ALGEMENE VOORWAARDEN
versie: 21 april 2014
DEFINITIES
Algemene voorwaarden
Ecompy

deze algemene voorwaarden
de eenmanszaak handelend onder de naam ‘Ecompy’, gevestigd te Utrecht. In deze algemene
voorwaarden verder aangeduid als: Ecompy.

Licentienemer

een natuurlijke - of rechtspersoon met wie Ecompy een Overeenkomst aangaat of is
aangegaan.

Overeenkomst

elke overeenkomst tussen Ecompy en de Licentienemer met betrekking tot dienst(en) die
Ecompy levert aan de Licentienemer.

Diensten

de diensten waarvan levering met de Licentienemer is overeengekomen in de Overeenkomst.

E-commerce platform

De door Ecompy in gebruik gegeven webwinkel / (internet)applicatie.

Add-ons

App’s, modules, thema’s die functionaliteiten toevoegen aan het E-commerce platform en die
geïnstalleerd, aangeschaft, toegevoegd, ingeschakeld, uitgeschakeld en gedeïnstalleerd
kunnen worden. Aan deze app’s, modules en thema’s kan een vergoeding zijn gekoppeld.

Ecompy App Store

Een of meerdere (internet)pagina’s waarop Add-ons geïnstalleerd, toegevoegd en/of
ingeschakeld kunnen worden aan het E-commerce platform.

1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Ecompy goederen en/of
diensten van welke aard ook aan Licentienemer levert, ook indien deze goederen of diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn
omschreven. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn
overeengekomen.
1.2 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Licentienemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.3 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze
algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Ecompy en Licentienemer in overleg treden teneinde nieuwe
bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de
strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

2. Niet-overname beding
2.1 Elk van partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze,
behoudens nadat goed zakelijk overleg met de andere partij heeft plaatsgehad, medewerkers van de andere partij die betrokken
zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

3. Risico
3.1 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Licentienemer over op het
moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Licentienemer of van een door Licentienemer gebruikte hulppersoon
zijn gebracht.

4. Gebruiksrecht
4.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 9 verleent Ecompy Licentienemer het niet-exclusieve gebruiksrecht tot het E-commerce
platform en Add-ons. De Licentienemer krijgt in geen enkel geval de beschikking over de broncode. Evenmin heeft de
Licentiehouder de vrijheid om het E-commerce platform door een andere partij dan Ecompy te laten hosten.
4.2 Licentienemer zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens
in deze algemene voorwaarden bepaalde, omvat het gebruiksrecht van Licentienemer uitsluitend het recht het E-commerce
platform te laden en uit te voeren.
4.3 Het E-commerce platform en Add-ons mogen door Licentienemer uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie worden
gebruikt.
4.4 Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Licentienemer niet toegestaan het gebruiksrecht van het E-commerce platform
te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk
1

doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, ook niet indien de betreffende derde het E-commerce platform uitsluitend
ten behoeve van Licentienemer gebruikt.
4.5 Licentienemer zal zich na beëindiging of ontbinding van de licentieovereenkomst onthouden van ieder direct of indirect gebruik
van de in licentie gegeven Diensten, waaronder het E-commerce platform en Add-ons, en is gehouden om alle van Ecompy
verkregen informatie binnen twee werkdagen na de datum van beëindiging of ontbinding te verwijderen uit alle bij Licentienemer
aanwezige (computer)apparatuur.

5. Add-ons
5.1 Het E-commerce platform kan worden uitgebreid met Add-ons. Indien een Add-on via de Ecompy App Store wordt
geïnstalleerd, wordt de eventuele vergoeding van desbetreffende Add-on toegevoegd aan de factuur.
5.2 Licentienemer is zelf verantwoordelijk voor het installeren, toevoegen, inschakelen, uitschakelen en de-installeren van Add-ons.
5.3 Add-ons worden voor minimaal 1 maand aangeschaft en zijn maandelijks opzegbaar.
5.4 In het geval dat Add-ons aangeboden worden met een proefperiode, wordt de Licentienemer niet gefactureerd voor gebruik
van de Add-ons binnen de proefperiode. Indien Licentienemer de App niet de-installeert voor het einde van de proefperiode, wordt
dit beschouwd als aanschaf van Add-on en wordt de Licentienemer gefactureerd.
5.5 Indien de Licentienemer een Add-on met een proefperiode uitschakelt en/of verwijderd, dan bestaat niet langer de
mogelijkheid deze Add-on nogmaals gebruik te maken van de proefperiode.
5.6 Bij installatie van een Add-on via de Ecompy App Store, gaat de Licentienemer akkoord met de algemene voorwaarden en/of
eventuele aanvullende voorwaarden van de aanbieder. Onder de aanbieder wordt verstaan een derde partij en/of Ecompy.
5.7. De derde partij is verantwoordelijk voor de functionaliteiten en onderhoud van de Add-on die wordt aangeboden in de Ecompy
App Store. Licentienemer vrijwaart Ecompy voor aansprakelijkheid bij het niet deugdelijk functioneren van de Add-on. Op Add-ons
die worden aangeboden door Ecompy zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

