ALLGEMENE VERKO
OOP‐ EN LEVERINGSVOORWAARD
DEN
‐
Definities
‐ Deze alge
emene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachtten en/of overeenkom
msten
tussen DY
YZLE en Afnemers, strrekkende tot verkoop
p en levering van pro
oducten en/of het (d oen)
verrichten van diensten en de uiitvoering daarvan. Afw
wijkingen van of wijzigingen in deze voorwaa rden
dienen do
oor DYZLE schriftelijkk te worden bevesttigd en gelden slech
hts voor de betreffeende
offerte/opdracht/overeenkomst.
‐ Onder DY
YZLE worden begrepen
n DYZLE Operations B.V
V. en DYZLE Services B.V
V.
‐ Onder Affnemer wordt begrepeen elke (rechts)persoo
on die aan DYZLE een opdracht tot leveringg van
goederen of verrichting van diiensten heeft verstrekt of zal verstrekken, met inbegrip van ddiens
werkneme
ers, vertegenwoordigerrs, gemachtigden, rech
htverkrijgenden en erfg
genamen.
‐ Onder Platform dan wel PAAS (platform as a servicee) wordt begrepen hett ASP/SAAS platform w
waar
v DYZLE op in kunneen loggen om hun geregistreerde informatie te
t raadplegen.
afnemers van
‐ Eventuele
e door Afnemer gehanteerde algemene voorrwaarden worden uitdrrukkelijk afgewezen enn zijn
voor DYZLE
E niet verbindend, tenzzij DYZLE zich daarmeee schriftelijk akkoord he
eeft verklaard.
‐ Indien en
nige bepaling in deze aalgemene voorwaarden nietig blijkt te zijn off vernietigd wordt, dann zal
dit de geldigheid en toepasselijkh
heid van de overige beepalingen niet beinvloe
eden en zullen partijenn een
nadere verrvangende bepaling ovvereenkomen die zoveeel als mogelijk aanslu
uit bij de bedoeling va n de
nietige of vernietigende
v
bepalingg.
‐ Onder Ge
ebruiker wordt begrepeen: de Afnemer of een
n bij haar in dienst zijnd
de werknemer.
‐ Onder Ap
pplication Service Provvider (ASP) en Software as a Service (SAAS) wordt verstaan: het ddoor
DYZLE ‘op afstand’ beschikbaar stellen en beschikbaaar houden van program
mmatuur aan Afneme r via
internet off een ander netwerk, zonder dat aan Afnemer een fysieke drage
er met de desbetreffeende
programmatuur wordt verstrekt..
‐ Onder Co
omputerservice wordt verstaan: de automattische verwerking van gegevens met behulpp van
door DYZLE beheerde programm
matuur en apparatuur.

‐

‐

Offertes en Prijjsopgaven

‐ Alle aanb
biedingen van DYZLE zzijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende derrtig dagen, tenzij andeers is
vermeld.
‐ Alle door DYZLE opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en exclusief verzendko
osten.
‐ Alle afbee
eldingen, tekeningen, ggegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, etc. opgegeeven
in prijslijste
en, circulaires en offerrtes gelden bij benaderring.

