AANVULLING BTC / BELSTORE.COM
OP DE
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN
NEDERLAND ICT

1.

Algemeen

1.1 Contractant verklaart de in de offerte genoemde apparatuur te kopen en/of genoemde diensten aan te gaan
met de genoemde contractstermijn(en).
1.2 Contractant machtigt Leverancier hierdoor tot het verrichten van alle (rechts) handelingen die noodzakelijk
zijn voor het op naam van contractant aangesloten worden bij genoemde dienstenaanbieders/derden.
1.3 De voorwaarden die betrekking hebben op programmatuur in de Nederland ICT voorwaarden gelden ook voor
diensten.

2.

Contracten derden

Indien en voor zover BTC / Belstore.com BV (“Leverancier”) apparatuur en/of diensten van derden levert aan
contractant, vindt deze levering, in navolging van artikel 35 van de Nederland ICT voorwaarden, plaats onder
toepasselijkheid van de voorwaarden van die derde(n) met terzijde stelling van de daarvan afwijkende bepalingen
uit de Nederland ICT voorwaarden (zie hieronder) van Leverancier. De voorwaarden van de derde(n) zijn gehecht
aan deze Overeenkomst en aan contractant ter hand gesteld. Contractant verklaart hierdoor van deze
voorwaarden kennis te hebben genomen en met de inhoud daarvan te hebben ingestemd. De voorwaarden van de
derde(dn) liggen tevens voor contractant ter inzage bij leverancier en de derde. Leverancier zal deze aan
contractant kosteloos op zijn verzoek toezenden; De in het voorgaande lid van dit artikel genoemde
toepasselijkheid van de leveringsvoorwaarden van derde(n) betekent onder meer dat alle vorderingen van
contractant ten gevolge van, onder andere, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, gebreken, vertragingen,
schade of andere gevolgen voortvloeiend uit de levering, het gebruik of de implementatie van het product en/of
dienst van die derde worden getoetst aan de leveringsvoorwaarden van die derde. Leverancier accepteert geen
aansprakelijkheid voor gebreken, vertraging, of schade, hetzij direct, hetzij indirect, hetzij gevolgschade,
veroorzaakt door de producten en/of diensten van derden, tenzij en tot het bedrag dat die derde bereid is de
aansprakelijkheid te aanvaarden en de schade te vergoeden.
3.

Prijs indexering

Leverancier is gerechtigd om de tarieven en prijzen van abonnementen jaarlijks te wijzigen volgens de meest
recente door het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde prijsindex “dienstenprijzen” (DPI).
De wijzigingen van tarieven op grond van bovenstaande zullen door leverancier vooraf worden bekendgemaakt.

4.

Detachering

4.1 BTC is jegens de Opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, omzetverlies, winstderving,
imagoschade, verlies van goodwill, schade wegens niet werkzaamheid of gebreken aan software c.q.
programmatuur en schade wegens onjuiste en/of onvolledige informatie van de Opdrachtgever, behalve indien
en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van BTC.
Tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid is de aansprakelijkheid van BTC beperkt tot het bedrag
dat de verzekeraar van BTC ter zake uitkeert, vermeerderd met een eventueel toepasselijk eigen risico. BTC
zal zorgdragen voor een adequate verzekering voor wettelijke- en bedrijfsaansprakelijkheid, in ieder geval
tenminste voor een bedrag dat recht doet aan de waarde van de Overeenkomst en zoals in de branche
gebruikelijk is.
4.2 Contractant is gedurende iedere periode van detachering ervoor verantwoordelijk dat haar Werkplek voldoet
aan alle wettelijke (Arbo) normen en zal tevens ervoor zorgdragen dat er een adequate
aansprakelijkheidsverzekering is voor de binnen de bedrijfsvoering van contractant werkzame personen,
waaronder dus ook de werknemers van Leverancier. De specialisten van BTC zullen zich houden aan de bij de
Opdrachtgever geldende werktijden en eventueel van toepassing zijnde huisregels. De Opdrachtgever dient er
voor te zorgen dat BTC, dan wel de specialist, hier voorafgaand aan de werkzaamheden over geïnformeerd
wordt.
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5.

Duur van overeenkomst

De overeenkomst tussen BTC en opdrachtgever wordt, indien niet anders schriftelijke overeengekomen,
aangegaan voor een periode van drie (3) jaren. Na het verstrijken van deze periode zal de overeenkomst
telkens stilzwijgend worden verlengd voor een periode van één (1) maand, tenzij één der Partijen, uiterlijk drie (3)
maanden voor het verstrijken van de Overeenkomst, de andere Partij schriftelijk te kennen geeft de overeenkomst
niet voort te willen zetten.
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