht om overeengekomen audits op 
eigen kosten en tijdens de normale kantooruren uit te 
voeren mits hij de Leverancier ten minste dertig (30) 
dagen van tevoren daarvan in kennis stelt. Dergelijke 
audits moeten worden uitgevoerd op een wijze die de 
normale bedrijfsactiviteiten van de Leverancier niet 
onderbreekt en mogen worden uitgevoerd door de 
Klant of een onderling overeengekomen externe 
auditor, op voorwaarde dat die externe auditor 
geheimhoudingsverplichtingen is aangegaan die 
redelijkerwijs aanvaardbaar zijn voor de Leverancier. 

22.3 De Klant dient de Leverancier ten minste twee (2) 
weken vóór de voorgestelde auditdatum een 
gedetailleerd auditplan voor te leggen met een 
beschrijving van de voorgestelde omvang, duur en 
startdatum van de audit. 

22.4 De Klant, of de onderling overeengekomen externe 
auditor, krijgt geen toegang tot Vertrouwelijke 
Informatie of persoonsgegevens van andere klanten van 
de Leverancier en dient bij het uitvoeren van audits ter 
plaatse altijd te worden vergezeld door een 
personeelslid van de Leverancier. De Leverancier is niet 
verplicht informatie over zijn marges of interne 
kostenstructuur bekend te maken. 

22.5 Het hierboven beschreven auditrecht is alleen van 
toepassing op de Leverancier en geeft de Klant geen 
auditrechten ten aanzien van derden, zoals 
Productverkopers of aanbieders van Ondersteunende 
Hulpmiddelen. 

23 BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS & 
NALEVING 
23.1 In verband met de levering van Diensten en 

Deliverables kan de Leverancier van tijd tot tijd 
persoonsgegevens verwerken. Dergelijke verwerking 
wordt alleen uitgevoerd wanneer dat noodzakelijk is 
om te voldoen aan de contractuele verplichtingen van 
de Leverancier jegens de Klant en op verzoek en 
volgens de schriftelijke instructies van de Klant.  

23.2 Ingeval de Leverancier persoonsgegevens verwerkt, is 
deze gegevensverwerkingsovereenkomst van 
toepassing: Data Processing Agreement NL 

23.3 De Leverancier dient ervoor te zorgen dat alle 
technische en organisatorische maatregelen worden 
genomen om de persoonsgegevens te beschermen in 
overeenstemming met de vereisten van de algemene 
verordening gegevensbescherming (AVG) en de 
toepasselijke nationale privacyautoriteiten.  

https://orangecyberdefense.com/be/wp-content/uploads/sites/4/2021/11/SAL_DPA_DataProcessingAgreement_NL.pdf
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23.4 De ontwikkeling van de Leverancier en Klant is 
gebaseerd op een reeks waarden en principes van 
Orange die met name zijn beschreven in zijn ethische 
code en zijn anticorruptiebeleid. Beide zijn beschikbaar 
op de corporate website van Orange (www.orange.com 
of https://gallery.orange.com/rse#v=d20662f2-c8b6-
43ba-ae0b-54fe33bcbd0c). 

23.5 Deze teksten weerspiegelen de verbintenis van de 
Partijen om zich te houden aan de wet- en regelgeving 
waaraan hun bedrijfsactiviteiten zijn onderworpen. In 
dit verband komen de Partijen overeen zich te houden 
aan: 

(i) alle wet- en regelgeving inzake de bestrijding van 
corruptie en ongeoorloofde beïnvloeding,  met name 
met inbegrip van het Franse wetboek van strafrecht, 
wet nr. 2016-1691 van 9 december 2016 betreffende 
transparantie, corruptiebestrijding en de modernisering 
van de economie (de 'Wet Sapin 2'), de Amerikaanse 
Foreign Corrupt Practices Act, de Britse Bribery Act en 
alle andere anticorruptiewetgeving en -regelgeving die 
in verband met dit Contract van toepassing is, 

(ii) nationale, Europese en internationale wet- en 
regelgeving inzake internationale economische sancties 
(hierna 'de Economische Sancties'), met name 
embargo's, verboden en/of beperkingen ten aanzien 
van bepaalde landen, personen of entiteiten, indien van 
toepassing, in het bijzonder die welke door de 
Verenigde Naties, de Europese Unie, een EU-lidstaat of 
de Verenigde Staten zijn uitgevaardigd, 

(i) en (ii) worden hierna de 'Nalevingsregels' genoemd. 

23.6 Elke Partij verklaart en garandeert dat zij, haar 
leidinggevenden, haar vertegenwoordigers en haar 
'voornaamste aandeelhouders en/of voornaamste 
begunstigden' (voor de toepassing van het Contract 
wordt hieronder verstaan elke natuurlijke of 
rechtspersoon die rechtstreeks of onrechtstreeks meer 
dan 50 % van de stemrechten in een van de Partijen 
bezit, hetzij individueel, hetzij gezamenlijk, of die 
rechtstreeks of onrechtstreeks zeggenschap uitoefent 
over een van de Partijen, hetzij individueel, hetzij 
gezamenlijk) niet aan Economische Sancties 
onderworpen zijn. 

23.7 Indien het wettelijk en/of regelgevend kader verandert 
of indien een met de Nalevingsregels verband 
houdende wijziging van het Contract noodzakelijk zou 
kunnen zijn op grond van een rechterlijke beslissing of 
een beslissing van een autoriteit die bevoegd is voor de 
handhaving van de Nalevingsregels, verbinden de 
Partijen zich ertoe, indien die wijziging mogelijk is, 
deze te goeder trouw te bespreken en binnen één 
maand tot overeenstemming te komen. 

23.8 Elke Partij garandeert dat: 

- zij daadwerkelijk passende preventie-, 
opsporings- en remediërende maatregelen heeft 
genomen en handhaaft, ook ten aanzien van haar 
leidinggevenden, werknemers, 
vertegenwoordigers en onder haar zeggenschap 
staande ondernemingen die bij de uitvoering van 

het Contract betrokken zijn, om met name de 
Nalevingsregels na te leven, 

- zij ervoor zorgt dat haar onderaannemers, 
leveranciers en andere zakenpartners in verband 
met het Contract ermee instemmen de 
Nalevingsregels na te leven. 