‐

Overeenkomsteen en wijzigingen

‐ DYZLE is slechts gebonden doo
or schriftelijke overeenkomsten. Alleen de Affnemer kan zich tegen over
d met DYZLE gesloten overeenkomst. DYZLLE is
DYZLE beroepen op rechten uitt of in verband met de
gerechtigd
d de uit de overeenko
omst voortvloeiende rechten en verplichting
gen geheel of gedeelttelijk
over te draagen (eventueel aan haaar gelieerde ondernem
mingen).
‐ Door Afn
nemer na het plaatseen van een opdracht verlangde
v
wijzigingen in de uitvoering daaarvan
moeten do
oor Afnemer tijdig en sschriftelijk aan DYZLE worden
w
doorgegeven.
‐ Wijziginggen in een door Afnem
mer geplaatste opdraccht, van welke aard da
an ook, die hogere koosten
meebrenge
en dan waarop bij d
de oorspronkelijke do
oor DYZLE verstrekte prijsopgave kon wo rden
gerekend, komen voor rekeningg van Afnemer. Indien dergelijke wijzigingen
n vermindering van koosten
tot gevolgg hebben, dan kan A
Afnemer daar geen enkel
e
recht aan ontlenen met betrekkingg tot
vermindering van de afnameprijjs. DYZLE kan echter naar
n
eigen inzicht besluiten dat deze wijziginngen
betaling vaan een lagere afnamep
prijs tot gevolg hebben.
‐ Overeenkkomsten met betrekkin
ng tot het verrichten vaan diensten door DYZLLE hebben een initiële dduur
van vijf jaaren na aansluiting vvan de daarmee verrband houdende app
paratuur, tenzij anderrs is
overeenge
ekomen.
‐ Tenzij de
e overeenkomst door een van de partijen schriftelijk
s
of per e‐ma
ail drie maanden voorr het
einde van voornoemde of opvolggende termijnen is opggezegd wordt deze telkens met de duur vann een
jaar verlen
ngd.
‐
Levering
Alle door DYZLE genoemde (levverings)termijnen zijn naar beste weten vasstgesteld op grond vann de
gegevens die
d bij het aangaan van de overeenkomst bij DYZLE bekend waren
n en zullen zoveel moggelijk
in acht worden genomen; de enkkele overschrijding van
n een genoemde (leverrings)termijn brengt DYYZLE
nwege buiten haar m
macht
niet in verzuim. DYZLE is niet ggebonden aan (leverings)termijnen die van
gelegen om
mstandigheden die zich
h na het aangaan van de
d overeenkomst hebb
ben voorgedaan, niet m
meer
gehaald ku
unnen worden. Indien overschrijding van en
nige termijn dreigt, zullen DYZLE en Afnemeer zo
spoedig mogelijk in overleg tredeen.

‐

‐

Apparatu
uur van derden

Ind
dien en voor zover DYZ
ZLE (standaard) apparaatuur van derden aan Afnemer levert of ter beschikking
stelt, zullen, tenzij door DYZLE schriftelijk aann Afnemer anders is meegedeeld,
m
voor watt betreft die
app
paratuur de voorwaarrden van die derden van toepassing zijn. Afnemer aanvaardt de
d bedoelde
voo
orwaarden van derd
den. Deze voorwaard
rden zijn veelal ingesloten in de verpakking van
dessbetreffende apparatu
uur. Voorts zal DYZLLE deze voorwaarden
n aan Afnemer op zijn
z
verzoek
toe
ezenden.