6. Prijs en betaling
6.1 Alle door Ecompy opgegeven of overeengekomen prijzen en licentievergoedingen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en
andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
6.2 De licentievergoeding bedraagt een vaste prijs per order. Daarnaast zijn er eventueel minimum bedragen per maand
vastgesteld alsmede een staffelkorting op de vaste vergoeding per order. De prijzen zijn gespecificeerd in de Licentieovereenkomst.
6.3 Indien de Licentievergoeding een vaste prijs per order bedraagt, dan wordt deze op de eerste dag van een kalendermaand
berekend over de voorgaande maand.
6.4 Ecompy is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen, tarieven en licentievergoedingen door middel van een
schriftelijke kennisgeving aan Licentienemer aan te passen voor prestaties die, volgens de desbetreffende planning c.q. volgens de
overeenkomst, zullen worden geleverd op een tijdstip dat tenminste een maand na de datum van deze kennisgeving ligt.
6.5 Indien Licentienemer niet akkoord wenst te gaan met een door Ecompy kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven
als bedoeld in artikel 6.4, is Licentienemer gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in dat artikel bedoelde kennisgeving de
overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Ecompy genoemde datum waarop de prijs- of
tariefsaanpassing in werking zou treden dan wel de overeenkomst te annuleren.
6.6 Alle facturen zullen door Licentienemer worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij
gebreke van specifieke condities zal Licentienemer binnen veertien dagen na factuurdatum betalen.
6.7 Licentienemer is niet gerechtigd met betrekking tot de betaling van de licentievergoeding en andere verschuldigde bedragen
een beroep te doen op verrekening, korting en/of compensatie. Licentienemer mag de betaling van de licentievergoeding of andere
bedragen niet opschorten met een beroep op de eventuele ondeugdelijkheid van de dienst.
6.8 Indien Licentienemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Licentienemer, zonder
dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente bij overeenkomsten verschuldigd zijn.
6.9 Indien Licentienemer na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven,
in welk geval Licentienemer naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van
buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte
vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte
wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag, met een minimum van € 200,00.
6.10 Ecompy heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te vorderen en/of op andere wijze voor betaling
zekerheid te verkrijgen.
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6.11 Add-ons en/of diensten die worden afgenomen, worden maandelijks gefactureerd, tenzij Ecompy gehele of gedeeltelijke
vooruitbetaling te vordert.
6.12 Indien Licentienemer gebruikt maakt van automatische incasso om vergoedingen aan Ecompy te voldoen en voornemens is
om een automatische incasso bij de bank te storneren, dan treedt Licentienemer eerst in overleg met Ecompy.
6.13 Wanneer de registrerende instanties of andere derden de tarieven van domeinnamen, andere producten en/of diensten
wijzigen, is Ecompy gerechtigd de door Licentienemer daarvoor verschuldigde prijzen dienovereenkomstig aan te passen.

7. Duur
7.1 Elke overeenkomst tussen Ecompy en Licentienemer heeft een duur van 12 kalendermaanden.
7.2 De duur van de overeenkomst wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij
Licentienemer of Ecompy de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van twee
kalendermaanden voor het einde van de betreffende periode, waarbij als opzegdatum geldt de datum van de poststempel.

8. Conformiteit
8.1 Opgaven van Ecompy betreffende prestaties, functionaliteiten, kleuren, eigenschappen en dergelijke, gelden slechts bij
benadering en zijn vrijblijvend.
8.2 Afbeeldingen, beschrijvingen, reclamemateriaal en aanbiedingen binden Ecompy niet.
8.3 Indien het E-commerce platform (mede) bestemd is voor gebruik buiten Nederland of gericht is op een publiek buiten
Nederland, dient Licentienemer zich er van te vergewissen dat het E-commerce platform, de inhoud en het gebruik ervan voldoen
aan alle in het betreffende land daaraan gestelde voorschriften. Het gebruik van het E-commerce platform en de conformiteit met
de bepalingen van overheidswege is voor risico van Licentienemer.
8.4 Licentienemer staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Ecompy verstrekte
gegevens en informatie. Ecompy is pas gehouden tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst, indien Licentienemer alle door
Ecompy verlangde gegevens en informatie heeft verstrekt en aan al zijn verbintenissen ten opzichte van Ecompy heeft voldaan.

