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Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam onder nummer 52262219
Algemene Bepalingen
1 Aanbieding en overeenkomst
1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en de overeenkomsten waarbij
Figlo B.V. diensten en/of goederen van welke aard ook aan Cliënt 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

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1.3
Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de
hand gewezen.
1.4
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige
bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht en treden Figlo B.V. en Cliënt in overleg
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.
1.5
Indien enige bepaling in dit hoofdstuk van de algemene voorwaarden strijdig is met bijzondere
bepalingen in de volgende hoofdstukken van deze algemene voorwaarden, dan prevaleren de toepasselijke
bijzondere bepalingen.
1.6
Figlo is gerechtigd om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien het een kleine wijziging
betreft die voortkomt uit een beleidswijziging in de bedrijfsuitvoering van Figlo en de Client niet onevenredig
benadeelt.
2 Totstandkoming van een overeenkomst
2.1
Een overeenkomst komt onder meer tot stand op basis van offertes. Alle offertes zijn steeds vrijblijvend,
zowel wat prijs, inhoud, als de levertijd betreft, tenzij schriftelijk anders wordt vermeld. Figlo B.V. kan een
offerte naar eigen motiverende redenen intrekken, ook al heeft Cliënt te kennen gegeven deze te aanvaarden,
zonder daarvoor op enige wijze jegens de Cliënt aansprakelijk te zijn.
2.2
Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Figlo B.V. de totstandkoming door een
schriftelijke of elektronische mededeling aan de Cliënt heeft bevestigd, dan wel op het moment dat Figlo B.V.
uitvoering heeft gegeven aan de Overeenkomst.
2.3
Na de totstandkoming van de Overeenkomst gemaakte afspraken en/of eventuele toezeggingen door of
namens Figlo B.V. binden Figlo B.V. slechts indien schriftelijk door Figlo B.V. bevestigd.
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3.1
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een offerte- of (web) contractformulier is ingevuld
en door Cliënt ondertekend of online bevestigd, en vervolgens ontvangen en geaccepteerd is door Figlo B.V.
3.2
Een overeenkomst voor licenties en betaalde diensten wordt, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen, aangegaan voor een periode van twaalf maanden en, behoudens opzegging, telkenmale van
rechtswegen met de periode van een jaar verlengd. Een al dan verlengde overeenkomst voor bepaalde tijd kan
door wederpartij en door Figlo B.V. slechts bij aangetekende brief worden opgezegd tegen het einde van de al
dan niet verlengde looptijd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.
3.3
Onverminderd artikel 1.6, artikel 4.2 en artikel 4.3 behoudt Figlo het recht voor de propositie van zijn
producten inclusief prijsstelling en deze algemene voorwaarden aan te passen waarbij Client zes maanden voor
de aanpassing door Figlo geïnformeerd dient te worden. Als Client zich niet kan vinden in de door Figlo nieuwe
aangeboden propositie is Client gerechtigd om de overeenkomst op tijdstip van de aanpassing te beëindigen.
3.4

De werking van art. 7:408 BW is uitgesloten.

4 Prijs en betaling
4.1
Alle prijzen zijn exclusief verzend-, vervoer-, montage-, installatie-, implementatie en andere
bijkomende kosten, alsmede exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege
worden opgelegd.
4.2
Figlo B.V. is gerechtigd de prijzen en tarieven jaarlijks aan te passen met een maximum van 3 % boven
de inflatie prijsindex per jaar.
4.3
Naast het in artikel 4.2 genoemde recht om de prijzen en tarieven jaarlijks aan te passen is Figlo B.V. in
alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven aan te passen op een tijdstip dat tenminste
drie maanden na de datum van kennisgeving ligt. Deze kennisgeving kan via email en/of op een schriftelijke
wijze geschieden.
4.4
Indien Cliënt niet akkoord wenst te gaan met een door Figlo B.V. kenbaar gemaakte aanpassing van
prijzen en tarieven als bedoeld in artikel 4.3, is Cliënt gerechtigd binnen drie maanden na de in dit artikel 4.3
genoemde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving genoemde
datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden. Maakt Cliënt geen gebruik van het in vorige
zin bedoelde recht tot opzegging of annulering van de overeenkomst, dan wordt Cliënt geacht de gewijzigde
prijzen en tarieven te hebben aanvaard.
4.5
Cliënt betaalt alle facturen via automatische incasso tenzij anders schriftelijk overeengekomen. De
automatische incasso wordt omstreeks de tiende dag na factuurdatum uitgevoerd door Figlo B.V. Cliënt zorgt
voor een toereikend bank- of girosaldo zodat de gefactureerde bedragen kunnen worden geïncasseerd. Indien
betaling door Cliënt bij twee incasso’s onmogelijk is gebleken, dan vervalt de afspraak voor een periodieke
betaling. In dat geval zijn alle vervallen en toekomstige contractstermijnen per direct opeisbaar.
4.6
Indien Cliënt de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is Cliënt,
zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente
verschuldigd. Indien Cliënt nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven,
in welk geval Cliënt naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot volledige vergoeding
van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen
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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.
4.7
Figlo B.V. kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door
schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Cliënt - al dan niet
voorlopig - surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Cliënt faillissement wordt
aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd alsmede in de zeggenschap over
Cliënt wijzigt, bijvoorbeeld door overname of wijziging in de eigendomsverhoudingen. Figlo B.V. is wegens deze
beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden.
4.8
Indien Cliënt op het moment van enige vorm van ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de
overeenkomst heeft ontvangen, zijn deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen
voorwerp van ongedaan making, tenzij Figlo B.V. ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Figlo
B.V. 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.
5 Voorbehoud van eigendom en rechten
5.1
Alle aan Cliënt geleverde zaken blijven eigendom van Figlo B.V., totdat alle bedragen die Cliënt aan
Figlo B.V. verschuldigd is voor geleverde of te leveren zaken of verrichtte of te verrichten werkzaamheden,
alsmede de bedragen bedoeld in artikel 4.6, waaronder begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan
Figlo B.V. zijn voldaan.
5.2
Rechten worden aan Cliënt steeds verleend of, in het voorkomend geval, overgedragen onder de
voorwaarde dat Cliënt de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
6 Juistheid van gegevens
6.1
Tenzij anders is overeengekomen, is Figlo B.V. niet verantwoordelijk voor controle van de juistheid en
volledigheid van de resultaten van haar programmatuur en dienstverlening. Cliënt controleert deze resultaten
na ontvangst.
6.2
Cliënt zal haar gebruikers, afnemers, consumenten die gebruik maken van de Figlo B.V. programmatuur
en dienstverlening er uitdrukkelijk op wijzen dat resultaten en rapportages uit deze programmatuur of
dienstverlening fouten kunnen bevatten en dat deze resultaten en rapportages gebaseerd kunnen zijn op
algemeen geldende aannames die niet in alle individuele gevallen correct zijn.
7 Vertrouwelijk informatie en niet-overnamebeding
7.1
Figlo B.V. verplicht zich tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en
uitvoeren van de overeenkomst van de Cliënt heeft verkregen en waarvan zij weet dan wel redelijkerwijs had
kunnen vermoeden dat die informatie vertrouwelijk behandeld moe(s)t worden. Een en ander, tenzij Figlo B.V.
ingevolge wet- en/of regelgeving dan wel een rechterlijke uitspraak gehouden is voornoemde informatie aan
enige derde te verstrekken en Figlo B.V. zich niet kan beroepen op een wettelijk of een door de rechter
toegestaan verschoningsrecht.
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7.2
Figlo B.V. zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de Cliënt
ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.
7.3
Het is Figlo B.V. toegestaan te publiceren over de door hem verrichte diensten en werkzaamheden
alsmede om methodes e.d. te hergebruiken, mits de privacy van de Cliënt hierbij gewaarborgd blijft.
7.4
Elk van partijen neemt gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging
daarvan slechts 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 dan wel anderszins,
direct of indirect, voor zich laten werken.
8 Persoonsgegevensbescherming
8.1
Figlo B.V. legt de persoonsgegevens die worden verstrekt door Cliënt, mede door het gebruik van de
dienstverlening van de dienstverlening door Cliënt, vast voor het uitvoeren van de gesloten overeenkomst en
om Cliënt op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van haar producten en diensten en van
producten en diensten van zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Het gaat in deze paragraaf uitdrukkelijk om de
persoonsgegevens die door Client verstrekt worden voor de uitvoering van de overeenkomst,
(persoonsgegevens met betrekking tot de Client zelf), en niet over de persoonsgegevens die door Client
verwerkt worden in de Figlo programmatuur die in artikel 22.2 van deze voorwaarden vermeld worden.
Cliënt heeft het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien en te laten corrigeren of verwijderen
indien en voor zover betreffende gegevens feitelijk onjuist zijn, onvolledig of niet ter zake dienend zijn voor het
doel waarvoor ze worden verwerkt of anderszins in strijd zijn met de Nederlandse privacywetgeving. Verzoeken
dienen schriftelijk aan Figlo B.V. te worden gedaan.
8.2
Figlo B.V. deelt geen persoonsgegevens aan derden mee, tenzij dit in overeenstemming is met het doel
waartoe zij zijn verwerkt en/of Cliënt haar daartoe toestemming heeft gegeven of indien zij tot het meedelen is
verplicht. Een dergelijke verplichting bestaat onder meer indien deze voortvloeit uit een rechtsplicht, waaronder
een aanwijzing van het bevoegd gezag of indien het niet-verstrekken onrechtmatig zou zijn jegens derden.
Indien Figlo B.V. op grond van een dergelijke in haar ogen bestaande verplichting gegevens verstrekt en indien
vervolgens vast komt te staan dat deze verplichting niet bestond, is Figlo B.V. niet aansprakelijk voor de
daardoor bij Cliënt ontstane schade.
8.3
Cliënt vrijwaart Figlo B.V. voor alle aanspraken van derden die jegens Figlo B.V. mochten worden
ingesteld wegens schending van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of wettelijke bewaartermijnen.
9 Zaakbescherming
Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Cliënt over
op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Cliënt of van een door Cliënt gebruikte
hulppersoon zijn gebracht.