23.9 Elke Partij verbindt zich ertoe: 

- de verzoeken van de andere Partij met betrekking 
tot bewijzen van de toepassing van de 
bovengenoemde maatregelen te allen tijde 
onverwijld in te willigen, 

- de andere Partij in kennis te stellen van 
remediërende maatregelen die zijn genomen om 
de Nalevingsregels na te leven, indien de andere 
Partij op de hoogte is van een overtreding van 
deze Nalevingsregels (door haarzelf of door een 
van de voornoemde personen) en om die 
maatregelen verzoekt. 

23.10 Indien een van de Partijen zich niet houdt aan de 
Nalevingsregels en/of de bovenvermelde 
verbintenissen, kan de andere Partij het Contract 
opschorten of beëindigen overeenkomstig de 
bepalingen in het artikel 'Beëindiging' van het 
Contract. 

 

24 BEËINDIGING 
24.1 De duur van de Overeenkomst en de bepalingen met 

betrekking tot de beëindiging ervan worden 
uiteengezet in de betrokken Leveringsovereenkomst. 

24.2 Tenzij in een Leveringsovereenkomst anders bepaald, 
heeft elke Partij het recht de Overeenkomst 
onmiddellijk te beëindigen indien de andere Partij een 
wezenlijke inbreuk op de Overeenkomst pleegt en 
(indien die inbreuk ongedaan kan worden gemaakt) die 
inbreuk niet ongedaan maakt binnen dertig (30) dagen 
na ontvangst van een schriftelijke aanmaning daartoe 
door de andere Partij. 

24.3 De Leverancier kan de Overeenkomst met 
onmiddellijke ingang beëindigen indien de Klant een 
uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigd bedrag 
niet betaalt binnen zeven (7) dagen na de datum van 
kennisgeving door de Leverancier dat het 
verschuldigde bedrag niet is betaald op de vervaldatum 
voor betaling. 

24.4 De kennisgeving van beëindiging dient schriftelijk te 
gebeuren en dient per koerier of per aangetekende brief 
met ontvangstbevestiging te worden verzonden naar 
het in de betrokken Leveringsovereenkomst vermelde 
adres van de andere Partij. De reden van beëindiging 
dient duidelijk te worden vermeld. 

24.5 In geval van vroegtijdige (i) beëindiging door opzegging 
of (ii) beëindiging als gevolg van een situatie zoals 
bedoeld in de artikelen 5.2 en 5.4, dient de Klant, tenzij 
anders bepaald in de Leveringsovereenkomst, alle 
werkzaamheden die de Leverancier reeds heeft verricht 
vóór de datum van beëindiging en alle kosten en 
uitgaven die de Leverancier vóór de datum van 
beëindiging heeft gemaakt of die hij in verband met de 
Diensten aan een derde verschuldigd is, te betalen. 

http://www.orange.com/
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Voor terugkerende Diensten gedurende een vaste 
termijn, zoals Ondersteunende Diensten of BBD, blijft 
het niet-gebruikte deel van de Diensten, ongeacht of 
het vooruitbetaald is of nog openstaat, volledig 
verschuldigd en betaalbaar in geval van vroegtijdige 
beëindiging door de Klant.  

Gevolgen van beëindiging 
24.6 In geval van beëindiging door de Leverancier als gevolg 

van een wezenlijke inbreuk door de Klant, dient de 
Klant alle openstaande onbetaalde facturen van de 
Leverancier en alle onbetaalde rente onmiddellijk aan 
de Leverancier te betalen. Wat verrichte Diensten 
betreft die nog niet zijn gefactureerd, heeft de 
Leverancier het recht een factuur in te dienen, die de 
Klant onmiddellijk na ontvangst dient te betalen. 

24.7 De beëindiging van de Overeenkomst heeft geen 
invloed op rechten, rechtsmiddelen, verplichtingen of 
aansprakelijkheden van de Partijen die tot de datum 
van beëindiging zijn ontstaan, met inbegrip van het 
recht om schadevergoeding te eisen voor inbreuken op 
de Overeenkomst die op of vóór de datum van 
beëindiging bestonden. 

24.8 Klantinformatie die aan de Leverancier wordt 
doorgegeven, zal automatisch worden verwijderd, tenzij 
de Partijen een Bewaringsovereenkomst hebben 
ondertekend voor niet-beheerde Klanten, in welk geval 
de toegangscodes en wachtwoorden van Klanten veilig 
bij de Leverancier worden bewaard.  

25 OVERDRACHT 
25.1 Geen van beide Partijen mag haar rechten of 

verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst 
overdragen zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de andere Partij, die haar 
toestemming niet op onredelijke gronden mag 
onthouden. Niettegenstaande het voorgaande hebben 
de Partijen het recht om de Overeenkomst of een of 
meer van hun verplichtingen uit hoofde daarvan 
(geheel of gedeeltelijk) over te dragen aan een andere 
Groepsmaatschappij, onverminderd de algemene 
voorwaarden/gebruiksrechtovereenkomsten van de 
Productverkoper. 

26 PUBLICITEIT 
Geen van beide Partijen heeft het recht handelsmerken, 
dienstmerken, handelsnamen, logo's of andere tekens of 
identificatiesymbolen van de andere Partij te gebruiken of 
anderszins een publieke mededeling te doen, zaken te 
publiceren, reclame te maken, bedrijfscampagnes te voeren of 
naar de Overeenkomst te verwijzen zonder de voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de andere Partij.  

27 AFSTAND 
Verzuim of vertraging van de kant van de Partijen bij de 
uitoefening van een recht of rechtsmiddel krachtens de 
Overeenkomst of bij de afdwinging van de voorwaarden ervan, 
geldt niet als een afstand. De enkele of gedeeltelijke uitoefening 
van een dergelijk recht of rechtsmiddel sluit de verdere 
uitoefening daarvan of van enig ander recht of rechtsmiddel niet 
uit. Van geen enkele bepaling van de Overeenkomst kan afstand 
worden gedaan, tenzij schriftelijk en ondertekend door de Partij 
die met die afstand instemt. 

28 GEHELE OVEREENKOMST 
28.1 De Overeenkomst vormt de volledige afspraak en 

overeenkomst tussen de Partijen met betrekking tot het 
voorwerp ervan en vervangt en heeft voorrang op alle 
eerdere mondelinge of schriftelijke mededelingen of 
afspraken. 

28.2 De Klant erkent dat hij niet heeft vertrouwd op enige 
verklaring, belofte, voorstelling, toezegging of garantie 
gedaan of gegeven door of namens de Leverancier die 
niet in de Overeenkomst is vermeld. 