9. Rechten van intellectuele of industriële eigendom
9.1 Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ter beschikking gestelde diensten,
apparatuur of andere materialen zoals het E-commerce platform, Add-ons, andere software, teksten, designs, afbeeldingen,
analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij
Ecompy of diens licentiegevers.
9.2 Het is Licentienemer niet toegestaan om de ter beschikking gestelde diensten, apparatuur of andere materialen zoals het Ecommerce platform, Add-ons, andere software, teksten, designs, afbeeldingen, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten,
offertes, alsmede gedeelte gedeeltes of voorbereidend materiaal daarvan te kopiëren, te reproduceren of op andere wijze te
verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, te wijzigen of te reconstrueren.
9.3 Licentienemer is ermee bekend de ter beschikking gestelde diensten, apparatuur of andere materialen zoals het E-commerce
platform, Add-ons, andere software, teksten, designs, afbeeldingen, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes,
alsmede gedeelte gedeeltes of voorbereidend materiaal daarvan vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Ecompy of
diens licentiegevers bevatten. Licentienemer verbindt zich, onverminderd het bepaalde in artikel 2, deze diensten, apparatuur en
materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel
waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van
Licentienemer die niet noodzakelijkerwijs de diensten, apparatuur en/of andere materialen behoeven te gebruiken.
9.4 Het is Licentienemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van
intellectuele of industriële eigendom uit diensten, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen
aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van het E-commerce platform.
9.5 Het is Ecompy toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de broncode/programmatuur. Indien Ecompy
door middel van technische bescherming de broncode/programmatuur heeft beveiligd, is het Licentienemer niet toegestaan deze
beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
9.6 Licentienemer staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Ecompy van informatie,
apparatuur of materialen met het doel van gebruik of bewerking en Licentienemer zal Ecompy vrijwaren tegen elke actie welke is
gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.
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10. Medewerking door Licentienemer
10.1 Licentienemer zal Ecompy steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke
gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. Indien noodzakelijk en redelijk, verleent Licentienemer
medewerking aan een wijziging binnen de dienst, bijvoorbeeld het aanpassen van inloggegevens.
11.2 Licentienemer is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de door Ecompy te verlenen
diensten alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.
11.3 Indien is overeengekomen dat Licentienemer informatie, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal
stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.
11.4 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken
ter beschikking van Ecompy staan of indien Licentienemer op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Ecompy in
ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft hij het recht om de daardoor ontstane
kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.
11.5 Ingeval medewerkers van Ecompy op de locatie van Licentienemer werkzaamheden verrichten, zal Licentienemer kosteloos
voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals -indien van toepassing- een werkruimte met
telecommunicatiefaciliteiten etc. zorgdragen. Licentienemer zal Ecompy vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van
Ecompy daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het
handelen of het nalaten van Licentienemer of van onveilige situaties in diens organisatie.
11.6 Indien Licentienemer overstapt van een ander platform naar het E-commerce platform van Ecompy, is Licentienemer
verantwoordelijk voor het juist instellen van redirects, om de zoekmachine waarde van de internetadressen te behouden.
11.7 Indien Licentienemer gebruik maakt van een of meerdere Payment Service Provider(s), dan is Licentienemer verplicht het
identieke rekeningnummer te vermelden, waarop betalingen worden ontvangen, op de daartoe bestemde plaatsen in het Ecommerce platform.
11.8 Licentienemer dient reserve kopieën (back-ups) op andere datadragers dan van Ecompy te maken van informatie die
toegezonden wordt naar de servers van het E-commerce platform. Indien er informatie verloren gaat, zal Licentienemer de
betreffende informatie nogmaals kosteloos naar de server van het E-commerce platform zenden.
11.9. Licentienemer is verplicht om medewerking te verlenen aan registratie, overdracht en opheffing van domeinnamen, wijziging
van registraties in de databases van de toewijzingsinstanties en wisseling van providers en registrerende instanties.

12. Gedragsregels
12.1 Het is Licentienemer niet toegestaan het E-commerce platform, een Add-on, een server, een domeinnaam, een e-mailadres
en/of de schijfruimte te gebruiken voor gedragingen en/of handelingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de
Overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar zijn niet beperkt tot, de navolgende
gedragingen en handelingen:
- Zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het internet (hacken);
- het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele
eigendomsrechten van Ecompy en/of derden;
- Ongevraagd grote hoeveelheden e-mail verzenden met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen
op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud. Dit geldt ook voor spam die via elke andere provider wordt verstuurd
met referentie aan een website, e-mailadres of andere dienst bij Ecompy;
- het openbaar maken of verspreiden van kinderpornografie;
- seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;
- enig ander frauduleus handelen.
12.2 Indien een derde Ecompy erop wijst dat op het E-commerce platform, een Add-on, een server, een e-mailpostvak en/of
schijfruimte informatie staat welke door Licentienemer wordt beheerd, inbreuk maakt op rechten van die derde of anderszins
onrechtmatig wordt gehandeld, is Ecompy gerechtigd dit als onrechtmatig en/of fraudeleus handelen aan te merken en op te
vatten als schending van de gedragsregels.
12.3 Indien Licentienemer zich niet houdt aan de gedragsregels zoals gesteld in artikel 9.1, artikel 9.2 of als het vermoeden bestaat
dat Licentienemer een overtreding begaat, dan is Ecompy gerechtigd met onmiddellijke ingang de betreffende pagina’s te
blokkeren, de e-mail postvakken te wissen, het verleende gebruiksrecht in te trekken, toegang tot het E-commerce platform geheel
of gedeeltelijk te weigeren, alle overeenkomsten tussen Ecompy en Licentienemer te beëindigen en/of aangifte te doen. Ecompy
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kan hierbij alle relevante informatie over Licentienemer overhandigen aan de bevoegde instanties en handelingen verrichten die
deze instanties Ecompy verzoeken te verrichten in het kader van het onderzoek.
12.4 Indien Licentienemer mogelijke rechtschending door een domeinnaam begaat, kan Ecompy maatregelen nemen die het
domein ontoegankelijk maken. In gevallen waarin objectieve zaken wijzen op daadwerkelijke rechtsschending, heeft Ecompy het
recht de overeenkomst zonder opzegtermijn te beëindigen.