10 Rechten van intellectuele of industriële eigendom
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10.1
Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde
of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen,
documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Figlo B.V.
of diens licentiegevers. Cliënt verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze
voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of
andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar maken.
10.2
Cliënt is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur en andere
materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Figlo B.V. of diens licentiegevers bevatten.
Cliënt verbindt zich, onverminderd het bepaalde in artikel 7, deze programmatuur, apparatuur en materialen
slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld en niet aan derden bekend te
maken indien deze derden geen gerechtvaardigde reden hebben om hiervan kennis te nemen. Onder derden
worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van Cliënt die niet noodzakelijkerwijs de
programmatuur, apparatuur en/of andere materialen behoeven te gebruiken.
10.3
Het is Figlo B.V. toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur.
Indien Figlo B.V. door middel van technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het Cliënt niet
toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.
10.4
Figlo B.V. vrijwaart Cliënt tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op de bewering dat door Figlo
B.V. zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend
recht van intellectuele of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat Cliënt Figlo B.V. onverwijld schriftelijk
informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het
treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Figlo B.V..
Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover de betreffende inbreuk verband houdt met
wijzigingen die Cliënt in de programmatuur, apparatuur of materialen heeft aangebracht of door derden heeft
laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door Figlo B.V. zelf ontwikkelde
programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van
intellectuele of industrieel eigendom of indien naar het oordeel van Figlo B.V. een gerede kans bestaat dat een
zodanige inbreuk zich voordoet, neemt Figlo B.V. het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten
onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terug, of draagt zorg dat de Cliënt het geleverde, of
functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, apparatuur of materialen, ongestoord kan blijven gebruiken.
Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van Figlo B.V. wegens schending
van rechten van intellectuele of industriële eigendom van derden is uitgesloten, daaronder begrepen
aansprakelijkheid en vrijwaringsverplichtingen van Figlo B.V. voor inbreuken die veroorzaakt worden door het
gebruik van de geleverde apparatuur, programmatuur en/of materialen in een door Cliënt gemodificeerde vorm,
in samenhang met niet door Figlo B.V. geleverde of verstrekte zaken of programmatuur of op een andere wijze
dan waarvoor de apparatuur, programmatuur en/of materialen is/zijn ontwikkeld of bestemd.
10.5
Cliënt staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Figlo
B.V. van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik of bewerking en Cliënt vrijwaart
Figlo B.V. 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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10.6
Het is Figlo toegestaan om logo en bedrijfsnaam van Cliënt te gebruiken om publiekelijk te vermelden
dat Cliënt een klant van Figlo B.V. is en daarmee gebruiker van Figlo software. Indien Cliënt met dit recht op
vermelding niet akkoord gaat, dient deze een schriftelijk bezwaar bij Figlo in te dienen. Figlo zal zich in dat
geval onthouden van publiekelijk gebruik en vermelding van het logo en de bedrijfsnaam van Cliënt.
11 Medewerking door Cliënt
11.1
Cliënt verschaft Figlo B.V. steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst
nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en verleent alle medewerking.
11.2
Cliënt is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de apparatuur,
programmatuur en van de door Figlo B.V. te verlenen diensten alsmede voor de controle- en
beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.
11.3
Indien is overeengekomen dat Cliënt programmatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter
beschikking stelt, voldoen deze 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 Figlo B.V. staan of indien Cliënt op andere wijze niet aan zijn
verplichtingen voldoet, heeft Figlo B.V. in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de
overeenkomst en heeft zij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in
rekening te brengen.
11.5
Ingeval medewerkers van Figlo B.V. op de locatie van Cliënt werkzaamheden verrichten, draagt Cliënt
kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals - indien van
toepassing - een werkruimte met telecommunicatiefaciliteiten etc.. Cliënt vrijwaart Figlo B.V. voor aanspraken
van derden, medewerkers van Figlo B.V. daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de
overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van Cliënt of van onveilige
situaties in diens organisatie.
12 Leveringstermijnen
Alle door Figlo B.V. genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens
die bij het aangaan van de overeenkomst aan Figlo B.V. bekend waren en worden zoveel mogelijk in acht
genomen; de enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt Figlo B.V. niet in verzuim. Figlo
B.V. 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, treden Figlo B.V. en Cliënt zo spoedig mogelijk in overleg.
13 Aansprakelijkheid van Figlo B.V.; vrijwaring
13.1
Figlo B.V. aanvaardt slechts verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit deze algemene
voorwaarden blijkt.
13.2
De totale aansprakelijkheid van Figlo B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de
overeenkomst is beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst
bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd
van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW)
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bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor schade echter meer bedragen dan €
450.000 (vierhonderd vijftig duizend Euro). Daarnaast is de totale aansprakelijkheid van Figlo B.V. wegens
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst beperkt tot de directe schade. Onder directe
schade wordt uitsluitend verstaan:
a.
de redelijke kosten die Cliënt zou moeten maken om de prestatie van Figlo B.V. aan de overeenkomst te
laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Cliënt de overeenkomst heeft
ontbonden;
b.
de kosten die Cliënt heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude
systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Figlo B.V. 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 Cliënt aantoont dat deze
kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
13.3
De totale aansprakelijkheid van Figlo B.V. voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële
beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan € 1.000.000 (een miljoen Euro) per gebeurtenis,
waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
13.4
Aansprakelijkheid van Figlo B.V. voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde
winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en aanspraken van derden, is uitgesloten.
13.5
Buiten de in artikel 13.2 en 13.3 genoemde gevallen rust op Figlo B.V. geen enkele aansprakelijkheid
voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding wordt gebaseerd.
De in artikel 13.2 en 13.3 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de
schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Figlo B.V..
13.6
De aansprakelijkheid van Figlo B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een
overeenkomst ontstaat slechts indien Cliënt Figlo B.V. onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt,
stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Figlo B.V. 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 Figlo B.V. in staat is adequaat te
reageren.
13.7
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Cliënt de schade zo
spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Figlo B.V. meldt.
13.8
Cliënt vrijwaart Figlo B.V. voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg
van een gebrek in een product of systeem dat door Cliënt aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit
door Figlo B.V. geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover
Cliënt bewijst dat de schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen.
13.9
De Cliënt vrijwaart Figlo B.V. ter zake eventuele aanspraken van derden die verband houden met de
manier waarop de Cliënt gebruik maakt van de door Figlo B.V. geleverde dienstverlening.
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13.10

De werking van art. 7:404 BW is uitgesloten.

14 Overmacht
14.1
Geen van partijen is 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 van Figlo
B.V. Onder overmacht is onder andere steeds mede begrepen:
a. een Figlo B.V.-bedrijfsstoornis van elke aard en onverschillig op welke wijze ontstaan;
b. vertraagde of te late toelevering door toeleveranciers van Figlo B.V.;
c. transportmoeilijkheden of transportbelemmeringen van elke aard, waardoor het transport naar het bedrijf
van Figlo B.V. of van het bedrijf van Figlo B.V. naar Cliënt, wordt bemoeilijkt of belemmerd;
d. overheidsmaatregelen die Figlo B.V. verhinderen zijn verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen.
14.2
Wanneer de overmachtsituatie 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.
15 Export
Bij export van apparatuur, onderdelen of programmatuur door Cliënt zijn de relevante exportbepalingen van
toepassing. Cliënt vrijwaart Figlo B.V. voor alle aanspraken van derden die verband houden met aan Cliënt toe
te rekenen overtredingen van de van toepassing zijnde exportbepalingen.

Toepasselijk recht en geschillen
15.1
De overeenkomsten tussen Figlo B.V. en Cliënt worden beheerst door Nederlands recht.
15.2
De geschillen welke tussen Figlo B.V. en Cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van een door Figlo
B.V. met Cliënt gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het
gevolg mochten zijn, worden in het geval de betwiste waarde van boven de 20.000 (twintigduizend) Euro ligt,
beslecht door middel van arbitrage overeenkomstig het Arbitragereglement van de Stichting
Geschillenoplossing Automatisering te Den Haag , onverminderd het recht van partijen een voorziening in kort
geding te vragen of conservatoire rechtsmaatregelen te treffen. Voor geschillen waarvan de betwiste waarde
onder de 20.000 (twintigduizend) Euro valt is de Nederlandse rechter bevoegd. In geval van twijfel is de
Nederlandse rechter bevoegd.