29 SCHEIDBAARHEID 
Indien enig deel van de Overeenkomst niet-afdwingbaar of 
ongeldig wordt geacht, zal het niet-afdwingbare of ongeldige 
deel maximaal worden geïnterpreteerd in overeenstemming met 
de toepasselijke wetgeving om de oorspronkelijke bedoeling van 
de Partijen weer te geven en blijven de overige bepalingen van 
de Overeenkomst onverminderd van kracht. 

30 WIJZIGINGEN VAN DE ALGEMENE 
VOORWAARDEN EN WIJZIGINGEN VAN DE 
OVEREENKOMST 

30.1   De Leverancier kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd 
wijzigen. Wijzigingen zullen alleen van kracht worden met 
betrekking tot overeenkomsten die zijn aangegaan nadat de 
gewijzigde versie van deze Algemene Voorwaarden op de 
website van de Leverancier is gepubliceerd of in enige andere 
vorm aan de Klant is meegedeeld. 

30.2   Wijzigingen van de Overeenkomst dienen schriftelijk te 
gebeuren en naar behoren te worden ondertekend door 
bevoegde vertegenwoordigers van de Partijen. 

31 GESCHILLEN 
31.1 Elk geschil, elke onenigheid en elke claim 

voortvloeiend uit of verband houdend met de 
Overeenkomst, met inbegrip van elke vraag betreffende 
de inbreuk, het bestaan, de geldigheid of de beëindiging 
ervan ('Geschil') zal worden beslecht zoals bepaald in 
dit artikel 31. 

31.2 Over elk geschil zal onverwijld en te goeder trouw 
worden onderhandeld met het oog op een minnelijke 
schikking. 

31.3 Indien geen minnelijke oplossing of regeling kan 
worden bereikt, zal het Geschil worden voorgelegd aan 
en definitief worden beslecht door de bevoegde 
rechtbanken van Antwerpen (afdeling Antwerpen).  

32 TOEPASSELIJK RECHT  
De Overeenkomst en alle aangelegenheden die daaruit 
voortvloeien of daarmee verband houden, worden beheerst door 
en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht.  

33 VOORTBESTAAN 
33.1 De rechten en verplichtingen van de Partijen op grond 

van de volgende artikelen blijven ook na afloop, 
beëindiging of opzegging van de Overeenkomst 
bestaan: artikel 16 (Intellectuele-eigendomsrechten), 
artikel 19 (Beperking van aansprakelijkheid), artikel 21 
(Vertrouwelijkheid), artikel 31 (Geschillen) en artikel 
32 (Toepasselijk recht). 
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	4.9 De Klant erkent hierbij en stemt ermee in dat de Leverancier gesprekken kan opnemen die met callcenters van de Leverancier worden gevoerd. Vóór de opname zal worden meegedeeld dat het gesprek wordt opgenomen.
	4.10 De Klant dient alle materialen, apparatuur, documenten en andere eigendommen van de Leverancier ('Materiaal van de Leverancier') op de locatie van de Klant voor eigen risico veilig te bewaren en te onderhouden en dient het Materiaal van de Levera...
	4.11 Indien de Leverancier een van zijn verplichtingen met betrekking tot de Diensten niet of slechts met vertraging kan nakomen door een handeling of nalatigheid van de Klant of door een verzuim van de Klant om een relevante verplichting na te komen ...

	5 PROFESSIONELE DIENSTEN
	De bepalingen in dit artikel 5 zijn van toepassing op Consultants die Professionele Diensten leveren.
	5.1 Indien een Consultant niet beschikbaar is wegens beëindiging van zijn dienstverband met de Leverancier, ziekte, verwonding of een andere reden tijdens de Professionele Diensten, heeft de Leverancier het recht deze Consultant te vervangen door een ...
	5.2 Indien de Leverancier niet in staat is om binnen een redelijke termijn een andere Consultant met hetzelfde of een vergelijkbaar Consultantniveau ter beschikking te stellen en dit verzuim van wezenlijke betekenis is voor de uitvoering in het kader ...
	5.3 Indien de Klant op basis van gegronde redenen aantoont dat een Consultant niet geschikt is voor het verrichten van de Professionele Diensten, dient de Klant de Leverancier daarvan onverwijld in kennis te stellen onder vermelding van de reden en gr...
	5.4 Indien de Klant, niettegenstaande enige corrigerende maatregelen die de Leverancier heeft genomen, op redelijke gronden eist dat de Consultant wordt vervangen, dient de Leverancier, afhankelijk van de beschikbaarheid en binnen een redelijke termij...
	5.5 De Leverancier zal verantwoordelijk zijn voor de opleiding van Consultants, op eigen kosten, teneinde de Professionele Diensten te kunnen leveren. De Klant dient de overeengekomen Klantspecifieke opleiding te bieden zoals gespecificeerd in de Leve...
	5.6 Indien de Klant een penetratietest bestelt, zijn naast deze Algemene Voorwaarden andere specifieke voorwaarden van toepassing. Dergelijke specifieke voorwaarden zullen worden toegevoegd aan de Leveringsovereenkomst voor de penetratietests.

	6 Resourcediensten
	De bepalingen in dit artikel 6 zijn van toepassing op de levering van Resourcediensten door de Leverancier.
	6.1 De Leverancier dient de Resourcediensten in alle wezenlijke opzichten te leveren in overeenstemming met de Overeengekomen Specificaties en de Leveringsovereenkomst.
	6.2 De competenties en vaardigheden van de Consultants dienen in overeenstemming te zijn met het overeengekomen Consultantniveau (in voorkomend geval) zoals gespecificeerd in de Leveringsovereenkomst.
	6.3 De Consultants dienen redelijke instructies van de Klant op te volgen, voor zover die instructies verband houden met de Resourcediensten en de uitvoering daarvan en in overeenstemming zijn met de Leveringsovereenkomst.
	6.4 De Consultants van de Leverancier mogen nooit als werknemer van de Klant worden beschouwd. De Klant mag nooit enige bevoegdheid over de Consultants uitoefenen die uitsluitend aan de werkgever is voorbehouden en mag de Consultants nooit instructies...