13. Diensten Ecompy
13.1 Ecompy voert regelmatig onderhoudswerkzaamheden uit aan haar technische infrastructuur om zorg te dragen voor veiligheid
van het internetverkeer, ter handhaving van de netintegriteit, interoperabiliteit van haar diensten en/of andere redenen die ten
goede komen Ecompy, Licentienemer of andere partijen. Daartoe kan Ecompy haar diensten tijdelijk opschorten of beperken, voor
zover hier objectieve redenen voor zijn. Ecompy tracht onderhoudswerkzaamheden, voor zover mogelijk, op tijden met weinig
internetverkeer uit te voeren.
13.2. Indien onderhoudswerkzaamheden zoals gesteld in artikel 13.1. langer duren, zal Ecompy Licentienemer tijdig informeren
over de duur van de onderhoudswerkzaamheden indien dit redelijkerwijs mogelijk is.
13.3 Licentienemer gaat ermee akkoord dat Ecompy vrije keuze heeft in de technische infrastructuur. Ecompy mag van
Licentienemer de gebruikte infrastructuur, waaronder hard- en software, ten alle tijden vervangen. Het gebruik van bepaalde
infrastructuur, diensten, hardware en software van derden en/of leveranciers, geldt alleen als bestandsdeel van de overeenkomst,
indien zulks in de beschrijving van de diensten uitdrukkelijk is vermeld.
13.4 Ecompy is in alle gevallen gerechtigd de diensten met inachtneming van een redelijke aankondigingstermijn te wijzigen. Indien
Licentienemer niet binnen een door Ecompy gestelde, redelijke termijn bezwaar maakt tegen de wijziging, dan wordt deze van
kracht.
13.5 In tegenstelling tot het bepaalde in het vorige lid, mag Ecompy nieuwe functionaliteiten aan het E-commerce platform of Addons toevoegen zonder Licentienemer vooraf hierover te informeren. Licentienemer kan de overeenkomst niet ontbinden of
aansprak maken op schade op enigerlei wijze als grond van toevoeging van nieuwe functionaliteiten aan het E-commerce platform
of Add-ons.
13.6 Indien er door Ecompy vaste IP-adressen beschikbaar worden gesteld aan Licentienemer, behoudt Ecompy zich het recht voor
om het aan Licentienemer toegewezen IP-adres te wijzigen, indien dit om technische of andere redenen noodzakelijk is.
13.7 Ecompy behoudt zich het recht voor om de omvang van in- en uitgaande e-mailberichten te beperken, voor zover zulks in
redelijkheid van Licentienemer kan worden verlangd. Ecompy is gerechtigd om bij het E-commerce platform binnengekomen emailberichten te wissen, a) nadat deze door Licentienemer zijn opgeroepen, b) nadat deze overeenkomstig de instructies van
Licentienemer zijn doorgezonden, of c) na afloop van een bewaartermijn van 60 dagen. Voornoemde bepalingen voor emailberichten gelden niet als Licentienemer een eigen e-mailserver in bedrijf heeft.
13.8 Ecompy is gerechtigd Licentienemer e-mailberichten te versturen.
13.9 Ecompy is gerechtigd om een aan Licentienemer gericht e-mailbericht te blokkeren of af te wijzen, indien de vrees bestaat dat
een e-mail schadelijke software (virussen, wormen, trojanen etc.) bevat, de afzenderinformatie foutief of versluierd is, of wanneer
sprake is van ongevraagde of versluierde commerciële communicatie (spam).
13.10 Ecompy richt zich op zakelijke afnemers, derhalve worden overeenkomsten tussen Licentienemer en Ecompy beschouwd als
een zakelijke overeenkomst.
13.11 Indien het E-commerce platform uitzonderlijk wordt afgenomen door een consument, stemt deze er uitdrukkelijk mee in dat
de dienst aanvangt voordat de wettelijke bedenktijd is verstreken.
13.12 Ecompy faciliteert het E-commerce platform, de Add-ons en andere diensten maar laat zich niet in met de exploitatie ervan.
De Licentienemer is zelf verantwoordelijk voor de afhandeling met eventuele derden partijen en vrijwaart Ecompy voor alle
aanspraken van deze derden.
13.13 Het E-commerce platform en Add-ons worden verleend op basis van fair use policy en rekening houdend met de technische
beperkingen. Sommige functionaliteiten van het E-commerce platform of Add-ons zullen bij hoge mate van gebruik niet
gefaciliteerd kunnen worden.