Licentievoorwaarden
16 Gebruiksrecht
16.1
Onverminderd het bepaalde in artikel 10 verleent Figlo B.V. Cliënt het niet-exclusieve recht tot het
gebruik van de programmatuur. Cliënt leeft de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds
stipt na. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, omvat het gebruiksrecht van
Cliënt uitsluitend het recht de programmatuur ofwel in het geval van levering ‘Software As Service’ aan te
roepen ofwel in het geval van levering "Software On Premise" te laden en uit te voeren.
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16.2
De programmatuur mag door Cliënt uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie ten behoeve van dit
bedrijf of organisatie gebruikt worden. Het gebruiksrecht verbonden aan een inlogcode op de programmatuur is
persoonsgebonden. Cliënt zal per aangeschafte gebruiksrecht op een inlog binnen zijn bedrijf of organisatie
een gebruiker aanwijzen die geautoriseerd is om met deze inlog de programmatuur te gebruiken. Client zal deze
gebruiker met naam en toenaam bekend maken aan Figlo B.V.. Het is niet toegestaan dat andere gebruikers dan
de geautoriseerde gebruiker van deze gepersonaliseerde inlog gebruik maken. Wel is Client gerechtigd om een
inlogcode aan een andere persoon toe te wijzen, waarmee die bewuste persoon geautoriseerd wordt om de
inlog te gebruiken en waar de autorisatie van de vorige eigenaar van de inlogcode komt te vervallen. Client zal
daartoe Figlo B.V. informeren.
16.3
Het gebruiksrecht omvat mede Updates en Upgrades van de programmatuur die krachtens een
onderhoudsovereenkomst, geheel ter discretie van Figlo B.V., aan Cliënt kunnen worden verstrekt. Het
gebruiksrecht omvat tevens het recht de bij de programmatuur behorende documentatie te gebruiken.
16.4
Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Cliënt niet toegestaan de programmatuur en dragers
waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte
rechten te verlenen of ter beschikking van een derde te stellen, tenzij deze ter beschikkingstelling volgt uit het
functionele doel van de programmatuur.
16.5
De Cliënt dient ervoor te zorgen dat:
a. de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens c.q. inlichtingen telkens in de door Figlo B.V.
gewenste vorm en op de door Figlo B.V. gewenste tijdstippen aan Figlo B.V. ter beschikking worden gesteld;
b. ingeval de Cliënt geen natuurlijke persoon is, binnen de onderneming van de Cliënt een vaste contactpersoon
wordt aangewezen welke gemachtigd is namens de onderneming de voor de uitvoering van de overeenkomst
noodzakelijke beslissingen te nemen en handelingen uit te voeren;
c. de door de Cliënt aan Figlo B.V. verstrekte informatiedragers, elektronische bestanden, software e.d. voldoen
aan de hiervoor overeengekomen specificaties en vrij zijn van virussen en/of defecten.
16.6
De Cliënt draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De Cliënt vrijwaart
Figlo B.V. voor de gevolgen voortvloeiend uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
16.7
Cliënt is niet geoorloofd de programmatuur te wijzigen, en/of te gebruiken in het kader van de
verwerking van gegevens ten behoeve van derden indien deze verwerking niet volgt uit het functionele doel van
de programmatuur. De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur
voortgebrachte technische documentatie worden niet aan Cliënt ter beschikking gesteld.
17 Licentienaam
17.1
De door Cliënt opgegeven naam voor de licentie dient overeen te komen met de door Cliënt gehanteerde
handelsnaam zoals deze bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel staat geregistreerd, dan wel – in
het geval dat Cliënt niet in het handelsregister is ingeschreven – de handelsnaam waaronder Cliënt in het
rechtsverkeer deelneemt.
17.2
Figlo B.V. behoudt zich het recht voor een door Cliënt opgegeven en door Figlo B.V. aanvaarde naam
voor de licentie, met inachtneming van artikel 17.1, eenzijdig te wijzigen.
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18 Programmatuur van Figlo B.V.
18.1
Indien en voor zover Figlo B.V. programmatuur van derden aan Cliënt ter beschikking stelt, zijn, mits
zulks door Figlo B.V. schriftelijk aan Cliënt is meegedeeld, voor wat betreft die programmatuur de voorwaarden
van die derden van toepassing met terzijdestelling van het bepaalde in deze voorwaarden. Cliënt aanvaardt de
bedoelde voorwaarden van derden. Deze voorwaarden liggen voor Cliënt ter inzage bij Figlo B.V. en Figlo B.V.
zendt deze aan Cliënt op zijn verzoek toe.
18.2
Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen Cliënt en Figlo B.V.
om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt
het bepaalde in deze voorwaarden.
18.3
Indien Cliënt een derde het ongeoorloofde gebruik van de programmatuur verschaft als bedoeld in
artikel 18.2 van deze overeenkomst, blijft Cliënt, vanaf de datum van aanvang van het gebruiksrecht
aansprakelijk voor betaling van de licentie- en/of onderhoudsvergoedingen zowel voor het eigen gebruik als
voor het ongeautoriseerde gebruik door die derde onverminderd het recht van Figlo B.V. deze vergoedingen
rechtstreeks op die derde te verhalen. Het recht op verhaal van licentie- en/of onderhoudsvergoedingen, als
hiervoor omschreven, tast niet het recht van Figlo B.V. aan de volledige schade die, als gevolg van een inbreuk
op het in artikel 18.2 van deze overeenkomst bepaalde, is geleden op Cliënt te verhalen.
18.4
Indien de licentie en de programmatuur een koppeling met een door derde partij te leveren module of
applicatie omvat dan is Figlo B.V. verantwoordelijk voor de bewuste koppeling conform de het gestelde in de
Algemene Voorwaarden. Figlo B.V. is echter niet verantwoordelijk en daarmee ook niet aansprakelijk voor de
inhoud van de door deze derde partij geleverde module of applicatie. In dat geval is de bewuste derde partij
verantwoordelijk en aansprakelijk voor deze module of applicatie conform de door deze derde partijen
geformuleerde gebruiksrechten. Onder de door deze derde partijen geleverde modules en applicaties wordt in
ieder geval begrepen de modules van MoneyView, en de NIBUD-referentiecijfers en de belastingaangifte
applicatie ‘Full Finance’. Figlo is gerechtigd het aanbod van deze door derde partijen geleverde modules
eenzijdig te wijzigen waarbij Figlo ernaar zal streven om een gelijkwaardig alternatief aan Client aan te bieden.

19 Figlo Platform/ Figlo Advisor
19.1
Voor het Figlo Platform en Figlo Advisor geldt dat met iedere aangeschafte inlogcode, Cliënt het recht
heeft om een onbeperkt aantal Klantdossiers (Consumenten) te registreren en te bedienen. Wel is er een
zogenaamde ‘Fair-use policy’ van toepassing dat van toepassing wordt als Cliënt meer dan 250 Klantdossiers
heeft aangemaakt. In dat geval heeft Figlo het recht een verklaring te vragen over het gebruik van Figlo Platform
en uit te sluiten dat met één inlogcode ofwel meerdere gebruikers bediend worden, ofwel dat de programmatuur
anders wordt gebruikt dan in deze voorwaarden is neergelegd. Indien met deze verklaring het misbruik niet
wordt uitgesloten heeft Figlo het recht om de licentie te beëindigen, ofwel de inlogcode op een maximum van
250 in te regelen.

Levering
20 Levering ‘Software as a Service’ en ‘Software On Premise’
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De Software kan door Figlo B.V op twee manieren uitgeleverd worden. De Software kan als "Software as a
Service" of als “Software On Premise” uitgeleverd worden. In het laatste geval wordt de programmatuur als
objectcode ter installatie op de verwerkingseenheden van de Cliënt aangeboden. In de licentievoorwaarden
maken we onderscheid tussen deze twee leveringsvormen.

Software as a service (SAAS)
De in dit hoofdstuk "Software as a Service", hierna als ´SAAS´ aangeduid, vermelde bepalingen zijn, naast de
Algemene Bepalingen uit deze algemene voorwaarden, van toepassing indien Figlo B.V. de Software als dienst
aanbiedt, waaronder wordt verstaan online (via internet) beschikbaar stellen van softwareapplicaties op door
Figlo B.V. beheerde programmatuur en apparatuur.
21 Risico van opslag van informatie
21.1
Figlo B.V. verplicht zich zorg te dragen voor een zorgvuldige opslag van de van Cliënt afkomstige
gegevens c.q. informatie. Behoudens tegenbewijs wordt Figlo B.V. geacht aan deze verplichting te hebben
voldaan. Deze gegevens zullen altijd eigendom blijven van Cliënt en Cliënt zal verantwoordelijk blijven voor
deze gegevens en de integriteit daarvan. Figlo B.V. zal deze gegevens beschouwen als gegevens van
Vertrouwelijke aard conform artikel 7.
21.2
Cliënt draagt evenwel het risico ter zake beschadiging of teloorgaan van de bij Figlo B.V. of derden
opgeslagen gegevens c.q. informatie, tenzij de beschadiging of verlies te wijten is aan opzet en/of bewuste
roekeloosheid van Figlo B.V., zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.
21.3
De Cliënt draagt er zorg voor dat de door hem bij aanmelding of op enig later tijdstip aan Figlo B.V.
verstrekte gegevens juist en volledig zijn. Wijzigingen in deze gegevens dienen door de Cliënt zo spoedig
mogelijk aan Figlo B.V. te worden doorgegeven door deze aan te passen in het SAAS account of door de Cliënt
per e-mail te worden doorgegeven aan Figlo B.V.. De Cliënt vrijwaart Figlo B.V. voor de gevolgen voortvloeiend
uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
22 Beveiliging en privacy
22.1
Cliënt staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder
in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens gesteld,
stipt in acht zijn en worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht. Cliënt verstrekt
Figlo B.V. alle ter zake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk. Figlo B.V. draagt zorg voor een naar de stand
van de techniek adequate beveiliging van de persoonsregistraties.
22.2
Indien de in artikel 21.1 genoemde informatie persoonsgegevens bevatten en als deze
persoonsgegevens binnen de SAAS verwerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, zal Figlo B.V.
‘Bewerker” zijn en wordt deze overeenkomst mede als bewerkersovereenkomst tussen Figlo B.V en Cliënt
beschouwd.
22.3
In het geval een ‘ernstig’ datalek zal Figlo onverwijld en zo mogelijk niet later dan 72 uur na de
ontdekking het datalek melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast zal zij op hetzelfde tijdstip, of
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indien dat niet mogelijk is, zo snel mogelijk als redelijkerwijs mogelijk Client melden van hetzelfde datalek, als
persoonsgegevens die onder de verantwoordelijkheid van Client vallen betrokken zijn bij datzelfde datalek.
Onder ‘ernstig datalek’ wordt hier verstaan de definitie die wetgever aan een ‘ernstig datalek’ heeft
meegegeven.
22.4

Figlo B.V. hanteert een privacy-statement die op de website van Figlo B.V. in te zien is.

22.5
Artikel 8.3 is hier ook voor persoonsgegevens die opgeslagen en/of verwerkt worden in de Figlo
programmatuur uitdrukkelijk van kracht.
23 Aanmelden, activeren SAAS account, Service Level
23.1
Een SAAS account zal pas actief zijn als de Cliënt de voor aanmelding noodzakelijke stappen heeft
doorlopen, alle hierbij gevraagde gegevens correct en volledig heeft ingevuld en de aanmelding is geaccepteerd
door Figlo B.V. De Cliënt zal per e-mail door Figlo B.V. worden geïnformeerd over een dergelijke acceptatie.
Ingeval de door de Cliënt ingevoerde gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Figlo B.V. de Cliënt per e-mail
verzoeken om binnen 14 dagen alsnog de juiste gegevens in te voeren. Na deze periode komt de aanmelding te
vervallen.
23.2
Figlo B.V. behoudt zich te allen tijde het recht voor een aanmelding zonder opgave van redenen te
weigeren.
23.3
Afhankelijk van de soort dienstverlening en de hoeveelheid diensten die de Cliënt van Figlo B.V.
afneemt wordt het SAAS account door Figlo B.V. - ten behoeve van deze dienstverlening – afgestemd, en
ingericht met door de Cliënt gewenste programma's.
23.4
Op de SAAS is de ‘Service Level’ van toepassing conform de ‘Service Level Agreement’ zoals die is
neergelegd in de bijlage.
23.5

Op de SAAS is support van toepassing conform artikel 30 van deze Algemene Voorwaarden.