	7 Projectdiensten
	De bepalingen in dit artikel 7 zijn van toepassing op de levering van Projectdiensten door de Leverancier.
	7.1 De Leverancier dient de Projectdiensten in alle wezenlijke opzichten te leveren in overeenstemming met de Overeengekomen Specificaties en de Leveringsovereenkomst.
	7.2 Tijdens de Acceptatiecontroleperiode dient de Klant op eigen kosten en in overleg met de Leverancier de toepasselijke opleveringsinspecties en Acceptatietest uit te voeren. De Klant kan een onderling overeengekomen derde aanstellen om deel te neme...
	7.3 Mocht de Acceptatietest niet geslaagd zijn, dient de Klant de Leverancier binnen vijf (5) werkdagen na de Acceptatietest schriftelijk in kennis te stellen van de reden(en) waarom de Acceptatietest als niet geslaagd werd beschouwd. De Leverancier d...
	7.4 De Klant dient zo spoedig mogelijk nadat de Acceptatietest met succes is afgerond, en in ieder geval niet later dan vijf (5) werkdagen na de Acceptatietest, een Acceptatiecertificaat af te leveren. Indien de Klant nalaat om binnen die termijn een ...
	7.5 Indien de betrokken Deliverables kleine afwijkingen vertonen die de goede werking en het onderhoud van die Deliverables niet wezenlijk belemmeren, wordt de Acceptatietest toch geacht met succes te zijn uitgevoerd. De Partijen zullen alle afwijking...

	8 Ondersteunende Diensten
	De bepalingen in dit artikel 8 zijn van toepassing op de levering van Ondersteunende Diensten door de Leverancier.
	8.1 De Leverancier dient de Ondersteunende Diensten in alle wezenlijke opzichten te leveren in overeenstemming met de niveaus van dienstverlening die in de Overeengekomen specificaties zijn vastgelegd.
	8.2 De Klant erkent en stemt ermee in dat de Leverancier relevante ondersteuningsgegevens, met inbegrip van klantgegevens, deelt met de betrokken Productverkoper indien dat noodzakelijk is voor de levering van de Ondersteunende Diensten door de Levera...
	8.3 Indien de Klant heeft betaald voor toepasselijke hardwarevervangingsdiensten, dient hij in geval van een defect aan hardware de hardware te verpakken in een verpakking die geschikt is voor transport, behandeling en opslag om elke mechanische schad...
	8.4 Tenzij anders gespecificeerd in de Leveringsovereenkomst of tenzij Ondersteunende Diensten zijn aangekocht als onderdeel van Professionele Diensten of BBD, zijn de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de Leverancier voor Ondersteunende Di...

	9 BEHEERDE (BEVEILIGINGS)DIENSTEN – BBD
	De bepalingen in dit artikel 9 zijn van toepassing op het abonnement van de Klant op, en de levering door de Leverancier van, BBD.
	9.1 De Leverancier dient de BBD in alle wezenlijke opzichten te leveren conform de Overeengekomen Specificaties en de Leveringsovereenkomst, te beginnen op de geschatte Leveringsdatum en eindigend op de laatste datum van de abonnementsperiode van de BBD.
	9.2 Tenzij anders overeengekomen in de Leveringsovereenkomst, heeft de Leverancier recht op een vergoeding voor het Dienstactiverings- en Dienstdeactiveringsproject (nader beschreven in de artikelen 9.3 tot en met 9.6). Indien een dergelijke vergoedin...
	9.3 Tenzij anders overeengekomen in de Leveringsovereenkomst, dient de Leverancier een Dienstactiveringsproject uit te voeren om de overeengekomen BBD te activeren. Een dergelijk Dienstactiveringsproject zal worden overeengekomen in een Werkomschrijvi...
	9.4 Zodra het Dienstactiveringsproject is voltooid, dient de Leverancier de Klant schriftelijk mee te delen of de BBD:
	9.5 Tenzij anders overeengekomen in de Leveringsovereenkomst, zal de Leverancier aan het eind van de abonnementsperiode een Dienstdeactiveringsproject uitvoeren om de overeengekomen BBD te deactiveren. Een dergelijk Dienstdeactiveringsproject zal word...
	9.6 De Klant stemt ermee in dat de standaard 'use cases', scripts, 'service appliances' en, indien van toepassing, Dienstleveringsapparaten, Ondersteunende Hulpmiddelen, platformen en andere hulpmiddelen (die alle eigendom en IER van de Leverancier of...
	9.7 De Leverancier zal op verzoek van de Klant de klantgegevens teruggeven.
	9.8 Gedurende de looptijd van de Overeenkomst kan de Klant de Leverancier verzoeken om Aanvullende Diensten te leveren. Elke dienst die niet specifiek in de Beschrijving van de Diensten of in een Werkomschrijving wordt vermeld, wordt als Aanvullende D...
	9.9 De levering van, en de door de Klant te betalen kosten voor, Aanvullende Diensten zullen worden bepaald in overeenstemming met de wijzigingsprocedure in artikel 12.
	9.10 De Partijen erkennen en komen overeen dat de door de Leverancier te leveren Aanvullende Diensten niet onder de in de Overeengekomen Specificaties beschreven niveaus van dienstverlening vallen, tenzij dat specifiek in een wijziging van de Levering...
	9.11 Tenzij anders overeengekomen in de Leveringsovereenkomst:
	a) dient de Klant de Leverancier tijdig in staat te stellen zijn Dienstleveringsapparaten te installeren in overeenstemming met het door de Leverancier voorgestelde ontwerp;
	b) dient de Klant de documentatie tijdig door te nemen en beslissingen te nemen in verband met het Dienstactiveringsproject;
	c) dient de Klant de Leverancier tijdig te voorzien van correcte en vereiste informatie over de IT-voorwaarden en -omstandigheden van de Klant;
	d) zal de Klant verantwoordelijk zijn voor fouten en gebreken in zijn IT-omgeving (zowel hardware als software) en dient de Klant tijdig redelijke inspanningen te leveren om die fouten en gebreken te corrigeren;
	e) dient de Klant tijdig voldoende middelen alsook voldoende werknemers die gekwalificeerd en bekwaam zijn voor het doel in te zetten om zijn verplichtingen na te komen; en
	f) zal de Klant verantwoordelijk zijn voor de controle en het beheer van de toegangsrechten met betrekking tot alle gebruikers van zijn IT-omgeving en de klantgegevens, met inbegrip van maar niet beperkt tot de verlening van toegang aan de Leverancier...