14. Garantie
14.1 Tenzij anders is overeengekomen, is Ecompy niet verantwoordelijk voor controle van de juistheid en volledigheid van de
resultaten van het E-commerce platform. Licentienemer zal deze resultaten na ontvangst controleren.
14.2 Ecompy staat in voor de deugdelijkheid van het door haar geleverde E-commerce platform in overeenstemming met wat
Licentienemer op grond van de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Indien onvolkomenheden in de resultaten van de
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verwerking een direct gevolg zijn van hardware, software, teksten, designs, afbeeldingen, analyses, ontwerpen, documentatie,
rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan waarvoor Ecompy uit hoofde van de overeenkomst uitdrukkelijk
verantwoordelijk is, zal Ecompy het E-commerce platform naar beste vermogen deze onvolkomenheden (laten) herstellen, mits de
benodigde gegevens nog beschikbaar zijn en Licentienemer de onvolkomenheden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één
week na ontvangst van de resultaten, schriftelijk en gedetailleerd aan Ecompy kenbaar maakt. De herstelwerkzaamheden zullen
gratis worden uitgevoerd. Indien de onvolkomenheden niet zijn toe te rekenen aan Ecompy, kan Licentienemer Ecompy verzoeken
de werkzaamheden uit te voeren, in welk geval Ecompy de kosten daarvan in rekening zal brengen.
14.3 Indien herstel van onvolkomenheden die toegerekend moeten worden aan Ecompy redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Ecompy
een redelijke prijsreductie toepassen voor Licentienemer, zonder verder of anderszins jegens Licentienemer aansprakelijk te zijn.
14.4 Onvolkomenheden in het E-commerce platform omvatten geen nieuwe functionaliteiten of functionaliteiten die niet expliciet
benoemd zijn in presentaties die Ecompy heeft uitgegeven.
14.5 Gebreken in de beveiliging van de door Licentienemer opgeslagen informatie op het E-commerce platform, een Add-on, een
server, een e-mailpostvak en/of schijfruimte, gebreken als gevolg van handelingen van Licentienemer zelf of van andere
licentienemers of internetgebruikers, als gevolg van wijzigingen in login procedures, account en/of e-mailadres of andere
wijzigingen, vallen niet onder de garantie en zijn een risico van Licentienemer.

15. Advies
15.1 Mededelingen, adviezen en opgaven over eigenschappen van diensten die door Ecompy worden geleverd of bij derden
kunnen worden afgenomen, zijn geheel vrijblijvend en worden door Ecompy verstrekt bij wijze van niet bindende informatie.
Ecompy verleent daarbij geen enkele garantie.

16. Aanvraag en toekenning domeinnamen
16.1. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een Domeinnaam en/of IP-adressen zijn afhankelijk van en zijn onderworpen
aan, de van tijd tot tijd geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder (doch niet
uitsluitend) de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een
Domeinnaam en/of IP-adressen. Ecompy vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een
aanvraag ook wordt gehonoreerd. Ecompy is niet aansprakelijk in geval een aangevraagde domeinnaam en/of IP-adres niet wordt
toegekend.
16.2. De aanvraag en/of registratie van domeinnamen wordt verricht door middel van een automatische doorzending van
informatie naar de betreffende registrerende instanties. De Licentienemer kan uitsluitend door opgave door de betreffende
registrerende instantie het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
16.3. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de Licentienemer en de Licentienemer is volledig verantwoordelijk voor
het gebruik van het domein en de Domeinnaam. De Licentienemer vrijwaart Ecompy tegen iedere aanspraak van derden in verband
met het gebruik van de Domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de Domeinnaam Ecompy geen bemiddeling heeft verleend.
16.4 Indien de informatie verstrekt ten behoeve van de aanvraag van de domeinnaam onjuist blijkt te zijn en Ecompy niet in staat is
om Licentienemer onder de opgegeven informatie te contacteren, is Ecompy gerechtigd het domein laten wissen.

17. Leveringstermijnen
17.1 Alle door Ecompy genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het
aangaan van de overeenkomst aan Ecompy bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele
overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt Ecompy niet in verzuim.
17.2 Ecompy is niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het
aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn
dreigt, zullen Ecompy en Licentienemer zo spoedig mogelijk in overleg treden.