24 Algemene SAAS verplichtingen Cliënt
24.1
De Cliënt dient zelf toe te zien en is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en de vertrouwelijkheid van
zijn gebruikersnaam en wachtwoord. De Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het - al dan niet toegestaan gebruik van zijn gebruikersnaam en wachtwoord en uit hoofde van zijn registratie voortvloeiende gegevens en
is verplicht om Figlo B.V. onmiddellijk te informeren bij enige constatering of vermoeden van misbruik van zijn
gebruikersnaam en wachtwoord.
24.2
De dienstverlening die door Figlo B.V. krachtens de overeenkomst aan de Cliënt geleverd wordt mag
slechts worden aangewend voor legale en legitieme doeleinden. Bovendien mogen deze slechts worden
aangewend op zodanige wijze dat geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, waaronder begrepen
doch niet beperkt tot rechten van intellectueel eigendom.
24.3
De Cliënt draagt zorg voor de noodzakelijke hard- en software, randapparatuur en verbindingen om het
gebruik van de dienstverlening mogelijk te maken.
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24.4 Het is de Cliënt niet toegestaan om:
a. zich te gedragen in strijd met de netetiquette;
b. inbreuk te plegen op intellectuele eigendomsrechten van derden;
c. informatie te verspreiden, toegankelijk te maken en/of aan te bieden met een pornografische inhoud
waaronder mede - doch niet uitsluitend - begrepen webpagina's met pornografische afbeeldingen, banners
die reclame maken voor andere webpagina's met een dergelijke inhoud of de distributie van
toegangscodes voor voornoemde websites;
d. zich bezig te houden met het zogenaamde "hacken", waaronder het zich ongeautoriseerd toegang
verschaffen tot computersystemen, software en/of data van derden;
e. reclame, berichten en/of meningen te verspreiden op een manier die kan worden aangemerkt als
"spamming";
f.
via de dienstverlening van Figlo B.V. aan te sporen tot dan wel zich bezig te houden met illegale
activiteiten c.q. activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor de server van Figlo B.V. dan wel voor enige
andere server aangesloten op het internet waaronder - doch niet uitsluitend - verwijzingen naar c.q. het
aanbieden van zogenaamde ‘pirated' software, ‘hacker'-progamma's, -archieven of ‘warez'-sites.
24.5
Indien niet tijdig aan de in dit artikel genoemde verplichtingen is voldaan, is Figlo B.V. gerechtigd de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de Cliënt wel aan deze verplichtingen heeft
voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging dan wel de kosten voor het verrichten van extra
werkzaamheden dan wel de overige hieruit voortvloeiende gevolgen zijn voor rekening en risico van de Cliënt.
24.6
In het geval in de offerte een proeftijd door Figlo aangeboden wordt heeft Cliënt in afwijking op artikel
3.2 recht op een proeftijd van 3 maanden. Dit recht geldt alleen voor SAAS licenties die Cliënt nieuw aangaat.
Dit recht geldt uitdrukkelijk niet voor licenties die voortkomen uit een omzetting of aanpassing vanuit een reeds
bestaande licentie van een andere Figlo of voorheen Infa B.V. applicatie. Indien Cliënt aanspraak kan maken op
bovengenoemd recht, kan hij tijdens de proeftijd te allen tijde zijn licentie opzeggen. Cliënt zal in dit geval wel
de periodieke licentiekosten verschuldigd zijn voor de duur van de periode dat de Cliënt gebruik heeft gemaakt
van de licentie. Deze periode wordt per maand afgerekend. Het betekent dat als de bewuste periode korter is
dan een maand, een maand afgerekend wordt, en indien de bewuste periode langer is dan een maand, het
aantal volle maanden plus een eventueel gebroken maand volledig in rekening wordt gebracht.
24.7
Indien Figlo een zogenaamde demo-licentie verstrekt, kan een kandidaat licentiehouder met deze
demo-licentie in afwijking op artikel 3.2 voor één gebruiker gedurende 21 dagen kosteloos toegang krijgen tot
de Software en kosteloos gebruik maken van de Figlo Support. Een Cliënt demo-licentie wordt slechts eenmalig
verstrekt per bedrijf. De data gegenereerd en opgeslagen in de demo-Software zullen bij afname van een
definitieve licentie definitief eigendom worden van Cliënt. Indien Cliënt ervoor kiest om de demo-licentie, niet
binnen of direct aansluitend van de 21 dagen demo periode, om te zetten in een definitieve licentie zal de
ingevoerde en opgeslagen data door Figlo zorgvuldig worden vernietigd. In dit laatste geval zal Cliënt geen
aanspraak kunnen maken op de data, adviezen en/of andersoortige informatie die gegenereerd zijn of
anderszins samenhangen met deze demo-licentie.

Software “On Premise”
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De in dit hoofdstuk "Software On Premise" vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze
algemene voorwaarden, van toepassing op alle door Figlo B.V. “On Premise” ter beschikking gestelde
programmatuur. De in dit hoofdstuk bedoelde rechten en verplichtingen hebben uitsluitend betrekking op
computerprogrammatuur in een voor een gegevensverwerkende machine leesbare vorm en vastgelegd op voor
een zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede op de daarbij behorende documentatie, alles met inbegrip
van eventueel door Figlo B.V. te verstrekken nieuwe versies. Onder ‘daarbij horende documentatie’ wordt
uitdrukkelijk niet de broncode van de Software begrepen.