	10 Levering van producten
	De bepalingen in dit artikel 10 zijn van toepassing op de levering van Producten door de Leverancier.
	10.1 Alle Producten worden uitsluitend verkocht/in licentie gegeven overeenkomstig de tussen de Klant en de betrokken Productverkoper overeengekomen eindgebruikersvoorwaarden/gebruiksrechtovereenkomst die het gebruik van, en de garantie op, de Product...
	10.2 Wanneer de Klant bij de Leverancier een Bestelbon indient voor de aankoop van of een licentie op Producten, erkent en aanvaardt de Klant bijgevolg dat zijn aankoop/licentie en gebruik van de Producten zal worden beheerst door de toepasselijke ein...
	10.3 De Klant dient de Leverancier te vrijwaren voor alle aansprakelijkheden, kosten, uitgaven, schade en verliezen die de Leverancier lijdt/oploopt of heeft geleden/opgelopen als gevolg van het feit dat de Klant de eindgebruikersvoorwaarden/gebruiksr...
	10.4 Tenzij anders overeengekomen in de Leveringsovereenkomst dient de Leverancier:
	a)  Hardware te leveren in overeenstemming met Incoterm® 2010 DDP (Delivered Duty Paid - Franco inclusief rechten) alleen voor binnenlandse leveringen.  In geval van grensoverschrijdende leveringen regelt de Leverancier de verzending en betaalt de Kla...
	b)  de Software en het ondersteuningscertificaat van de Productverkoper elektronisch via een download of anderszins te leveren; en
	c)  de professionele diensten van de Productverkoper te leveren zoals afzonderlijk overeengekomen tussen de Klant en de Productverkoper.

	10.5 Het risico van verlies en beschadiging gaat op de Klant over op de Leveringsdatum, tenzij anders overeengekomen in de betrokken Leveringsovereenkomst.
	10.6 De eigendom van de Producten gaat over op de Klant zodra deze volledig zijn betaald. De Klant verbindt zich ertoe goed zorg te dragen voor de Producten en alle originele verpakkingen en handleidingen te bewaren tot de Producten volledig zijn beta...
	10.7 Bij ontvangst van de Hardware op de Plaats van Levering dient de Klant de Hardware te inspecteren op zichtbare schade en zichtbare gebreken en dient hij vastgestelde schade of gebreken (met foto en een schriftelijke beschrijving) onverwijld aan d...
	10.8 Indien de Klant een Leveringsovereenkomst annuleert en/of in het kader van een Leveringsovereenkomst geleverde Producten terugzendt, ontvangt de Klant geen terugbetaling tenzij de Productverkoper en/of de distributeur een dergelijke terugbetaling...
	10.9 Indien de Leverancier Diensten levert met betrekking tot de Producten, worden die Diensten beheerst door de specifieke bepalingen in deze Algemene Voorwaarden, voor zover van toepassing, en ook zoals gespecificeerd in de betrokken Leveringsoveree...
	De artikelen 11 tot en met 33 zijn samen met de artikelen 1 tot en met 4 van toepassing op alle Leveringsovereenkomsten.

	11 Vertraging
	11.1 De Leverancier dient redelijke inspanningen te leveren om het overeengekomen tijdschema voor de levering van de Diensten en de overeengekomen leveringsdatum voor de levering van de Producten na te komen. De Partijen komen evenwel overeen dat, ten...
	11.2 Indien de levering van Producten meer dan dertig (30) dagen vertraging oploopt, kan de Klant verzoeken om annulering van het deel van de Leveringsovereenkomst dat betrekking heeft op het Product waarop de vertraging betrekking heeft, mits de vert...

	12 Wijzigingen in de Werkomschrijving van de Leverancier
	12.1 De Klant kan verzoeken om de werkomschrijving van de Leverancier te wijzigen nadat een Leveringsovereenkomst is gesloten. Een dergelijke wijziging valt onder het wijzigingsbeheermechanisme zoals omschreven in dit artikel 12.
	12.2 Indien de Leverancier vaststelt dat er meerwerk moet worden verricht of indien de werkomschrijving van de Leverancier moet worden aangepast nadat een Leveringsovereenkomst is gesloten, dient de Leverancier de gemachtigde vertegenwoordiger van de ...
	12.3 Wijzigingsverzoeken overeenkomstig de artikelen 12.1 en 12.2 dienen schriftelijk te worden gedaan, waarbij de verzoekende Partij de gemachtigde vertegenwoordiger van de andere Partij een formulier voor het aanvragen van wijzigingen bezorgt.
	12.4 Indien de Klant een wijzigingsverzoek indient, dient de Leverancier binnen zeven (7) dagen na ontvangst van dat verzoek de Klant schriftelijk te informeren over elke wijziging in de Overeengekomen Specificatie, elke verhoging of verlaging van de ...

	13 Gebruik van Onderaannemers
	13.1 De Leverancier heeft het recht Onderaannemers in te schakelen bij de uitvoering van de Overeenkomst, tenzij de toepasselijke wetgeving dat verbiedt. Op verzoek van de Klant dient de Leverancier de Klant schriftelijk in kennis te stellen van Onder...
	13.2 Elke Partij is aansprakelijk voor de prestaties en alle handelingen en nalatigheden van haar Onderaannemers.

	14 Prijs
	Tenzij in de Leveringsovereenkomst anders is bepaald, geldt het volgende.
	14.1 Alle prijzen zijn exclusief btw en andere belastingen of heffingen die worden geheven op de levering van Diensten en/of Deliverables in het kader van de Overeenkomst, welke door de Klant dienen te worden betaald. In geval van grensoverschrijdende...
	Professionele Diensten
	14.2 Naast de betaling van de toepasselijke vergoedingen dient de Klant de Leverancier te vergoeden voor alle overeengekomen werkelijke, redelijke reiskosten en onkosten, met inbegrip van maar niet beperkt tot vliegtickets, hotels en kosten die de Lev...
	14.3 Tenzij in de Leveringsovereenkomst anders is overeengekomen, heeft de Leverancier het recht om de vergoedingen voor Professionele Diensten eenmaal per jaar aan te passen. De Leverancier dient de Klant vooraf schriftelijk in kennis te stellen van ...