‐

Verplichttingen Afnemer

‐ De
D Afnemer verschaft tijdig,
t
doch in ieder geeval voor aanvang van
n de installatiewerkzaaamheden de
aan
nsluitingsmogelijkhede
en ten behoeve van dee voor het systeem en
n de installatiewerkzaaamheden en
de beproeving daarvan benodigde energie. De kosten van de benodig
gde energie zijn voor rekening van
de Afnemer.
D Afnemer draagt zorrg voor de aansluitingg van het systeem c.q. de installaties op eeen openbaar
‐ De
tele
ecommunicatienetwerrk. De (aansluit)kostenn die hiermee zijn gem
moeid, zijn voor reken
ning van de
Afn
nemer. Indien schriftelijk overeengekomen zzal DYZLE aanwijzingen
n geven ten aanzien vaan bedoelde
aan
nsluiting op een openb
baar telecommunicatieenetwerk en/of sim kaarten ter beschikkingg stellen om
GPRS communicatie te faciliteren. Te allen tijde draagt de Afne
emer zorg voor een behoorlijke
inte
ernetverbinding ten be
ehoeve van de Y‐Gate Ethernet. Indien de co
ommunicatie van de Y‐G
Gates via de
eigen internetverbinding (ADSL, Kabel en/of G
Glasvezel) van de Afnemer loopt, is de Afnem
mer te allen
tijd
de verantwoordelijk vo
oor een correcte werkking van deze verbind
ding. Wanneer bij insttallatie deze
verrbinding niet beschikba
aar is zal een Gate meet GPRS verbinding gep
plaatst worden. De (maandelijkse)
me
eerkosten hiervan komen voor rekening van dde Afnemer.
‐ De
D Afnemer dient errvoor te zorgen dat door derden uit te
e voeren werkzaamheeden (zoals
bou
uwkundige werkzaamh
heden) en/of leveringeen welke niet tot de installatiewerkzaamhedeen behoren,
maaar wel noodzakelijk zijn voor de correcte een tijdige uitvoering van
v de installatiewerkkzaamheden
doo
or DYZLE, zodanig en tijdig worden verrichtt, dat de installatiewe
erkzaamheden geen vertraging of
hin
nder ondervinden en in
ndien (valt te verwachtten dat) niettemin verrtraging ontstaat als beedoeld in dit
artikel, dient de Afnemer DYZLE hiervan terstonnd in kennis te stellen.
‐ Indien de aanvang en de voortgang van de installatiewerkzaamheden wordt verttraagd door
om
mstandigheden waarvoor de Afnemer veranntwoordelijk is, dient de daaruit voor DYZLE eventueel
voo
ortvloeiende schade door de Afnemer te woorden vergoed mits de
eze schade in direct veerband staat
tot de vertraging. Zowel Afnemer als DYZLE zuullen zich inspannen om
o schade als voorno
oemd zoveel
mo
ogelijk te beperken.
‐ De
D Afnemer is aanssprakelijk voor schadde aan en verlies van materialen, ond
derdelen of
gerreedschappen die zijn aangevoerd door DYYZLE of derden waar DYZLE gebruik van maakt
m
bij de
installatiewerkzaamheden en door Afnemer w
worden beheerd, tenzij dergelijke schade en//of dergelijk
verrlies toerekenbaar is aa
an DYZLE.
‐ De Afnemer staat DYZLE
E toe kosteloos naamssaanduidingen en recla
ame op de plaats van installatie
i
of
n het systeem aan te brengen, gedurende de termijn dat DYZLE
E (installatie‐ en/of on
nderhouds‐)
aan
werkzaamheden uitvoert.
‐ Afnemer garandeert dat hij ervoor zorg draaggt dat de roerende en//of onroerende zaak allwaar DYZLE
de installatie (gaat) verricht(en), voldoet aaan de Nederlandse regelgeving, inclusieff bouw‐ en
bowetgeving.
arb
‐ Afnemer is verantwoord
delijk en draagt de kossten voor alle aanvragen verband houdend met
m de voor
de installatie en het systteem noodzakelijke veergunningen, ontheffin
ngen en lokaal aanvulllende eisen
gessteld vanuit overheids‐‐ en/of nutsbedrijfwegge en het daarvoor te verrichten tekenwerk die voor de
opzzet van het systeem zijn vereist.