25 Wijze van gebruik
25.1
Cliënt is gehouden de programmatuur op correcte wijze te gebruiken, met inachtneming van het in deze
licentieovereenkomst (met inbegrip van de Algemene Bepalingen) en het in de documentatie bepaalde. Met
uitzondering van het in artikelen 25.3 en 25.4 van de overeenkomst bepaalde is het Cliënt zonder uitdrukkelijke
voorafgaande schriftelijke toestemming van Figlo B.V. verboden de programmatuur en/of de documentatie,
geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, te kopiëren, te reproduceren, te vertalen, aan te passen, te
ontleden, te decompileren, na te maken, te wijzigen, te reconstrueren dan wel op andere wijze te
verveelvoudigen en/of te bewerken.
25.2
Het is Cliënt niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of
andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, apparatuur of materialen te
verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en
geheimhouding van de programmatuur.
25.3
Cliënt is gerechtigd één kopie van de programmatuur te maken bij wijze van reservekopie (back-up) en
voor hersteldoeleinden. Deze kopie wordt door Cliënt slechts gebruikt ter vervanging van onbruikbaar
geworden originele programmatuur. Indien de beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat Cliënt niet in
staat is een reservekopie van de programmatuur te maken, zal Figlo B.V. op verzoek van Cliënt een reservekopie
van de programmatuur aan Cliënt ter beschikking stellen.
25.4
Cliënt dient regelmatig een back-up te maken van alle gegevensbestanden die met behulp van de
programmatuur worden gegenereerd, gebruikt en/of toegepast. Figlo B.V. is in geen enkel geval aansprakelijk
voor kosten van reproductie van verminkte of verloren gegane gegevens en evenmin voor (gevolg)schade of
gederfde winsten van Cliënt.
25.5
Krachtens deze licentieovereenkomst dient Cliënt:
a. er te allen tijden voor te zorgen dat de programmatuur en documentatie afdoende zijn beschermd tegen
misbruik, beschadiging (waaronder begrepen beschadiging als gevolg van latenties zoals virussen, worms,
trojan horses, logic bombs, etc.), diefstal of vernietiging door wie dan ook;
b. te verhinderen dat een niet bevoegd persoon de programmatuur en/of documentatie kopieert,
reproduceert, vertaalt, aanpast, ontleedt, decompileert, namaakt, wijzigt, reconstrueert, daartoe toegang
heeft dan wel op andere wijze verveelvoudigt of bewerkt;
c. Figlo B.V. onmiddellijk op de hoogte te stellen van alle bijzonderheden die Cliënt te weten komt met
betrekking tot het ongeoorloofd kopiëren, wijzigen of gebruiken van de programmatuur en/of documentatie
en met betrekking tot alle andere in artikel 25.1 en 25.5 genoemde niet-toegestane handelingen;
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d. ervoor te zorgen dat het aantal inlogcodes niet het toegestane aantal overschrijdt.
25.6
Cliënt is zelf eindverantwoordelijk voor de installatie en configuratie van de programmatuur op zijn
systeem. Op verzoek van Cliënt biedt Figlo B.V. ondersteuning bij de installatie en configuratie van de
programmatuur.
25.7
Onverwijld na het eventueel eindigen van het gebruiksrecht van de programmatuur retourneert Cliënt
alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de programmatuur aan Figlo B.V.. Indien partijen zijn overeengekomen
dat Cliënt bij het einde van het gebruiksrecht de betreffende exemplaren vernietigt, maakt Cliënt van zodanige
vernietiging Figlo B.V. onverwijld schriftelijk melding.
25.8
Figlo B.V. is nimmer gehouden onderhoudsdiensten te verlenen indien Cliënt daarvoor geen
onderhoudsovereenkomst heeft afgesloten, met uitzondering van het in artikel 26.1 van deze
licentieovereenkomst bepaalde. Voor sommige onderdelen van de programmatuur is onderhoud noodzakelijk.
Cliënt is er zich van bewust dat het blijvend goed functioneren van de programmatuur zonder onderhoud niet
mogelijk is en dat er zonder onderhoud fouten en/of onvolkomenheden kunnen optreden. Figlo B.V. aanvaardt
geen enkele aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit het gebruik van de programmatuur waarvoor
onderhoud noodzakelijk is, indien geen onderhoudsovereenkomst met betrekking tot deze programmatuur is
afgesloten.
26 Functioneren programmatuur
26.1
Gedurende een periode van drie maanden na aflevering, of, indien tussen partijen een acceptatietest is
overeengekomen, drie maanden na acceptatie, herstelt Figlo B.V. naar beste vermogen eventuele fouten in de
programmatuur indien deze binnen die periode gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Figlo B.V. zijn gemeld.
Figlo B.V. garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of fouten werkt of dat alle fouten worden
verbeterd. Het herstel wordt kosteloos uitgevoerd, tenzij de programmatuur in opdracht van Cliënt is ontwikkeld
anders dan voor een vaste prijs, in welk geval Figlo B.V. zijn gebruikelijke tarieven en kosten van herstel in
rekening brengt. Figlo B.V. kan zijn gebruikelijke tarieven en de kosten van herstel in rekening brengen indien
sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van Cliënt of van andere niet aan Figlo B.V. toe te
rekenen oorzaken of indien de fouten bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen
worden vastgesteld. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie. De
garantieverplichting vervalt indien Cliënt zonder schriftelijke toestemming van Figlo B.V. wijzigingen in de
programmatuur aanbrengt of doet aanbrengen.
26.2
Herstel van fouten geschiedt op een door Figlo B.V. te bepalen locatie. Figlo B.V. is gerechtigd tijdelijke
oplossingen dan wel programma-omwegen of probleem vermijdende restricties in de programmatuur aan te
brengen.
26.3
Na afloop van de in artikel 26.1 bedoelde garantieperiode is Figlo B.V. niet gehouden eventuele fouten
te herstellen, tenzij er tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is afgesloten dat zodanig herstel omvat.
27 Aflevering, installatie en acceptatie
27.1
Figlo B.V. levert de programmatuur op de overeengekomen soort en formaat informatiedragers aan
Cliënt af en installeert, indien een door Figlo B.V. uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, de
programmatuur bij Cliënt.
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27.2
Indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen is het bepaalde in de artikelen
46.3 tot en met 46.7 van overeenkomstige toepassing.
27.3
Indien tussen partijen niet een acceptatietest is overeengekomen, aanvaardt Cliënt de programmatuur
in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt, onverminderd de verplichtingen van Figlo
B.V. ingevolge de garantie van artikel 26.
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Onderhoud
De in dit hoofdstuk "Onderhoud" vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene
voorwaarden, van toepassing op alle door Figlo B.V. ter beschikking gestelde Software, waarvan aan de
periodieke licentie- of onderhoudskosten voldaan is. De in dit hoofdstuk bedoelde rechten en verplichtingen
hebben uitsluitend betrekking op computerprogrammatuur die geleverd is als objectcode in een voor een
gegevensverwerkende machine leesbare vorm (Software “On Premise”), alsmede op de daarbij behorende
documentatie, alles met inbegrip van eventueel door Figlo B.V. te verstrekken nieuwe versies.
28 Toepasselijkheid
28.1
Figlo pleegt gedurende de looptijd van deze overeenkomst onderhoud aan door haar ontwikkelde en
aan gebruiker geleverde programmatuur. Door middel van deze onderhoudsovereenkomst wordt gebruiker in de
gelegenheid gesteld gebruik te maken van de door Figlo B.V. geboden en in artikel 29.1 van deze overeenkomst
gedefinieerde onderhoudsdiensten op de programmatuur.
28.2
Het onderhoud betreft telkens alle door Figlo B.V. aan de gebruiker in licentie ter beschikking gestelde
of geleverde programmatuur waarvan aan de periodieke licentiekosten voldaan is. Indien gebruiker besluit
andere Figlo-programmatuur aan de licentie toe te voegen, wordt deze programmatuur of dienst stilzwijgend
aan de Onderhoudsverplichting van Figlo toegevoegd.
29 Onderhoudsdiensten
29.1
Onder Onderhoudsdiensten wordt in deze overeenkomst verstaan: Support als omschreven in artikel 30
en Onderhoud als omschreven in artikel 31 uitgezonderd de in artikel 31.2, artikel 31.5 en artikel 31.6
omschreven verrichtingen.
29.2
Alle onderhoudsdiensten worden verleend op in Nederland gebruikelijke werkdagen, tenminste tussen
8:30 uur en 17:00 uur.
29.3
Figlo B.V. vangt in elk geval binnen drie werkdagen nadat door gebruiker een probleem gemeld is aan
met de behandeling daarvan.
29.4
De onderhoudsdiensten worden geleverd onder de voorwaarden en condities als genoemd in dit
hoofdstuk.
30 Support
30.1
Onder support wordt verstaan het verlenen van telefonische, schriftelijke of elektronische
ondersteuning met betrekking tot vragen van gebruiker over het gebruik van de bestelde en geleverde
programmatuur of diensten als ook het telefonisch hulp bieden bij storingen in de programmatuur.
30.2
Wanneer gebruiker telefonisch support vraagt, dient de hardware waarop de programmatuur
geïnstalleerd is, of waarop de dienst wordt opgevraagd, in de onmiddellijke nabijheid van gebruiker te zijn en te
zijner beschikking te staan.
30.3
Wanneer blijkt dat gebruiker ten onrechte om support gevraagd heeft, onder meer indien het
voorgelegde probleem geen fout in de programmatuur of ondersteuning met betrekking tot vragen van
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gebruiker over het gebruik van de bestelde en geleverde programmatuur betreft, kan Figlo de kosten van de
verleende support in rekening brengen.
30.4
Support kan alleen aangevraagd worden door een in het bedrijf van Cliënt werkzame gebruiker die ter
zake kundig is. Figlo is gerechtigd indien een gebruiker die geen Figlo training heeft gevolgd en die naar oordeel
van Figlo, blijkend uit de aard van de supportvraag, niet ter zake kundig is, uit te sluiten van een beroep op
support.
31 Scope van het Onderhoud
31.1
Onder onderhoud wordt verstaan:
a. het naar beste vermogen opsporen en herstellen van onvolkomenheden in de standaardvorm van de
programmatuur en in de daarbij behorende documentatie, alsmede in de door Figlo B.V. aangebrachte
standaardaanpassingen daarvan. Onder onvolkomenheden wordt verstaan: alle in de programmatuur
voorkomende wezenlijke reproduceerbare fouten en gebreken, alsmede alle door het gebruik van de
programmatuur geconstateerde afwijkingen in vergelijking met de daaraan in de bijbehorende
documentatie toegeschreven eigenschappen. Teneinde Figlo B.V. in de gelegenheid te stellen de
onvolkomenheid te isoleren en te reproduceren dient gebruiker Figlo B.V. onmiddellijk na constatering van
een onvolkomenheid op de hoogte te stellen. Daarbij is het noodzakelijk dat de gebruiker alle
diagnostische, systeemomgevings- en andere relevante gegevens, die betrekking hebben op de
onvolkomenheid aan Figlo B.V. meedeelt, dit om Figlo B.V. in de gelegenheid te stellen de onvolkomenheid
te isoleren en te reproduceren;
b. Het naar beste vermogen aanpassen van de programmatuur aan relevante gewijzigde (externe)
omstandigheden, zoals wetswijzigingen;
c. Het ter beschikking stellen alsmede documenteren van standaardaanpassingen in de programmatuur die
als gevolg van logische wijzigingen in de door Figlo ondersteunde configuratie nodig zijn;
d. Het indien de omstandigheden daartoe aanleiding mochten geven ter beschikking stellen van nieuwe
releases en/of maintenance releases van de programmatuur. Indien een nieuwe release een wezenlijke
verandering van functionaliteit met zich meebrengt, stelt Figlo B.V. daarbij behorende documentatie ter
beschikking. Voor het ter beschikking stellen van nieuwe releases en/of maintenance releases van de
programmatuur wordt door Figlo B.V. aan gebruiker, die recht heeft op onderhoud onder normale
omstandigheden geen extra kosten in rekening gebracht.
31.2
Gebruiker begrijpt dat onder het onderhoud niet begrepen is het geschikt maken van de programmatuur
voor een ander platform of een ander besturings- of netwerksysteem.
31.3
Wanneer de technologische ontwikkeling hiertoe aanleiding geeft, kan Figlo B.V. hogere eisen stellen
aan de configuratie waarop de nieuwe versie bij gebruiker geïnstalleerd of opgevraagd moet worden. Indien
gebruiker deze eisen met betrekking tot de configuratie niet opvolgt en toch de nieuwe versie van de
programmatuur op de oude configuratie installeert of opvraagt, dan vervalt de verplichting van Figlo B.V., zoals
vermeld in de onderhoudsovereenkomst, tot het verlenen van onderhoud op de betreffende programmatuur en
is Figlo B.V. alsdan bevoegd de onderhoudsovereenkomst met gebruiker met onmiddellijke ingang op te
zeggen. Indien gebruiker de door Figlo B.V. gestelde configuratie-eisen niet opvolgt en de oude versie van de
programmatuur blijft gebruiken, dan geldt het bepaalde in artikel 31.6.
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31.4
Onderhoud zal zoveel mogelijk online op afstand geschieden. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor
het in zijn configuratie aanwezig zijn en gebruiken van functionaliteit, die een dataverbinding tot stand kan
brengen. Daaronder is begrepen e-mail. Figlo B.V. behoudt zicht het recht voor de onderhoudsdiensten te
staken, indien zij redelijkerwijs van oordeel is dat bedoelde functionaliteit niet aan de daaraan te stellen
telefonische en beveiligingseisen voldoet.
31.5
Figlo B.V. is in geen geval gehouden gebreken te verhelpen of onderhoudsdiensten te verlenen, indien
de fouten en/of gebreken ontstaan zijn in verband met:
a. modificatie van de programmatuur, van welke aard ook, niet verricht door Figlo B.V.;
b. het gebruik van de programmatuur op een wijze of in verband met andere programmatuur of niet
omschreven in de daarbij behorende documentatie of anderszins, niet toegestaan in de overeenkomst;
c. het foutief gebruik van een webbrowser;
d. het gebruik van een opgevolgde of verouderde versie van de programmatuur;
e. opzettelijk onjuist gebruik van de programmatuur al dan niet door gebruiker
f. onvolkomenheden of fouten in niet van Figlo B.V. afkomstige programmatuur in hardware, in
communicatieapparatuur, in randapparatuur of in andere apparatuur of programmatuur of het nalaten van
de gebruiker dergelijke apparatuur en/of programmatuur regelmatig te (doen) onderhouden;
g. invoerfouten of fouten die het gevolg zijn van de gegevens die gebruiker hanteert. Figlo B.V. kan naar eigen
keuze gebruiker aanbieden om, indien zich één van de hierboven onder a. tot en met f. omschreven
voorvallen voordoet, tegen haar alsdan geldende tarieven, voor gebruiker het probleem lokaliseren en deze
trachten op te lossen.
31.6
Zes maanden na het beschikbaar stellen aan gebruiker van een nieuwe versie is Figlo B.V. jegens
gebruiker niet meer verplicht tot onderhoud van de oude versie, noch tot het verlenen van support ten aanzien
van de oude versie.
31.7
Indien voor de programmatuur een onderhoudsovereenkomst is gesloten, meldt Cliënt overeenkomstig
de gebruikelijke procedures van Figlo B.V. geconstateerde fouten in de programmatuur gedetailleerd aan Figlo
B.V.. Na ontvangst van de melding tracht Figlo B.V. naar beste vermogen fouten te herstellen en/of
verbeteringen aanbrengen in latere nieuwe versies van de programmatuur. De resultaten worden afhankelijk
van de urgentie op de door Figlo B.V. te bepalen wijze en termijn aan Cliënt ter beschikking gesteld. Figlo B.V. is
gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of probleem vermijdende restricties in de
programmatuur aan te brengen.
31.8
Figlo B.V. garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of fouten werkt of dat alle fouten
worden verbeterd.
31.9
Figlo B.V. kan zijn gebruikelijke tarieven en zijn kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is
van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik of van andere niet aan Figlo B.V. toe te rekenen oorzaken of
indien de aan de Cliënt geleverde programmatuur door anderen dan Figlo B.V. is gewijzigd. Herstel van
verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder onderhoud.
31.10 Indien er een recht op onderhoud is, stelt Figlo B.V. bij het beschikbaar komen van verbeterde versies
van de programmatuur deze aan Cliënt ter beschikking. Drie maanden na het beschikbaar stellen van een
verbeterde versie is Figlo B.V. niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele fouten in de oude versie en
tot het verlenen van ondersteuning met betrekking tot de betreffende oude versie. Voor het ter beschikking
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stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies kan Figlo B.V. van Cliënt verlangen dat deze een
nieuwe overeenkomst met Figlo B.V. aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een nieuwe vergoeding
wordt betaald.
31.11 Indien Cliënt geen recht heeft op onderhoud conform de licentie voorwaarden en niet gelijktijdig met
het aangaan van de overeenkomst tot terbeschikkingstelling van de programmatuur of dienst een
onderhoudsovereenkomst met Figlo B.V. is aangegaan, kan Figlo B.V. door Cliënt niet gehouden worden op een
later moment wel een onderhoudsovereenkomst aan te gaan.