	15 Facturatie en betalingsvoorwaarden
	Tenzij in de leveringsovereenkomst anders is overeengekomen, geldt het volgende.
	15.1 De Klant dient de vergoedingen volledig aan de Leverancier te betalen binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum.
	15.2 De Leverancier zal de vergoedingen factureren in overeenstemming met de in de Leveringsovereenkomst overeengekomen betalingsvoorwaarden. Bij gebreke van dergelijke betalingsvoorwaarden kunnen de vergoedingen worden gefactureerd vanaf de ontvangst...
	15.3 Vergoedingen voor het abonnement op of het gebruik van Software, Ondersteunende Diensten en/of ondersteunende diensten van de Productverkoper worden volledig en vooraf gefactureerd voor de gehele periode dat ze moeten worden geleverd zoals beschr...
	15.4 Indien de Partijen zijn overeengekomen dat vergoedingen elektronisch worden gefactureerd, dient de Klant de Leverancier de informatie te verstrekken die nodig is om facturen elektronisch bij de Klant in te dienen.
	15.5 Indien de Klant in gebreke blijft met een betaling in het kader van de Overeenkomst, heeft de Leverancier het recht verwijlrente in rekening te brengen, waarbij het hoogste van de volgende rentetarieven wordt toegepast: (i) de wettelijke rente di...
	15.6 Het recht om verwijlrente in rekening te brengen en de Diensten op te schorten doet geen afbreuk aan de overige rechten en rechtsmiddelen van de Leverancier uit hoofde van de Overeenkomst.
	15.7 De Klant dient alle uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigde bedragen volledig te betalen zonder enige verrekening, tegenvordering, aftrek of inhouding, tenzij dat wettelijk is toegestaan.

	16 Intellectuele-eigendomsrechten
	16.1 Elke Partij blijft eigenaar van alle IER die zij vóór de datum van de Overeenkomst bezit en van alle IER die zij daarna buiten het kader van de Overeenkomst of, in het geval van IER van een derde, onafhankelijk van die derde ontwikkelt. Het voorg...
	16.2 Alle IER die direct of indirect voortvloeien of anderszins resulteren uit de levering door de Leverancier van Diensten in het kader van de Overeenkomst, zullen uitsluitend berusten bij de Leverancier en zijn eigendom blijven. De Leverancier verle...
	16.3 De Klant verleent de Leverancier een niet-exclusief, wereldwijd, volledig betaald recht om alle IER van de Klant te gebruiken, te wijzigen en te reproduceren uitsluitend voor de levering van de Diensten en/of Deliverables, zonder enig recht om di...
	16.4 Voor alle duidelijkheid: de eigendom van alle IER in of met betrekking tot Producten blijft berusten bij de betrokken Productverkoper en wordt niet opgenomen in de licentie die de Leverancier overeenkomstig artikel 16.2 verleent. Elk gebruik van ...
	16.5 De Leverancier heeft het recht om alle kennis, knowhow en competenties die hij bij de uitvoering van de Diensten gebruikt en/of verwerft in zijn eigen voordeel en in het voordeel van andere klanten/derden te gebruiken bij toekomstige opdrachten v...

	17 Vrijwaring voor beweerde inbreuken op IER
	17.1 Indien een derde beweert dat de Diensten of Deliverables die de Leverancier in het kader van deze Overeenkomst levert inbreuk maken op een octrooi, geregistreerd handelsmerk of auteursrecht van die derde, dient de Leverancier de Klant op zijn kos...
	17.2 Indien de Diensten of Deliverables als gevolg van een bindende schikking of een definitieve uitspraak van een bevoegde rechtbank geacht worden inbreuk te maken op rechten van derden en het gebruik van de Diensten of Deliverables wordt verboden, o...
	17.3 De Leverancier is niet verplicht de Klant te verdedigen of te vrijwaren indien een vordering wegens inbreuk voortvloeit uit:
	17.4 De Klant dient de Leverancier, zijn Groepsmaatschappijen en Onderaannemers te vrijwaren en schadeloos te stellen voor en te verdedigen tegen alle vorderingen, verliezen, aansprakelijkheden en schade (met inbegrip van redelijke advocatenhonoraria ...

	18 Garantie
	18.1 De Leverancier garandeert dat hij elke Dienst zal uitvoeren in overeenstemming met Goede Praktijken in de Sector en volgens de Overeengekomen Specificaties. De Klant dient de Leverancier tijdig schriftelijk in kennis te stellen van elke inbreuk o...
	18.2 Voor terugkerende Diensten, zoals Ondersteunende Diensten of BBD, geldt de garantie zolang de Diensten worden geleverd. Voor eenmalige Diensten vangt de garantie voor elke Deliverable aan op de Leveringsdatum van die Deliverable en duurt ze derti...
	18.3 Indien een dergelijke niet-nakoming redelijkerwijs niet kan worden verholpen, zal de Leverancier de Klant een korting geven of zal hij de bedragen die voor het betrokken deel van de Diensten of Deliverables zijn betaald, terugbetalen. Dit vormt d...
	18.4 De Leverancier is echter niet aansprakelijk, en zijn verplichtingen krachtens de artikelen 18.1 tot en met 18.3 zijn niet van toepassing op de Diensten of Deliverables, indien de niet-nakoming te wijten is aan of verband houdt met respectievelijk:
	18.5 De Leverancier biedt geen enkele garantie met betrekking tot de Producten, hun kwaliteit, geschiktheid voor het doel of anderszins, anders dan de Productgarantie- en -ondersteuningsvoorwaarden van de Productverkoper in de betrokken eindgebruikers...
	18.6 De Leverancier geeft geen garantie dat alle veiligheidsrisico's, -dreigingen of -inbreuken zullen worden gedetecteerd door het gebruik van de Producten en/of Diensten. De bovenstaande garanties kunnen niet worden opgevat als een impliciete garant...

	19 Beperkingen van de aansprakelijkheid
	19.1 Behoudens de in de Overeenkomst vastgestelde beperkingen, is elke Partij aansprakelijk voor schade veroorzaakt door nalatig handelen of nalaten van haar eigen personeel en haar Onderaannemers.
	19.2 Voor zover wettelijk toegestaan:
	a) is geen van beide Partijen jegens de andere Partij aansprakelijk – hetzij op grond van een contract of onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), hetzij op grond van de schending van een wettelijke plicht of anderszins – voor gebruiksderving of be...
	b) tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de Leveringsovereenkomst, is de totale aansprakelijkheid van de Leverancier jegens de Klant met betrekking tot directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met een Leveringsovereenkomst, beperkt ...
	Deze beperking van aansprakelijkheid is van toepassing ongeacht het aantal gebeurtenissen, de aard van, of de periode die is verstreken tussen de verschillende gebeurtenissen die aanleiding gaven tot de aansprakelijkheid.
	19.3 Niets in de Overeenkomst zal de aansprakelijkheid van een van de Partijen beperken of uitsluiten voor:
	19.4 De Klant verliest zijn recht om een schadevergoeding te vorderen indien hij zijn vordering niet instelt binnen drie (3) maanden nadat hij zich bewust was geworden of redelijkerwijs bewust had moeten worden van de gebeurtenis die aanleiding gaf to...
	19.5 Indien de Partijen in een Leveringsovereenkomst een boete voor een aan de Leverancier te wijten vertraging of dienstencredits voor een schending van de afgesproken niveaus van dienstverlening zijn overeengekomen, heeft de Klant recht op die boete...
	19.6 Elke Partij dient alle redelijke maatregelen te nemen om haar verlies en de schade te beperken.