Toegang tot hett Platform

‐ DYZLE zal aan Afnemer de tusssen partijen overeengeekomen diensten op het
h gebied van Applicaation
Service Provider, Software as a Service en/of Comp
puterservice verlenen alsmede toegang tott het
Platform verlenen
v
overeenkomsstig de schriftelijk overreengekomen specifica
aties. Na het aangaann van
de overeen
nkomst tussen partijen
n wordt aan Afnemer de
d toegang tot het Platform verleend.
‐ DYZLE is te allen tijde gerechttigd de inhoud en de omvang van de overe
eengekomen dienst in zake
ot het Platform te wijjzigen indien hij dat om
o technische of bed
drijfseconomische redeenen
toegang to
wenselijk acht.
a
m te
‐ DYZLE is te allen tijde gerechtigd de inhoud, de funcctionaliteiten en de om
mvang van het Platform
wijzigen indien hij dat om technische of bedrijfseconom
mische redenen wense
elijk acht.
‐ Alle diensten van DYZLE wordeen uitgevoerd op basiss van een inspanningsverbintenis, tenzij en vvoor
zover in de
d schriftelijke overeeenkomst DYZLE uitdru
ukkelijk een resultaatt heeft toegezegd en het
betreffend
de resultaat tevens mett voldoende bepaaldheeid is omschreven.
‐ Tenzij an
nders overeengekomen
n, is Afnemer verantw
woordelijk voor het gebruik van de dienst e n de
wijze waarrop de resultaten van d
de dienst worden ingeezet. Afnemer is tevenss verantwoordelijk vooor de
instructie aan en het gebruik do
oor gebruikers, ongeaccht of deze gebruikerss in een gezagsverhouuding
tot Afneme
er staan.
‐ Afnemer dient te beschikken ovver de voor toegang to
ot het Platform geschikkte faciliteiten zoals ‐ m
maar
niet daarto
oe beperkt ‐ adequate apparatuur en program
mmatuur.
‐ DYZLE ve
erstrekt aan Afnemerr de codes en instellingen die nodig zijn om
o vanuit het (compuuter)
systeem vaan Afnemer toegang tte bewerkstelligen tot het Platform. Afneme
er zelf draagt zorg vooor de
juiste invoering van deze codes een instellingen in zijn (ccomputer)systeem.
‐ DYZLE zal zich naar beste verm
mogen inspannen om de
d tussen partijen ove
ereengekomen vaste een/of
elecommunicatiedienstt te distribueren.
mobiele te
‐ DYZLE zal
z zich naar beste kkunnen inspannen dee dienstverlening met zorg uit te voerenn, in
voorkomen
nd geval overeenkomsstig de met Afnemer scchriftelijk vastgelegde afspraken
a
en procedurres.
‐ Eventuele
e afspraken betreffend
de een serviceniveau (Service Level Agreeme
ent) worden steeds sleechts
schriftelijk uitdrukkelijk overeeengekomen. Afnemerr zal DYZLE steeds informeren omtrent alle
omstandiggheden die van invloed
d kunnen zijn op de dienstverlening
d
en de beschikbaarheid daarrvan.
Indien afsp
praken over een serviceniveau worden gem
maakt, dan wordt de beschikbaarheid gem eten
met buitenbeschouwinglating vvan vooraf aangekond
digde buitengebruikstelling wegens onderhhoud
alsmede met
m omstandigheden diie buiten de invloedssffeer van DYZLE zijn gele
egen en met inachtnem
ming
van de dienst als geheel geduren
nde de duur van de oveereenkomst. Behoudens tegenbewijs zal de ddoor
DYZLE gem
meten beschikbaarheid en serviceniveau als volledig
v
bewijs gelden.