Opleidingen, cursussen en trainingen
Opleidingen met betrekking tot Figlo Software worden verzorgt door Figlo zelf en door derde partijen waaronder
de firma Dukers & Baelemans in Tilburg. Voor de trainingen die verzorgd worden door Figlo zelf, gelden de
volgende voorwaarden. Voor trainingen die verzorgd worden door derde partijen zoals Dukers & Baelemans
gelden de voorwaarden van die partij die de training verzorgt. Gehanteerde termen voor deze opleidingen zijn:
opleiding, cursus, training, workshop, seminar. In verband met de leesbaarheid wordt in onderstaande tekst
telkens de term trainingen gehanteerd.
32 Aanmelding
Aanmelding kan geschieden door middel van een volledig ingevuld elektronisch aanmeldingsformulier bij u bij
de desbetreffende training aantreft op www.Figlo.nl.
Aanmelding voor trainingen is, afhankelijk van beschikbaarheid, in principe mogelijk tot een dag voor aanvang
van de training. Aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst behandeld; indien u niet kunt worden
geplaatst, ontvangt u daarvan bericht. Degene die zich heeft aangemeld verbindt zich voor het gehele seminar.
U ontvangt een schriftelijke bevestiging, die binnen 10 dagen na ontvangst van uw aanmelding wordt
verzonden.
33 Annulering
U kunt uitsluitend schriftelijk annuleren. Annulering van de inschrijving is kosteloos tot 2 weken voor aanvang
van de training. Bij annulering vanaf 2 weken voor aanvang van de training wordt 100% van de trainingsprijs in
rekening gebracht. Bij verhindering kunt u zich zonder bijkomende kosten laten vervangen door een collega,
mits schriftelijk gemeld voor aanvang van de training. U blijft in dat geval de oorspronkelijke trainingsprijs
verschuldigd.
34 Deelname verplaatsen
In de periode van 4 tot 2 weken voor de trainingsdatum kunt u uw deelname laten verplaatsen naar een andere
datum. Voorwaarden voor verplaatsing zijn dat er voor u plaats is en dat de training plaats vindt binnen een
periode van 6 maanden na de oorspronkelijke trainingsdatum. Verzoeken tot verplaatsing binnen 2 weken voor
aanvang van de training worden niet gehonoreerd: zie de annuleringsvoorwaarden.

35 Programmawijzigingen
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Figlo behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in aangekondigde trainingen en om een
geannonceerde training af te gelasten. Afgelastingen vinden in het algemeen plaats 4 tot 6 weken voor de
datum van de desbetreffende training. De reeds betaalde kosten worden gerestitueerd. Mocht een training op
het laatste moment afgelast worden door een overmachtsituatie, dan is Figlo niet aansprakelijk voor indirecte
c.q. gevolgschade, zoals eventuele maar niet alleen gederfde inkomsten. Indien Figlo wijzigingen aanbrengt in
de datum of het programma van de training wordt u hierover schriftelijk geïnformeerd. In de brief staat
aangegeven tot welke datum u kosteloos kunt annuleren.
36 Persoonsregistratie
Als u zich aanmeldt voor een Figlo-training worden uw persoonsgegevens gebruikt bij het samenstellen van een
deelnemerslijst (persoonsnaam en werkgever). Uw gegevens worden niet zonder toestemming aan derden
verstrekt, tenzij enig wettelijk voorschrift hiertoe verplicht.
37 Intellectueel eigendom
Het is niet toegestaan om de trainingsdocumentatie, al dan niet met inschakeling van derden, te
verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Het maken van beeld- en/of geluidopnamen tijdens een
training is uitdrukkelijk verboden.

Dienstverlening
De in dit hoofdstuk "Dienstverlening" vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze
algemene voorwaarden, van toepassing indien Figlo B.V. diensten verleent, zoals organisatie- en
automatiseringsadviezen, toepasbaarheidsonderzoek, consultancy, opleidingen, ondersteuning, detachering,
het ontwerpen of ontwikkelen van programmatuur of informatiesystemen of het verlenen van assistentie daarbij
en dienstverlening met betrekking tot netwerken. Deze bepalingen laten de in deze algemene voorwaarden
opgenomen bepalingen omtrent specifieke diensten, zoals computerservice, de ontwikkeling van
programmatuur en onderhoud, onverlet. Deze bepalingen hebben geen betrekking op de dienst ‘SAAS’
(Software As A Service) of ‘Opleidingen, Cursussen en Trainingen’ waarvan de bepalingen in deze algemene
voorwaarden in aparte hoofdstukken zijn opgenomen.
38 Uitvoering
38.1
Figlo B.V. spant zich naar beste kunnen in de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend
geval overeenkomstig de met Cliënt schriftelijk vastgelegde afspraken en procedure.
38.2
Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen plaats vindt, is Figlo B.V. gerechtigd de
aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat Cliënt de resultaten van de
daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
38.3
Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen is Figlo B.V. gehouden bij de uitvoering
van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van Cliënt op te volgen. Figlo B.V. is niet
verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen
of aanvullen; indien echter dergelijke aanwijzingen worden opgevolgd, worden de desbetreffende
werkzaamheden vergoed conform artikel 39.
39 Wijziging en meerwerk
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39.1
Indien Figlo B.V. op verzoek of met voorafgaande instemming van Cliënt werkzaamheden of andere
prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen,
worden deze werkzaamheden of prestaties door Cliënt aan Figlo B.V. vergoed volgens de gebruikelijke tarieven
van Figlo B.V.. Figlo B.V. is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat
daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
39.2
Cliënt aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 39.1 het overeengekomen
of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Cliënt
en Figlo B.V., kunnen worden beïnvloed.
39.3
Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met
betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, informeert Figlo
B.V. Cliënt tevoren schriftelijk over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
Hosting
De in dit hoofdstuk “hosting” vermelde bepalingen zijn naast de Algemene Bepalingen van deze algemene
voorwaarden van toepassing indien Figlo B.V. in opdracht van Cliënt optreedt als host op het internet.
40 Onderhoud
40.1
Figlo B.V. verplicht zich tot regelmatige controle en gedegen onderhoud van de door haar gebruikte
apparatuur en systemen en zorgt zij dat de capaciteit van deze apparatuur en systemen zodanig ruim is dat dit
bij normaal gebruik niet leidt tot storingen.
40.2
Figlo B.V. verstrekt geen garantie op de door haar geleverde diensten doch verplicht zich op eerste
afroep door Cliënt alle haar ten dienst staande middelen in te schakelen teneinde eventuele storingen en/of
gebreken onverwijld op te lossen.