18. Beëindiging
18.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een
deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering
van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
18.2 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan
deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd.
Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te
worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
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18.3 Ecompy kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met
onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen, indien Licentienemer -al dan niet voorlopig- surséance van betaling wordt
verleend, indien ten aanzien van Licentienemer faillissement wordt aangevraagd, indien zijn onderneming wordt geliquideerd of
beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen, geen tijdige en/of volledige betaling
van de licentievergoeding of andere vergoedingen heeft voldaan, er sprake is van schending van de gedragsregels of onrechtmatige
daad zoals gedefinieerd in artikel 12 of er geen of onvoldoende medewerking wordt verleend zoals gedefinieerd in artikel 10.
Ecompy zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
18.4 Indien de overeenkomst door Ecompy wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de
overeenkomst door de Licentienemer of als de Licentienemer de overeenkomst opzegt, dient de Licentienemer, naast een
schadevergoeding, de afgesproken licentievergoeding en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan verrichte
werkzaamheden te betalen. Gedragingen van de Licentienemer op grond waarvan van Ecompy redelijkerwijs niet meer gevergd kan
worden dat de overeenkomst wordt nagekomen, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
18.5 De schadevergoeding bedoeld in het vorige lid van dit artikel, zal tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door
Ecompy op eigen naam voor de vervulling van de overeenkomst aangegane verbintenissen met derden, alsmede tenminste 30%
van het resterende deel van de afgesproken vergoeding dat de Licentienemer bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd
zou zijn.
18.6 Indien Licentienemer op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen,
zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij
Ecompy ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Ecompy vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met
hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige
volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

19. Aansprakelijkheid van Ecompy; vrijwaring
19.1 Ecompy aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 19 blijkt.
19.2 De totale aansprakelijkheid van Ecompy wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt
tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de door Licentienemer betaalde licentievergoedingen over de
laatste 12 maanden. Indien de directe schade gedekt is door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Ecompy, zal de
schadevergoeding bovendien nooit hoger zijn dan het bedrag dat in het betreffende geval daadwerkelijk door de
verzekeringsmaatschappij wordt uitgekeerd. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan
€ 5.000,00 (vijfduizend euro en nul eurocent)(exclusief BTW).
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. de redelijke kosten die Licentienemer zou moeten maken om de prestatie van Ecompy aan de overeenkomst te laten
beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Licentienemer de overeenkomst heeft ontbonden;
b. de kosten die Licentienemer heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of
systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Ecompy op een voor hem bindende leverdatum niet heeft geleverd,
verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
c. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking
heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
d. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Licentienemer aantoont dat deze kosten hebben
geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
11.3 De totale aansprakelijkheid van Ecompy voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken
is beperkt tot het bedrag dat door de betreffende verzekeringsmaatschappij van Ecompy in een voorkomend geval zal worden
uitgekeerd. Indien de verzekeringsmaatschappij niet uitkeert of de Ecompy geen verzekering bij een verzekeringsmaatschappij
heeft, dan is het uit te keren bedrag voor aansprakelijkheid voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële
beschadiging van zaken beperkt tot € 5.000,00 (vijfduizend euro en nul eurocent)(exclusief BTW) per gebeurtenis, waarbij een
reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
19.4 Aansprakelijkheid van Ecompy voor indirecte schade, daaronder begrepen onderbrekingen in of blokkeringen van het Ecommerce platform of het internet, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is
uitgesloten.
19.5 Buiten de in artikel 19.2 en 19.3 genoemde gevallen rust op Ecompy geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding,
ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Ook niet indien dit voortvloeit uit
informatieverstrekking en/of advisering, Ecompy de overeenkomst beëindigd, toegang tot het E-commerce platform geheel of
gedeeltelijk weigert of op enigerlei andere wijze.
7

19.6 De aansprakelijkheid van Ecompy wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts
indien Licentienemer Ecompy onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter
zuivering van de tekortkoming, en Ecompy ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft
schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Ecompy in
staat is adequaat te reageren.
19.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Licentienemer de schade zo spoedig mogelijk
na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Ecompy meldt.
19.8 Licentienemer vrijwaart Ecompy voor alle aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst door
Ecompy.
19.9 In gevallen van schade is de Licentienemer verplicht om eerst een beroep te doen op de verzekering van Licentienemer tot het
betalen van de geleden schade.
19.10 Iedere vordering op Ecompy, tenzij deze door Ecompy is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het
ontstaan van de vordering.
19.11 Door Ecompy opgegeven termijnen zijn bij benadering vastgesteld en zijn niet te beschouwen als een fatale termijn. Ecompy
kan niet aansprakelijk worden gesteld indien opgegeven termijnen worden overschreden.