Algemene Verkoop‐ en Leveringssvoorwaarden Dyzle

Apparatu
uur van DYZLE

‐ Direct
D
waarneembare schade
s
of manco’s dieenen door de Afneme
er bij aankomst van de
d goederen
dire
ect aan de vervoerder vermeld te worden op de bij de goedere
en behorende vrachtb
brief danwel
die
ent het terstond gemeld te worden aan DYZLEE.
‐ Bezwaren over geleverd
de zaken dienen binneen acht dagen na oplevvering dan wel leveringg schriftelijk
ezwaar redelijkerwijze niet binnen
en gemotiveerd aan DYZLE gemeld te worden. Voor het geval het be
dezze termijn ontdekt had
d kunnen worden geldtt een termijn van achtt dagen vanaf het mom
ment dat die
gro
ond redelijkerwijze ontdekt had kunnen wordden.
‐ Niet tegenstaande het voorgaande
v
zal DYZLE iin geen geval bezwaren accepteren die word
den gemaakt
na een periode van 3 ma
aanden na verzending van de apparatuur. Bij gebreke van tijdige melding
m
van
de klachten vervalt elke aansprakelijkheid
a
van DYZLE en wordt de ovvereenkomst geacht naaar behoren
z uitgevoerd.
te zijn
‐ DYZLE
D
behoudt zich hett recht voor om gedurrende een periode van
n 6 maanden na inwerkingstelling
van
n de geleverde appara
atuur deze naar eigenn inzicht zonder meerrkosten te vervangen of wijzigen,
zon
nder dat de overeengekomen afspraken en vvoorwaarden worden aangetast.
a
‐ Enige onderhoudsverplichtingen van DYZLE kkunnen uitsluitend voo
ortvloeien uit een tussen partijen
hriftelijk overeengekom
men onderhoudsovereeenkomst.
sch
‐ De verplichting tot onderhoud binnen de oveereengekomen tarieven strekt zich uitsluiten
nd uit tot de
app
paratuur welke is opge
enomen in de actuele oovereengekomen appa
aratuurlijst van Afnemer. Afnemer
draaagt er in overleg mett DYZLE zorg voor datt de apparatuurlijst stteeds accuraat blijft. In
I het geval
DYZZLE onderhoudswerkza
aamheden uitvoert tenn aanzien van apparattuur welke op het mom
ment van de
werkzaamheden niet in de apparatuurlijst is vvermeld, zal DYZLE de
eze werkzaamheden op
o basis van
bruikelijke tarieven uitvvoeren.
naccalculatie tegen de geb
‐ Indien voor de apparatuur een onderhouudsovereenkomst is gesloten of indien uitdrukkelijk
u
hriftelijk is overeenge
ekomen dat in de ggebruiksvergoeding va
an de apparatuur on
nderhoud is
sch
inb
begrepen, zal Afnemer overeenkomstig dee gebruikelijke proced
dures van DYZLE geco
onstateerde
geb
breken in de apparatuur gedetailleerd aan DDYZLE melden. Na onttvangst van de meldin
ng zal DYZLE
naaar beste vermogen geb
breken trachten te herrstellen. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie
op de door DYZLE te bep
palen wijze en termijn aan Afnemer ter bescchikking worden gesteeld. DYZLE is
gerrechtigd tijdelijke oplossingen dan wel progrrammaomwegen of probleemvermijdende restricties
r
in
de programmatuur aan te
e brengen.
‐ DYZLE kan haar gebruikelijke tarieven en zijn kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is
van
n gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruikk of van andere niet aa
an DYZLE toe te rekeneen oorzaken
of indien de apparatuurr door anderen dan DDYZLE is gewijzigd. Herstel van verminkte of verloren
geggane gegevens valt niet onder onderhoud.
‐ Ko
osten voor gewijzigde en/of nieuwe versies vvan apparatuur die benodigd zijn voor de weerking en/of
hett onderhoud van het systeem, alsmede de w
werkzaamheden als ge
evolg van gewijzigde en
n/of nieuwe
verrsies van die apparatuur, waaronder het aannbrengen van noodzakkelijke wijzigingen in het
h systeem,
kom
men voor rekening van
n Afnemer, tenzij uitdruukkelijk schriftelijk and
ders overeengekomen..
‐ In
ndien Afnemer niet gelijktijdig met het aangaaan van de overeenko
omst tot terbeschikkinggstelling van
de apparatuur een onderhoudsovereenkomst met DYZLE is aangega
aan, kan DYZLE door Afnemer
A
niet
geh
houden worden alsnog
g een onderhoudsovereeenkomst aan te gaan op een later moment..