41 Vrijwaring door cliënt
41.1
Cliënt vrijwaart Figlo B.V. voor alle aanspraken van derden ter zake van schades waarvoor
aansprakelijkheid van Figlo B.V. jegens Cliënt is uitgesloten en voorts in het bijzonder voor schade als gevolg
van:
a. Ondeskundig gebruik en/of foutieve installatie van- en het verschaffen van onjuiste en/of onwettelijke
informatie en/of afbeeldingen op – een internetsite door Cliënt, medewerkers van Cliënt en/of derden;
b. Het zonder toestemming van Cliënt of Figlo B.V. inbreken en /of toegang verschaffen tot internetsite en/of
computerprogramma’s van derden.
c. Het niet of verminderd beschikbaar zijn van de internetsite(s).
42 Fair Use Policy
42.1
Cliënt stelt zich op en gedraagt zich conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig
internetgebruiker verwacht mag worden.
42.2
Cliënt hindert en/of brengt op generlei wijze schade toe aan andere gebruikers bij diens gebruik van
het internet of internetfaciliteiten.
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42.3
Het is Cliënt niet toegestaan de systemen van Figlo B.V. te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn
met de alsdan geldende wet- en regelgeving, de nettiquette (de algemeen aanvaarde gedragsregels op het
internet), de voorschriften van de Reclamecode Commissie, de overeenkomst en deze voorwaarden. In het
bijzonder is het Cliënt niet toegestaan onder meer de volgende handelingen en gedragingen te verrichten:
a. het zonder toestemming gebruiken, toegang krijgen of toegang proberen te krijgen tot gegevens, systemen,
netwerken, databanken of software van derden, alsmede het zonder toestemming veranderen, wissen,
onbruikbaar maken van gegevens van derden dan wel gegevens aan gegevens van derde toevoegen;
b. het zonder toestemming (trachten) te onderzoeken of testen van de kwetsbaarheid van systemen of
netwerken van derden of het doorbreken van de beveiliging van die systemen of netwerken;
c. het inbreuk plegen op werken die beschermd worden door intellectuele eigendomsrechten of andere
rechten van derden, zoals auteursrecht, merkenrecht of databankrecht, of anderszins in strijd handelen van
intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden;
d. het verzenden van spam, waaronder begrepen is het zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van
de ontvanger (waarbij bewijslast bij Cliënt rust), verzenden van ongevraagde of ongewenste bulk e-mail
berichten of kettingbrieven, het versturen van mailbombs, het laten volstromen van een e-mailsysteem, het
trachten systemen of netwerken te overbelasten, daaronder begrepen spam die via een andere provider
wordt gestuurd;
e. het creëren, introduceren of verspreiden van computervirussen en/of spyware, adware en alle software die
redelijkerwijs als schadelijk zou kunnen worden geclassificeerd;
f. het (seksueel) intimideren of anderszins lastig vallen van andere gebruikers van het internet en het
verspreiden, toegankelijk laten zijn van pornografisch of ethisch onverantwoord materiaal. Hieronder dient
in elk geval maar niet uitsluitend worden verstaan materiaal dat de eerbaarheid van minderjarigen aantast
of een aantasting inhoudt van het recht op de persoonlijke levenssfeer en/of de menselijke waardigheid
alsmede materiaal dat een uiting is van of aanzet tot discriminatie;
g. Figlo B.V. verbiedt expliciet het gebruik van illegaal materiaal. Dit omvat onder meer auteursrechtelijk
beschermd werk, commerciële audio, video of muziekbestanden en enig materiaal in strijd met de
Nederlandse wetgeving. Dit omvat onder meer gepirateerde software, ROMS, emulatoren, phreaking,
hacking, password cracking, IP Spoofing, en de encryptie van het bovenstaande.
h. Figlo B.V. verbiedt expliciet het gebruik van adult materiaal, dit omvat onder meer alle pornografie,
erotische foto’s en plaatjes of anderzijds obsceen of ontuchtig materiaal. Het begrip ‘adult materiaal’ is
geheel ter discretie van Figlo B.V.
i. Het zodanig gebruik maken van de diensten van Figlo B.V. dat daardoor de juiste werking van de systemen
van Figlo B.V. of van derden wordt verhinderd, dan wel dat daardoor andere gebruikers van de diensten van
Figlo B.V. worden gehinderd en/of belemmerd.
42.4
Voorts is het Cliënt verboden e-mails met het oog op direct marketing te verzenden waarbij de identiteit
van de afzender namens wie de communicatie plaatsvindt wordt gemaskeerd of verborgen of zonder dat een
geldig adres wordt vermeld waaraan de ontvanger een verzoek tot beëindiging van een dergelijke communicatie
kan richten.
42.5
Indien en zolang een wederpartij in strijd handelt met het bepaalde in de artikelen 42.2 tot en met 42.4
van deze voorwaarden, is Figlo B.V. gerechtigd zonder nadere aankondiging en met onmiddellijke ingang de aan
Cliënt verstrekte toegang tot de website en/of informatie buiten gebruik te stellen of te verwijderen, dan wel
anderszins onmogelijk te maken, haar dienstverlening geheel of gedeeltelijk op te schorten of te beëindiging
en/of de storingveroorzakende gedragingen van wederpartij te beëindigen, een en ander zonder daarvoor
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schadeplichtig te worden. Bovendien is Figlo B.V. in dat geval gerechtigd, indien de ernst van de overtreding
zulks rechtvaardigt, de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te zeggen
onverminderd het recht van Figlo B.V. om schadevergoeding te vorderen, en zonder dat een recht op
schadevergoeding van wederpartij jegens Figlo B.V. ontstaat.
42.6
Cliënt vrijwaart Figlo B.V. tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade of anderszins, op
enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de door Figlo B.V. aan de wederpartij aangeboden
dienstverlening, dan wel door het anderszins niet nakomen door Cliënt van zijn verplichtingen uit de
overeenkomst of deze voorwaarden.
43 Toegangscode
43.1
Cliënt dient geheimhouding te betrachten met betrekking tot aan Cliënt verzonden toegangscodes en
dient deze doelmatig te beveiligen.
43.2
Cliënt dient het feit dat hij de toegangscodes niet meer bezit of dat derden deze mede bezitten,
onmiddellijk aan Figlo B.V. te melden.
43.3
Cliënt is aansprakelijk voor schade ontstaan doordat aan Cliënt verzonden toegangscode niet in het
bezit van Cliënt of in het bezit van derden komen. Cliënt is aansprakelijk voor gebruik van zijn toegangscodes
door derden.

Ontwikkeling van programmatuur
De in dit hoofdstuk "Ontwikkeling van programmatuur" vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene
Bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bijzondere bepalingen uit het hoofdstuk "Dienstverlening",
van toepassing indien Figlo B.V. in opdracht van Cliënt programmatuur ontwikkelt. Op deze programmatuur is
ook het hoofdstuk "Gebruik en onderhoud van programmatuur" van toepassing, behalve voor zover daarvan in
dit hoofdstuk wordt afgeweken. De in dit hoofdstuk bedoelde rechten en verplichtingen hebben uitsluitend
betrekking op computerprogrammatuur in een voor een gegevensverwerkende machine leesbare vorm en
vastgelegd op voor een zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede op de daarbij behorende documentatie.
44 Ontwikkeling van programmatuur
44.1
Partijen specificeren schriftelijk welke programmatuur ontwikkeld wordt en op welke manier dit
geschiedt. Figlo B.V. voert de programmatuurontwikkeling met zorg uit op basis van de door Cliënt te
verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan Cliënt instaat.
44.2
Figlo B.V. is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem
ter beschikking gestelde gegevens of specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele
onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat Cliënt de betreffende
onvolkomenheden heeft weggenomen.
44.3
Onverminderd het bepaalde in artikel 9 verkrijgt Cliënt het recht tot gebruik van de programmatuur in
zijn bedrijf of organisatie. Indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de
broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische
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documentatie aan Cliënt ter beschikking worden gesteld en is Cliënt gerechtigd in deze programmatuur
wijzigingen aan te brengen, in welk geval iedere garantie of onderhoudsverplichting vervalt.

45 Aflevering, installatie en acceptatie
45.1
Figlo B.V. levert en installeert de te ontwikkelen programmatuur aan Cliënt conform de schriftelijk
vastgelegde specificaties afleveren en installeren. Figlo B.V. installeert slechts indien dit schriftelijk is
overeengekomen.
45.2
Indien een acceptatietest schriftelijk is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen na
aflevering of, indien een door Figlo B.V. uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing
van de installatie. Gedurende de testperiode is het Cliënt niet toegestaan de programmatuur voor productieve
of operationele doeleinden te gebruiken.
45.3
De programmatuur geldt tussen partijen als geaccepteerd:
a. indien tussen partijen niet een acceptatietest is overeengekomen: bij de aflevering of, indien een door Figlo
B.V. uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie;
b. indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen: op de eerste dag na de
testperiode, dan wel
c. indien Figlo B.V. vóór het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in artikel 45.5 ontvangt: op
het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van
onvolkomenheden die volgens artikel 45.6 acceptatie niet in de weg staan. In afwijking van het voorgaande
geldt de programmatuur, indien Cliënt daarvan vóór het moment van acceptatie enig gebruik voor
productieve of operationele doeleinden maakt, als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.
45.4
Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten
bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, informeert Cliënt Figlo B.V. hierover schriftelijk
gedetailleerd, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de programmatuur zodanig is aangepast
dat die belemmering is opgeheven.
45.5
Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten,
informeert Cliënt Figlo B.V. uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk en
gedetailleerd testrapport over de fouten. Figlo B.V. spant zich naar beste vermogen in de gemelde fouten binnen
een redelijke termijn te herstellen, waarbij Figlo B.V. gerechtigd is tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen.
45.6
Acceptatie van de programmatuur mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke
verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het
bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname van de programmatuur
redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van Figlo B.V. om deze kleine fouten in het
kader van de garantieregeling van artikel 26.1, indien toepasselijk, te herstellen.
45.7
Indien de programmatuur in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie
van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander
onderdeel onverlet.
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Bijlage: Service Level Agreement
Om een optimaal gebruik te stimuleren en de toekomstvastheid van de geleverde Applicatie te garanderen biedt
Figlo B.V. een breed scala van ondersteunende diensten aan.
Software as a service (SAAS)
De SAAS worden geleverd onder de volgende condities:
Beschikbaarheid
/ openstelling

Openstelling: 7*24
Prime time: 07:00 – 22:00 uur

Gegarandeerde
beschikbaarheid

99% per maand tijdens Prime time
Aanvullende eisen:
 De beschikbaarheidscijfers gelden voor de gehele keten en worden
gemeten vanuit klantperspectief.
Als eindverantwoordelijke voor de beschikbaarheid van de functionaliteit en
leverancier van de SAAS applicatie op het internet kanaal kan alleen Figlo
B.V. opdracht geven voor het plaatsen van de storingspagina.

Continuity
Management
Integrity

Figlo pleegt zowel curatief als proactief onderhoud (zie de bewuste
paragrafen in deze SLA).
Het ontwikkelingstraject wordt met de nodige waarborgen omgeven
waaronder het OTAP model. De sourcecode van de applicatie wordt door een
derde onafhankelijke partij nagelopen en gecontroleerd op websecurity.
Figlo draagt er zorg voor dat de applicatie (binnen zo kort mogelijke, althans
redelijke termijnen) de meest recente fiscale- en sociale wetgeving hanteert.
Indien hosting middels Microsoft Windows Azure:

Security Management conform Microsoft Windows Azure policy.