20. Overmacht
20.1 Ecompy zal zich naar beste kunnen inspannen om een hoog mogelijke beschikbaarheid tussen de Ecompy servers en het
doorgiftepunt van het Internet te realiseren. Deze bedraagt mintens 99% per kalenderjaar. Er kunnen echter beperkingen van de
dienstverlening optreden die buiten de macht van Ecompy liggen. Indien Ecompy door deze beperkingen of andere vormen van
overmacht verhinderd is om de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
Indien dit het geval is, heeft de Licentienemer geen recht op vergoeding van schade, kosten, rente of tegemoetkoming op enigerlei
wijze.
20.2 Onder beperkingen of overmacht zijn mede te verstaan: niet door Ecompy beïnvloedbare technische voorwaarden van het
internet, belemmeringen als gevolg van de door Licentienemer benutte hard- en software of de door deze gebruikte technische
infrastructuur, storingen in de elektriciteitsvoorziening, werkstakingen, brand, ongeval of ziekte van personeel, natuurrampen,
Denial of Services (DDOS) aanvallen, door Ecompy onvoorziene problemen en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van
de wil van Ecompy afhankelijk is.
20.1 Licentienemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van
overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.
20.2 Wanneer de overmachtssituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst
door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is wordt dan naar verhouding
afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

21. Aansprakelijkheid
21.1 Ecompy is niet aansprakelijk voor:
a. fouten of tekortkomingen in informatie dat door de Licentienemer ter hand is gesteld.
b. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun aanleiding of
oorzaak vinden in handelingen van de Licentienemer, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke
gegevens/materialen.
c. fouten of tekortkomingen van door of namens de Licentienemer ingeschakelde derden.
d. gebreken in offertes van Ecompy of voor overschrijdingen van prijsopgaven van Ecompy.
e. fouten of tekortkomingen in de hardware, software, teksten, designs, afbeeldingen, analyses, ontwerpen, documentatie,
rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, indien de Licentienemer, overeenkomstig het bepaalde in artikel 14
zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft
gemaakt.
f. fouten of tekortkomingen in de hardware, software, teksten, designs, afbeeldingen, analyses, ontwerpen, documentatie,
rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, indien de Licentienemer het tot stand brengen of laten uitvoeren
van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of
proef wel waarneembaar zouden zijn geweest.
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21.2 Ecompy is uitsluitend aansprakelijk voor aan Ecompy toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt enkel
verstaan:
a. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op
schade in de zin van deze voorwaarden;
b. de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van Ecompy aan de overeenkomst te laten
beantwoorden;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Licentienemer aantoont dat deze kosten
hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
21.3 Aansprakelijkheid van Ecompy voor alle overige dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
21.4 Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Ecompy of de bedrijfsleiding van Ecompy -ondergeschikten
derhalve uitgezonderd-, is de aansprakelijkheid van Ecompy voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens de
Licentienemer gepleegde onrechtmatige daad beperkt tot het factuurbedrag dat op het uitgevoerde gedeelte van de opdracht
betrekking heeft, verminderd met de door de Ecompy gemaakte kosten voor inschakeling van derden, met dien verstande dat dit
bedrag niet hoger zal zijn dan € 5.000,= (exclusief BTW) en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de
verzekeraar in het voorkomend geval aan Ecompy uitkeert.
21.5 Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de opdracht is voltooid.
21.6 De Licentienemer is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem verstrekte materialen en gegevens onder
zich te houden tot de opdracht is vervuld. Indien de Licentienemer dit nalaat, kan Ecompy niet aansprakelijk worden gesteld voor
schade die bij het bestaan van deze kopieën niet was opgetreden.

22. Persoonsgegevens
22.1. De Licentienemer geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming de door hem verstrekte gegevens te verwerken en te gebruiken ten
behoeve van en op te nemen in een database die Ecompy aanlegt in het kader van haar dienstverlening. Deze gegevens worden
steeds met inachtneming van de geldende (privacy-)wetgeving opgeslagen en beheerd.
22.2. De Licentienemer kan te allen tijde inzage verzoeken in de gegevens die over hem in het databestand van Ecompy zijn
opgeslagen.
23.3. De Licentienemer stemt ermee in dat Ecompy zijn persoonsgegevens kan verstrekken aan de huidige en toekomstige
eigenaren van Ecompy en de daaraan gelieerde ondernemingen of kan gebruiken voor marketingdoeleinden en persoonsgerichte
aanbiedingen.