	20 Overmacht
	20.1 Geen van beide Partijen is jegens de andere Partij aansprakelijk voor het niet of met vertraging nakomen van haar verplichtingen (of die van haar Onderaannemers) als gevolg van Overmacht.
	20.2 In geval van Overmacht dient de getroffen Partij de andere Partij daarvan onmiddellijk schriftelijk en zo gedetailleerd mogelijk in kennis te stellen. Indien de Overmachtsituatie langer dan één (1) maand duurt of naar verwachting langer dan één (...

	21 Vertrouwelijkheid
	21.1 De Partijen komen overeen dat alle vertrouwelijke en eigendomsrechtelijk beschermde informatie die zij elkaar verstrekken of die tussen hen wordt uitgewisseld met betrekking tot de levering van Producten of Diensten in het kader van deze Overeenk...
	21.2 De Partijen erkennen dat elk van hen een Verstrekkende Partij of Ontvangende Partij kan zijn in het kader van de Overeenkomst.
	21.3 Vertrouwelijke Informatie omvat geen informatie:
	21.4 De Ontvangende Partij dient de Vertrouwelijke Informatie vertrouwelijk te houden en mag deze niet gebruiken, tot eigen voordeel aanwenden, kopiëren, reproduceren, op schrift stellen, vastleggen, opslaan of ernaar verwijzen voor enig ander doel da...
	21.5 De geheimhoudingsverplichtingen in dit artikel 21 beletten noch de Klant noch de Leverancier om Vertrouwelijke Informatie bekend te maken indien zij daartoe verplicht zijn krachtens toepasselijke wetgeving of op bevel van een bevoegde rechtbank o...
	21.6 De Ontvangende Partij mag Vertrouwelijke Informatie alleen verstrekken aan personen van haar Groepsmaatschappijen, directieleden, werknemers, Onderaannemers, Productverkopers of financieel, juridisch of andere adviseurs die van de Vertrouwelijke ...
	21.7 Op verzoek en naar eigen goeddunken van de Verstrekkende Partij dient de Ontvangende Partij binnen dertig (30) dagen na ontvangst van een verzoek daartoe alle originelen, kopieën, reproducties en samenvattingen van Vertrouwelijke Informatie en al...
	21.8 De verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst met betrekking tot Vertrouwelijke Informatie blijven van kracht gedurende een periode van vijf (5) jaar na de datum waarop de Overeenkomst afloopt of eindigt.

	22 Audits
	22.1 Indien de Klant in een Leveringsovereenkomst het recht wordt verleend om audits uit te voeren voor een specifiek doel of voor specifieke Diensten, dienen die audits te worden uitgevoerd in overeenstemming met de volgende bepalingen.
	22.2 De Klant heeft het recht om overeengekomen audits op eigen kosten en tijdens de normale kantooruren uit te voeren mits hij de Leverancier ten minste dertig (30) dagen van tevoren daarvan in kennis stelt. Dergelijke audits moeten worden uitgevoerd...
	22.3 De Klant dient de Leverancier ten minste twee (2) weken vóór de voorgestelde auditdatum een gedetailleerd auditplan voor te leggen met een beschrijving van de voorgestelde omvang, duur en startdatum van de audit.
	22.4 De Klant, of de onderling overeengekomen externe auditor, krijgt geen toegang tot Vertrouwelijke Informatie of persoonsgegevens van andere klanten van de Leverancier en dient bij het uitvoeren van audits ter plaatse altijd te worden vergezeld doo...
	22.5 Het hierboven beschreven auditrecht is alleen van toepassing op de Leverancier en geeft de Klant geen auditrechten ten aanzien van derden, zoals Productverkopers of aanbieders van Ondersteunende Hulpmiddelen.

	23 Bescherming van persoonsgegevens & NALEVING
	23.1 In verband met de levering van Diensten en Deliverables kan de Leverancier van tijd tot tijd persoonsgegevens verwerken. Dergelijke verwerking wordt alleen uitgevoerd wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan de contractuele verplichtingen va...
	23.2 Ingeval de Leverancier persoonsgegevens verwerkt, is deze gegevensverwerkingsovereenkomst van toepassing: Data Processing Agreement NL
	23.3 De Leverancier dient ervoor te zorgen dat alle technische en organisatorische maatregelen worden genomen om de persoonsgegevens te beschermen in overeenstemming met de vereisten van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de toepasse...
	23.4 De ontwikkeling van de Leverancier en Klant is gebaseerd op een reeks waarden en principes van Orange die met name zijn beschreven in zijn ethische code en zijn anticorruptiebeleid. Beide zijn beschikbaar op de corporate website van Orange (www.o...
	23.5 Deze teksten weerspiegelen de verbintenis van de Partijen om zich te houden aan de wet- en regelgeving waaraan hun bedrijfsactiviteiten zijn onderworpen. In dit verband komen de Partijen overeen zich te houden aan:
	(i) alle wet- en regelgeving inzake de bestrijding van corruptie en ongeoorloofde beïnvloeding,  met name met inbegrip van het Franse wetboek van strafrecht, wet nr. 2016-1691 van 9 december 2016 betreffende transparantie, corruptiebestrijding en de m...
	(ii) nationale, Europese en internationale wet- en regelgeving inzake internationale economische sancties (hierna 'de Economische Sancties'), met name embargo's, verboden en/of beperkingen ten aanzien van bepaalde landen, personen of entiteiten, indie...
	(i) en (ii) worden hierna de 'Nalevingsregels' genoemd.
	23.6 Elke Partij verklaart en garandeert dat zij, haar leidinggevenden, haar vertegenwoordigers en haar 'voornaamste aandeelhouders en/of voornaamste begunstigden' (voor de toepassing van het Contract wordt hieronder verstaan elke natuurlijke of recht...
	23.7 Indien het wettelijk en/of regelgevend kader verandert of indien een met de Nalevingsregels verband houdende wijziging van het Contract noodzakelijk zou kunnen zijn op grond van een rechterlijke beslissing of een beslissing van een autoriteit die...
	23.8 Elke Partij garandeert dat:
	- zij daadwerkelijk passende preventie-, opsporings- en remediërende maatregelen heeft genomen en handhaaft, ook ten aanzien van haar leidinggevenden, werknemers, vertegenwoordigers en onder haar zeggenschap staande ondernemingen die bij de uitvoering...
	- zij ervoor zorgt dat haar onderaannemers, leveranciers en andere zakenpartners in verband met het Contract ermee instemmen de Nalevingsregels na te leven.
	23.9 Elke Partij verbindt zich ertoe:
	- de verzoeken van de andere Partij met betrekking tot bewijzen van de toepassing van de bovengenoemde maatregelen te allen tijde onverwijld in te willigen,
	- de andere Partij in kennis te stellen van remediërende maatregelen die zijn genomen om de Nalevingsregels na te leven, indien de andere Partij op de hoogte is van een overtreding van deze Nalevingsregels (door haarzelf of door een van de voornoemde ...
	23.10 Indien een van de Partijen zich niet houdt aan de Nalevingsregels en/of de bovenvermelde verbintenissen, kan de andere Partij het Contract opschorten of beëindigen overeenkomstig de bepalingen in het artikel 'Beëindiging' van het Contract.