Compliance
Security
Management

Back-upbeleid
Rapportage

Indien hosting door Figlo B.V.:
 Aparte gereserveerde ‘cage’ in serverruimte TeleCityRedBus.
 Toegangscontrole tot serverruimte
 24*7 monitoringsysteem van serverruimte
 Beveiligde VPN van Figlo naar serverruimte voor onderhoud
 Patch-beleid servers Figlo (standaard)
 Alle nieuw beschikbaar gestelde patches worden eerst uitvoerig
doorgenomen om vervolgens te bepalen of en wat de impact is
op onze omgeving.
 Vervolgens worden de patches eerst uitgevoerd en getest op de
acceptatieomgeving. Bij geen gebreken worden de patches op
de productieomgeving doorgevoerd.
Dagelijks wordt er een back-up gemaakt van de databases. De Back-ups
worden voor een week opgeslagen.
Bij levering van SAAS hoort standaard geen rapportage.
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Dwingend onderhoud/Stand-by
De dienst Dwingend onderhoud/Stand-by omvat het op stand-by basis beschikbaar stellen van ondersteuning
aan het doorvoeren van work-arounds c.q. het verhelpen van dwingende verstoringen alsmede het (preventief)
realiseren van technische aanpassingen in de Applicatie programmatuur.
Standaard
dienstniveau

Servicetijden /
Diensten

Incident
management

Afspraken

Afbakening

Registratie

Verstoringen kunnen door Cliënt gemeld worden bij Figlo.
Tijdens de servicetijden zijn functionarissen van Figlo beschikbaar om de
storing te analyseren. Deze dienst wordt niet aangeboden buiten de
servicetijden. Verder geldt:
 Spoedeisende incidenten, calamiteiten en (ernstige) verstoringen
worden direct na melding opgepakt en worden, conform de procedure
incidentmanagement, verder geëscaleerd naarmate het incident langer
openstaat. Hoewel een inspanningsverplichting geldt, is het streven
naar oplossing binnen 1 werkdag.
 Minder spoedeisende incidenten worden binnen 2 werkdagen opgepakt.

Standaard/ ma
standby
software

t/m

vr

08:30

tot

17.00

Standby
hardware

ma

t/m

vr

07:00

tot

22:00

Za

en

zo

10:00

tot

22:00

Prioriteit

Omschrijving

Oplostijden

1

Hoog

8 uur (1 werkdag)

2

Laag

240 uur (30 werkdagen)

 Software en hardware met prioriteit hoog worden binnen 8 uur opgelost.
Figlo bepaalt als leverancier van de generieke software de aard en prioriteit
van een melding en of het als incident kan worden aangemerkt
De kwaliteit van de dienst Dwingend onderhoud/Stand-by wordt gemeten in
de volgende indicatoren: beschikbaarheid, bereikbaarheid, reactietijd en
zorgvuldigheid.
Deze dienst omvat de volgende werkzaamheden: analyse/diagnose,
oplossing en programmatest. In de scope van deze dienst valt de uitvoering
van een Productie Acceptatie Test (PAT) en invoering van Dwingend
onderhoud voor de ondersteunde platformen zoals in de systeemvereisten
omschreven.
Alle incidenten en problemen worden geregistreerd in het
OnlineMeldingsSysteem van Figlo.
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Kosten

De dienst Dwingend onderhoud/Stand-by valt binnen de standaard
dienstverlening van Figlo.

Adaptief Onderhoud
De dienst Adaptief Onderhoud omvat het doorvoeren van functionele of technische wijzigingen in de Applicatie
programmatuur. Wijzigingen worden ingedeeld in de volgende categorieën:
1. Fiscale-, sociale-, technische wijzigingen;
2. Overige wijzigingen in de programmatuur.
Adaptief Onderhoud gebeurt op initiatief van Figlo. Figlo bepaalt de releasekalender van de applicatie en stelt
Cliënt op de hoogte van de releases/wijzigingen.
Standaard
dienstniveau

Er zijn 2 vormen van Adaptief Onderhoud:
1. De Releasevorm. Hierbij worden wijzigingen samengevoegd tot
releases. Deze vorm van onderhoud is efficiënter doordat de
benodigde capaciteit voor de realisatie gepland en gespreid kan
worden en relatief minder uren benodigd zijn voor de aansturing
en invoering van releases (ten opzichte van individuele
wijzigingen).
2. De Spoedvorm. Hierbij wordt een wijziging direct ingepland met
een zo vroeg mogelijke opleverdatum c.q. voor een uiterste
invoeringsdatum. Figlo zal de spoedvorm gebruiken indien dat
vereist is bij het oplossen van een melding waaraan een
prioriteitstatus 1 is toegekend. De spoedvorm wordt ook
toegepast wanneer sprake is van een eis en waarbij de
eerstvolgende releasedatum niet acceptabel is. Een eis kan
gesteld worden vanuit bijvoorbeeld de Belastingdienst, AFM.
De planning van releases wordt bepaald door Figlo.

Afspraken

Voor de releasevorm:
 De releases hebben van te voren in overleg vastgestelde scopes
en invoeringsdata.
 Uiterlijk 2 weken voordat Figlo begint met een release moet
bekend zijn wat wel en niet wordt meegenomen.
Voor de spoedvorm:
 Na melding voorziet Figlo het verzoek binnen 5 werkdagen van
een impact analyse. Afhankelijk van de impact bepaalt Figlo
eventueel in overleg met Cliënt de planningsconsequenties.
De releases worden voorzien van een releasenote met een beschrijving van
de wijzigingen, installatiebeschrijving (indien nodig) en bijgewerkte
handleiding. De kwaliteit van de dienst Adaptief wordt gemeten in de
volgende indicatoren: beschikbaarheid, actualiteit, juistheid en
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volledigheid.
Afbakening

Adaptief Onderhoud omvat de volgende werkzaamheden: ontwerp, bouw,
programmatest, Functionele Integratie Systeem Test (FIST) en oplevering van
de aangepaste programmatuur en documentatie (basis-, functioneel-, en
technisch ontwerp). In de scope van de dienst Adaptief Onderhoud vallen de
uitvoering van de, Produktie Acceptatie Test (PAT), Gebruikers Acceptatie
Test (GAT) en de invoering van de wijziging voor de ondersteunde platformen
zoals in de systeemvereisten omschreven. Figlo kan gevraagd worden hier
ondersteuning bij te verlenen, middels een separate dienst.

Kosten

Wijzigingen in de categorie 1 en 2 vallen binnen de standaard
dienstverlening van Figlo. Per jaar vinden gemiddeld 2 major releases
plaats.

Curatief Onderhoud
De dienst Curatief Onderhoud omvat het structureel en toekomstvast verhelpen van onvolkomenheden in de
applicatie programmatuur. Dit kan betrekking hebben op meervoudig terugkerende verstoringen, verstoringen
van een dusdanige aard dat ze in de toekomst voorkomen moeten worden en verwachte verstoringen in de
toekomst.
Standaard
dienstniveau

Curatief Onderhoud kent alleen de release vorm. Hiervoor geldt het
standaard dienstniveau als bij het Adaptief Onderhoud. Curatieve
wijzigingen worden ingepland met Adaptieve onderhoudsreleases.

Afspraken

Curatief Onderhoud wordt uitgevoerd op initiatief van Figlo.

Afbakening

Curatief Onderhoud omvat de volgende werkzaamheden: ontwerp, bouw,
programmatest en oplevering van de aangepaste programmatuur en
documentatie (basis-, functioneel-, en technisch ontwerp) en Functionele
Integratie Systeem Test (FIST). In de scope van de dienst vallen de uitvoering
van de Gebruikers Acceptatie Test (GAT), de Productie Acceptatie Test (PAT)
en de invoering van de wijziging voor de ondersteunde platformen zoals in
de systeemvereisten omschreven. Figlo kan gevraagd worden hier
ondersteuning bij te verlenen, middels een separate dienst.

Kosten

De dienst Curatief Onderhoud valt binnen de standaard dienstverlening van
Figlo.

Preventief Onderhoud
De dienst preventief Onderhoud omvat het proactief inspelen op veranderingen in de markt. Dit kan zowel
functioneel inhoudelijk als technisch inhoudelijk zijn. Het innovatieve en onderscheidende karakter van de
applicatie wordt met deze dienst gewaarborgd.
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Standaard
dienstniveau

Preventief Onderhoud kent een release vorm in de vorm van prototypes
en/of proof of concepts (POC). Preventieve wijzigingen worden ingepland
met adaptieve onderhoudsreleases.

Afspraken

Preventief Onderhoud wordt (in principe) uitgevoerd op initiatief van Figlo.

Afbakening

Preventief Onderhoud omvat de volgende werkzaamheden: ontwerp, bouw,
en oplevering van een prototype. Ontwikkeling businesscase en proof of
concept.

Kosten

De dienst Preventief Onderhoud valt binnen de standaard dienstverlening
van Figlo.

Ondersteuning
Helpdesk
Figlo verzorgt voor applicatie programmatuur de eerste-, tweede- en (in overleg) derdelijns helpdesk. De
helpdesk is tijdens kantooruren beschikbaar.
Standaard
dienstniveau

Eerste, tweede- (en derdelijns) ondersteuning tijdens de servicetijden(zie
boven).
Er is geen beperking aan het aantal calls, nog aan de aard van de melding.
Ook worden geen aanvullende telefoonkosten in rekening gebracht. De
ondersteuning door de Helpdesk geschiedt op basis van Fair Use Policy.

Afspraken

Alle inbound calls worden geregistreerd. Productinhoudelijke bevindingen
worden geregistreerd in het Figlo OnlineMeldingsSysteem.
De helpdeskmedewerker distribueert de melding naar de verantwoordelijke
functionarissen binnen Figlo en koppelt terug naar Cliënt.

Kosten

De Helpdesk valt binnen de standaard dienstverlening van Figlo.

Klachtenprocedure
Doel van de procedure is Cliënt een ingang te bieden voor een heldere en eenduidige afhandeling van klachten.
Een klacht is een uiting van ontevredenheid over de dienstverlening van de Figlo. Het centrale punt voor
klachten over de dienstverlening is de Helpdesk van de Figlo. De dienst Klachtenprocedure valt binnen de
standaard dienstverlening van Figlo.
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