Algemene Voorwaarden Assit B.V.
1. Assit B.V.

6. Kosten

Assit B.V. is een softwareontwikkelingsbedrijf dat zich met name richt op
de assurantiebranche. Assit B.V. is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 61299057. Assit B.V. verricht
consultancywerkzaamheden en levert software.

Tijd gemoeid met dienstreizen in het kader van de behandeling van de
opdracht zullen tegen het genoemde tarief in rekening worden gebracht,
tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Daarnaast zullen ingeval van
werkzaamheden op locatie reiskosten ter grootte van € 0,28 per gereisde
kilometer in rekening worden gebracht.

2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming,
de inhoud en de nakoming van alle tussen Assit B.V. en cliënt gesloten
overeenkomsten. Nadere afspraken, toezeggingen en verklaringen door
of namens Assit B.V. binden Assit B.V. uitsluitend, indien deze schriftelijk
door hem of haar zijn bevestigd. Deze algemene voorwaarden sluiten in
geval van strijdigheid uitdrukkelijk de toepassing van alle algemene
voorwaarden, van welke aard dan ook, van cliënt uit.

3. Het ontstaan van opdrachten
De overeenkomst van opdracht of levering van software tussen Assit B.V.
en cliënt kan schriftelijk en/of mondeling ontstaan. Indien cliënt het
bestaan van een mondelinge overeenkomst van opdracht of levering van
software betwist zal hij of zij deze betwisting per omgaande kenbaar
maken, doch in ieder geval binnen 14 dagen na aanvang van de
werkzaamheden c.q. levering van software door Assit B.V.

7. Betalingen
Betaling van het op de factuur vermelde bedrag voor werkzaamheden
dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Voor de betaling
ingeval van levering van software wordt verwezen naar de hiervoor
specifiek gesloten “gebruikersovereenkomst” tussen Assit B.V. en cliënt.
Bij niet tijdige betaling is cliënt in verzuim zonder dat ingebrekestelling
door Assit B.V. is vereist. Na het verstrijken van de betalingstermijn is
cliënt zonder nadere ingebrekestelling een rente over het factuurbedrag
verschuldigd vanaf het verstrijken van de betalingstermijn. De te
vergoeden rente bedraagt voor elke maand of gedeelte hiervan 1% van
het factuurbedrag. Bij niet tijdige betaling is cliënt bovendien gehouden
tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als
gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor
advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
Assit B.V. behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de
overeengekomen werkzaamheden c.q. de levering van software op te
schorten, te staken of te beëindigen wanneer en zolang cliënt de
facturen van Assit B.V. niet binnen de overeengekomen betalingstermijn
voldoet.

4. Verplichting en uitvoeringstermijn
Assit B.V. zal bij het verrichten van werkzaamheden en bij het leveren van
software de grootst mogelijke zorgvuldigheid aangaande de belangen van
cliënt in acht nemen. In het bijzonder draagt Assit B.V. zorg voor
geheimhouding van alle door cliënt in het kader van de overeenkomst
aan Assit B.V. ter beschikking gestelde gegevens en informatie. Indien en
voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft
Assit B.V. het recht om werkzaamheden (mede) door derden te laten
verrichten.
In het geval dat in verband met de uitvoering van de werkzaamheden of
levering van software tussen Assit B.V. en cliënt een termijn is
overeengekomen, dan geldt deze termijn slechts bij benadering, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Assit B.V. biedt ten
aanzien van afgesproken levertijden geen enkele garantie en niet-tijdige
levering geeft cliënt geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de
overeenkomst of opschorting van enige verplichting jegens Assit B.V.

8. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Assit B.V. voor schade van cliënt als gevolg van
tekortkoming in de uitvoering van de opdracht of als gevolg van levering
van software is beperkt tot het gefactureerde bedrag over de
achterliggende 3 maanden, maar in ieder geval beperkt tot het bedrag
dat, in deze specifieke kwestie, wordt uitgekeerd door de
beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Assit B.V.

9. Toepasselijk recht en bevoegdheid rechter
Op alle met Assit B.V. gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van
toepassing. Geschillen naar aanleiding van met Assit B.V. gesloten
overeenkomsten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter te Amsterdam.

5. Tarief
Bij het aangaan van de overeenkomst van opdracht of levering van
software zal Assit B.V. kenbaar maken welk tarief bij de uitvoering van de
opdracht c.q. voor de levering van de software zal worden gehanteerd.
Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, luidt dit tarief exclusief btw en
exclusief eventuele kosten.
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