	24 Beëindiging
	24.1 De duur van de Overeenkomst en de bepalingen met betrekking tot de beëindiging ervan worden uiteengezet in de betrokken Leveringsovereenkomst.
	24.2 Tenzij in een Leveringsovereenkomst anders bepaald, heeft elke Partij het recht de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen indien de andere Partij een wezenlijke inbreuk op de Overeenkomst pleegt en (indien die inbreuk ongedaan kan worden gemaakt...
	24.3 De Leverancier kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien de Klant een uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigd bedrag niet betaalt binnen zeven (7) dagen na de datum van kennisgeving door de Leverancier dat het verschuldig...
	24.4 De kennisgeving van beëindiging dient schriftelijk te gebeuren en dient per koerier of per aangetekende brief met ontvangstbevestiging te worden verzonden naar het in de betrokken Leveringsovereenkomst vermelde adres van de andere Partij. De rede...
	24.5 In geval van vroegtijdige (i) beëindiging door opzegging of (ii) beëindiging als gevolg van een situatie zoals bedoeld in de artikelen 5.2 en 5.4, dient de Klant, tenzij anders bepaald in de Leveringsovereenkomst, alle werkzaamheden die de Levera...
	24.6 In geval van beëindiging door de Leverancier als gevolg van een wezenlijke inbreuk door de Klant, dient de Klant alle openstaande onbetaalde facturen van de Leverancier en alle onbetaalde rente onmiddellijk aan de Leverancier te betalen. Wat verr...
	24.7 De beëindiging van de Overeenkomst heeft geen invloed op rechten, rechtsmiddelen, verplichtingen of aansprakelijkheden van de Partijen die tot de datum van beëindiging zijn ontstaan, met inbegrip van het recht om schadevergoeding te eisen voor in...
	24.8 Klantinformatie die aan de Leverancier wordt doorgegeven, zal automatisch worden verwijderd, tenzij de Partijen een Bewaringsovereenkomst hebben ondertekend voor niet-beheerde Klanten, in welk geval de toegangscodes en wachtwoorden van Klanten ve...

	25 Overdracht
	25.1 Geen van beide Partijen mag haar rechten of verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij, die haar toestemming niet op onredelijke gronden mag onthouden. Niettegenstaa...

	26 PUBLICITEIT
	Geen van beide Partijen heeft het recht handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo's of andere tekens of identificatiesymbolen van de andere Partij te gebruiken of anderszins een publieke mededeling te doen, zaken te publiceren, reclame te maken,...

	27 Afstand
	Verzuim of vertraging van de kant van de Partijen bij de uitoefening van een recht of rechtsmiddel krachtens de Overeenkomst of bij de afdwinging van de voorwaarden ervan, geldt niet als een afstand. De enkele of gedeeltelijke uitoefening van een derg...

	28 Gehele Overeenkomst
	28.1 De Overeenkomst vormt de volledige afspraak en overeenkomst tussen de Partijen met betrekking tot het voorwerp ervan en vervangt en heeft voorrang op alle eerdere mondelinge of schriftelijke mededelingen of afspraken.
	28.2 De Klant erkent dat hij niet heeft vertrouwd op enige verklaring, belofte, voorstelling, toezegging of garantie gedaan of gegeven door of namens de Leverancier die niet in de Overeenkomst is vermeld.

	29 Scheidbaarheid
	Indien enig deel van de Overeenkomst niet-afdwingbaar of ongeldig wordt geacht, zal het niet-afdwingbare of ongeldige deel maximaal worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving om de oorspronkelijke bedoeling van de Partije...

	30 Wijzigingen VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN en wijzigingen van de overeenkomst
	30.1   De Leverancier kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen alleen van kracht worden met betrekking tot overeenkomsten die zijn aangegaan nadat de gewijzigde versie van deze Algemene Voorwaarden op de website van...
	30.2   Wijzigingen van de Overeenkomst dienen schriftelijk te gebeuren en naar behoren te worden ondertekend door bevoegde vertegenwoordigers van de Partijen.

	31 Geschillen
	31.1 Elk geschil, elke onenigheid en elke claim voortvloeiend uit of verband houdend met de Overeenkomst, met inbegrip van elke vraag betreffende de inbreuk, het bestaan, de geldigheid of de beëindiging ervan ('Geschil') zal worden beslecht zoals bepa...
	31.2 Over elk geschil zal onverwijld en te goeder trouw worden onderhandeld met het oog op een minnelijke schikking.
	31.3 Indien geen minnelijke oplossing of regeling kan worden bereikt, zal het Geschil worden voorgelegd aan en definitief worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van Antwerpen (afdeling Antwerpen).

	32 Toepasselijk recht
	De Overeenkomst en alle aangelegenheden die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht.

	33 Voortbestaan
	33.1 De rechten en verplichtingen van de Partijen op grond van de volgende artikelen blijven ook na afloop, beëindiging of opzegging van de Overeenkomst bestaan: artikel 16 (Intellectuele-eigendomsrechten), artikel 19 (Beperking van aansprakelijkheid)...