23. Geheimhouding
23.1 Alle informatie die door beide partijen aan de ander wordt verstrekt of toegankelijk is, hetzij via een database of op andere
wijze, waarvan men weet dat deze vertrouwelijk is, of redelijkerwijze kan weten dat deze vertrouwelijk van aard kan zijn, alsmede
informatie over bedrijfsaangelegenheden, worden als vertrouwelijke informatie beschouwd. Tenminste als vertrouwelijke
informatie wordt beschouwd:
a. Het E-commerce platform waarop Ecompy een gebruiksrecht verleent aan Licentienemer.
b. Informatie zoals hardware, software, teksten, designs, afbeeldingen, analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes,
alsmede voorbereidend materiaal daarvan die Ecompy aan Licentienemer ter beschikking heeft gesteld.
c. Materiaal of andere zaken waarop intellectueel eigendom of industrieel eigendom van Ecompy op berust, zoals bepaald in artikel
9.
Niet als vertrouwelijke informatie worden beschouwd gegevens die algemeen bekend zijn of zijn geworden en gegevens die de
andere partij uit een andere bron verkrijgt of heeft verkregen.
23.2 Beide partijen zijn verplicht alle vertrouwelijke informatie geheim te houden, uitsluitend te gebruiken in het kader waarvoor
de informatie verstrekt is, of toegankelijk voor is gemaakt en dienen de verspreiding binnen de eigen organisatie zoveel mogelijk te
beperken.
23.3 Beide partijen zullen vertrouwelijke informatie zoals bepaald in lid 1 van dit artikel, niet aan derden ter beschikking stellen of
kenbaar maken, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enig andere manier, anders dan na
voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.
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23.4 De geheimhoudingsplicht zoals bepaald in artikel 42.2, is van kracht vanaf de start van de overeenkomst en eindigt van
rechtswege twee jaar na ingangsdatum, mits de overeenkomst eerder wordt beëindigd, zoals bepaald in artikel 18 van de algemene
bepalingen of als de Licentienemer hiervoor toestemming heeft gegeven.

24. Wijzigingen
24.1 De Ecompy behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
24.2 Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 14 dagen na
bekendmaking aan Licentienemer, doch alleen indien de betreffende overeenkomsten strekken tot dienstverlening gedurende een
periode van 12 (twaalf) maanden of langer.
24.3 Ecompy zal binnen de termijn van 14 dagen zoals gemeld in artikel 23.2 gemelde bezwaren van Licentienemer serieus
overwegen, en kan de betreffende wijzigingen intrekken of aanpassen op basis van deze bezwaren. Indien Ecompy een bezwaar
passeert, verkrijgt de Licentienemer het recht de overeenkomst te beëindigen tegen het einde van deze termijn.

25. Overige bepalingen
25.1 Het is de Licentienemer niet toegestaan enig recht uit een met Ecompy gesloten overeenkomst aan derden over te dragen,
anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.
25.2 Partijen zijn gehouden feiten en omstandigheden, die in het kader van de overeenkomst aan de andere partij ter kennis
komen, vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken, zullen ten aanzien van
deze feiten en omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke behandeling worden gebonden.
25.3 De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel
van deze voorwaarden.
25.4 In afwijking van artikel 6:225 lid 2 BW is de Ecompy niet gebonden aan door Licentienemer bij aanvaarding aangebrachte
wijzigingen in de overeenkomst, zelfs niet wanneer deze wijzigingen slechts op ondergeschikte punten afwijkt van de door Ecompy
aangeboden overeenkomst.
25.5 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “schriftelijk”, mag ook gebruik worden gemaakt van elektronische
communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender, de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat en
voorzien is van een (verzend)datum. De bewijslast betreffende ontvangst van de elektronische communicatie ligt te allen tijde bij
de Licentienemer.
25.6 In afwijking tot het bepaalde in artikel 25.5, dient Licentienemer, bij opzegging van de overeenkomst, een aangetekende brief
te versturen, waarin is aangegeven dat de overeenkomst wenst te worden opgezegd, waaruit opgemaakt kan worden wat de
identiteit van de afzender is en deze is voorzien van een handtekening van een tekenbevoegd persoon.
25.7 De Licentienemer geeft de Ecompy toestemming om haar naam en logo te gebruiken in het kader van promotionele
activiteiten van de Ecompy.
25.8 Het is Licentienemer niet toegestaan om zoekmachineadvertenties, andere advertenties waarvoor per klik betaald wordt of
domeinnamen aan te schaffen waarin de merknaam Ecompy, handelsmerken daarvan (waaronder Omnitab), variaties daarop of
met typefouten opgenomen zijn.
25.9 De Licentienemer dient relevante wijzigingen in zijn gegevens zoals wijzigingen in adres en facturatiegegevens, zo spoedig
mogelijk door te geven aan Ecompy, doch in ieder geval op eerste verzoek van Ecompy.
25.10 Een Licentienemer is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een derde
met voorafgaande schriftelijke toestemming van Ecompy aan de Licentienemer. Echter, Ecompy mag haar rechten en
verplichtingen uit de overeenkomst overdragen aan een moeder-, zuster- of dochtermaatschappij zonder nadere toestemming van
de Licentienemer.

26. Toepasselijk recht en geschillen
26.1 De overeenkomsten tussen Ecompy en Licentienemer worden beheerst door Nederlands recht.
26.2 De geschillen welke tussen Ecompy en Licentienemer mochten ontstaan naar aanleiding van een door Ecompy met
Licentienemer gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn,
zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Ecompy is gevestigd, of de volgens de
wet bevoegde rechter, dit ter keuze van Ecompy, doch niet dan nadat middels een mediator getracht is het geschil op te lossen,
onverminderd het recht van partijen een voorziening in kort geding te vragen.
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