Algemene voorwaarden Marvelous Solutions B.V.
(gedeponeerd bij de KvK onder nummer 67788998)

Artikel 1 Werkingssfeer
1.Deze algemene voorwaarden (Algemene Voorwaarden) zijn van
toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen iedere
vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, die aan
Marvelous Solutions B.V. (Marvelous Solutions), wordt gegeven door een
opdrachtgever (Opdrachtgever), alsmede op alle rechtsbetrekkingen als
gevolg daarvan of in verband daarmee.
2.Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands en het
Engels. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze versies, prevaleert de
Nederlandse versie.
Artikel 2 Overeenkomst
1.De overeenkomst voor de uitvoering van een opdracht (Overeenkomst)
komt eerst tot stand nadat de opdracht door Marvelous Solutions
schriftelijk is aanvaard.
2.Marvelous Solutions heeft het recht om derden in te schakelen. De
werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn uitgesloten. Alle
bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn niet alleen bedongen ten
behoeve van Marvelous Solutions, maar ook ten behoeve van derden die
in het kader van de uitvoering van een Overeenkomst door Marvelous
Solutions zijn ingeschakeld.
3.De uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichting bestaat uit
een
inspanning naar beste vermogen, gebaseerd op de door Opdrachtgever
verstrekte gegevens en de aard van de opdracht, tenzij de opdracht
uitdrukkelijk voorziet in een resultaat. Opdrachtgever is verplicht om alle
feitenen omstandigheden die van belang kunnen zijn voor een correcte
uitvoering van de opdracht, alsmede alle door Marvelous Solutions
verlangde gegevens en informatie te verstrekken. Opdrachtgever staat in
voor de juistheid en volledigheid van alle aan Marvelous Solutions
verstrekte gegevens en informatie.
4.Marvelous Solutions streeft ernaar om alle zaken en/of diensten op de
overeengekomen data en/of binnen de overeengekomen termijnen te
leveren. Overeengekomen data en/of termijnen zijn indicatief en nimmer
fataal.
Artikel 3 Prijzen en betaling
1.Opdrachtgever betaalt de door Marvelous Solutions gefactureerde
bedragen binnen de overeengekomen betalingstermijn en bij gebreke
van een expliciet overeengekomen betalingstermijn binnen 30 (dertig)
dagen na factuurdatum, zonder enig recht op opschorting en/of
verrekening.
2.Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is
Marvelous Solutions gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten.
Marvelous Solutions is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als
gevolg van deze opschorting.
Artikel 4 Aansprakelijkheid
1. Marvelous Solutions heeft een(beroeps) aansprakelijkheidsverzekering

afgesloten. Iedereaansprakelijkheid in verband met de uitvoering van
een Overeenkomst of anderszins, is beperkt tot maximaal het bedrag dat
in het concrete geval door de verzekeraar wordt uitgekeerd,
vermeerderd met het eigen risico dat in het betreffende geval van
toepassing is.
2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar
plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot directe schade en tot
maximaal het bedrag vande voor die Overeenkomst bedongen prijs (excl.
btw). Indiende Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is
met een looptijd van meer dan 1 (één) jaar, wordt de voor die
Overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van devergoedingen
(excl. btw) bedongen voor 1 (één) jaar.
3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is
steeds dat Opdrachtgever zowel eventuele klachten als schade zo

spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 (tien) dagen, na het ontstaan
daarvan, of nadat Opdrachtgever daarmee redelijkerwijs bekendhad
kunnen zijn, schriftelijk aan Marvelous Solutions meldt. Iedere
vordering tot schadevergoeding tegen Marvelous Solutions vervalt door
het verloop van 1 (één)jaar na het ontstaan van de vordering.
Artikel 5 Intellectuele eigendom
1. Alle rechten van intellectuele eigendom van voor Opdrachtgever
ontwikkelde of aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde
programmatuur, software, websites, databestanden, apparatuur of
andere materialen, zijn en blijven eigendom van Marvelous Solutions.
2. Marvelous Solutions verschaft de Opdrachtgever de volledige
gebruiksrechten op de voor Opdrachtgever ontwikkelde
programmatuur, software of websites. Op aanvraag van de
Opdrachtgever verschaft Marvelous Solutions tevens de broncode van
welke is ontwikkeld in de tijd van de uitvoering van de Overeenkomst ,
tenzij anders is overeengekomen of de licentievoorwaarden van een
derde dit niet toelaten. Een aan Opdrachtgever verleend gebruiksrecht
is niet-exclusief en mag niet in sub licentie worden gegeven.
3. Wanneer partijen (in afwijking op 5.1 en 5.2) afspreken dat Opdrachtgever
wel eigenaar is of zal worden van eenrecht van intellectuele eigendom
ten aanzien van voor Opdrachtgever ontwikkelde programmatuur,
software, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen,
dan heeft Marvelous Solutions het recht om de daaraan ten grondslag
liggende ideeën, ontwerpen, documentatie en dergelijke, zonder enige
beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren,
hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. Marvelous Solutions heeft tevens
het recht om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te
doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van
Opdrachtgever zijn of worden gedaan.
Artikel 6 Geheimhouding
1. Partijen (met inbegrip van hun functionarissen, directeuren,
werknemers, agenten en gelieerde ondernemingen) zijn gebonden tot
algehele geheimhouding van elkaars vertrouwelijke informatie en zullen
deze uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van de Overeenkomst.
Artikel 7 Data en privacy
1. Partijen zullen te allen tijde voldoen aan alle verplichtingen op grond
van het Nederlandse recht inzake gegevensbescherming en alle andere
relevante (nationale, Europese en internationale) voorschriften inzake
gegevensbescherming (de Privacywetten) die van toepassing zijn op de
uitvoering van de overeenkomst. Beide partijen zullen (i) passende
beveiligingsmaatregelen nemen om de vertrouwelijkheid van de door
de andere partij verstrekte (persoons)gegevens te beschermen, (ii) de
andere partij, op verzoek van die partij, informeren over de
beveiligingsmaatregelen die met betrekking tot het voorgaande zijn
genomen, en (iii) de andere partij in kennis stellen van elke inbreuk op
persoonsgegevens in overeenstemming met en binnen de in de
Privacywetten gestelde termijn. Indien van toepassing sluiten de
partijen een nadere verwerkersovereenkomst.
Artikel 8 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Marvelous Solutions partij is, is
uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Geschillen tussen
Marvelous Solutions en Opdrachtgever zullen uitsluitend worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement OostBrabant, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