‐

Oplevering

‐ Het systeem wordt als opgeleverd
o
beschouwdd:
k
heeft
a) hetzij wanneer DYZLE aan de Afnemer schhriftelijk (waaronder begrepen per e‐mail) kennis
geggeven dat de installatiewerkzaamheden volttooid zijn, en Afnemer het systeem heeft goedgekeurd
g
dan
n wel aanvaard;
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b) hetzij wanneer uiterlijk acht dagen zijn verstreken nadat DYZLE schriftelijkk (waaronder begrepenn per
e‐mail) aan de Afnemer heeft vverklaard dat de installatiewerkzaamheden voltooid zijn, en Afneemer
heeft nage
elaten het systeem binn
nen die termijn goed te keuren dan wel te aa
anvaarden;
c) hetzij wanneer
w
visuele contro
ole van het systeem do
oor DYZLE heeft plaatssgevonden en een prooces‐
verbaal van oplevering is opgesteeld en is overhandigd aan
a de Afnemer.
‐ Gebreken
n die kunnen worden h
hersteld binnen de garrantietermijn, als bedo
oeld in artikel (Garantiee) en
die het functioneren van het syysteem niet substantieeel beïnvloeden, zullen
n de oplevering niet i n de
weg staan..
‐ Opleverin
ng ontslaat DYZLE van alle aansprakelijkheid
d voor gebreken, tenzijj Afnemer aantoont daat hij
dergelijke gebreken op het tijd
dstip van oplevering redelijkerwijs niet ha
ad kunnen en/of mooeten
n.
ontdekken
‐
Garantie
‐ DYZLE staaat er niet voor in datt de in het kader van Application
A
Service Pro
ovider en/of Software as a
Service door DYZLE gebruikte pro
ogrammatuur foutlooss zijn en zonder onderb
brekingen functionerenn.
‐ DYZLE is niet
n verantwoordelijk vvoor controle van de ju
uistheid en volledigheid van de resultaten vaan de
dienstverle
ening en de met gebruikmaking van de diensst gegenereerde gegeve
ens.
‐ DYZLE staaat er niet voor in datt Afnemer te allen tijdee ongestoorde en onb
beperkte toegang heefft tot
het Platforrm.
‐ DYZLE staat niet in voor de ongestoordee beschikbaarheid van
v
vaste en mobbiele
telecommu
unicatienetwerken.
‐ Alle diensten van DYZLE wordeen uitgevoerd op basiss van een inspanningsverbintenis, tenzij en vvoor
zover in de
d schriftelijke overeeenkomst DYZLE uitdru
ukkelijk een resultaatt heeft toegezegd en het
betreffend
de resultaat tevens mett voldoende bepaaldheeid is omschreven.
‐ Tenzij and
ders overeengekomen
n is Afnemer verantwoo
ordelijkheid voor het gebruik
g
van de dienst een de
wijze waarrop de resultaten van d
de dienst worden ingeezet. Afnemer is tevenss verantwoordelijk vooor de
instructie aan en het gebruik do
oor gebruikers, ongeaccht of deze gebruikerss in een gezagsverhouuding
tot Afneme
er staan.
‐ Het is een natuurkundig geegeven dat bij elektrronische communicatiediensten zoals mobbiele
nding op te bouwen off in stand te houden een de
communicatiediensten, de mogeelijkheid om een verbin
kwaliteit van de verbinding niet o
op iedere plaats en op
p elk moment gelijk of toereikend is. DYZLE sspant
zich in om voor zover door haarr gebruik wordt gemaaakt van diensten van derden
d
(telecom providders,
kabelmaattschappijen etc.) de kkans op storingen zovveel mogelijk te beperken. Afnemer onderrkent
echter dat door DYZLE geleverdee goederen of diensten
n negatief kunnen word
den beïnvloed en (tijdeelijk)
oor fysieke factoren, atmosferische omstand
digheden, aanpassingeen of
niet beschikbaar kunnen zijn do
onderhoud
d aan netwerken van aanbieders van elektrronische communicatie
ediensten, storingen i n de
verbindinggen, problemen met dee software of andere oorzaken.
‐ DYZLE sp
pant zich in binnen de grens van het redelijkke de kans op storinge
en en de gevolgen daaarvan
tot het uitterste te beperken. D
DYZLE staat uitdrukkelijk niet in voor de inttegriteit van de gebruuikte
telecom/kaabel verbindingen of eenergievoorzieningen.
‐ Indien scchriftelijk tussen partijen overeengekomen, kan Afnemer een storing schriftelijk melde n bij
DYZLE op de
d door DYZLE bepaald
de wijze. DYZLE zal zicch in dat geval inspann
nen de storing op te loossen
conform hetgeen
h
partijen schriftelijk zijn overeenggekomen. Indien naar het inzicht van DYYZLE
medewerkking van Afnemer noo
odzakelijk of wenselijk is voor het onderzoek naar een storingg, zal
Afnemer alle
a
door DYZLE nuttig, nodig of wensellijk geachte medewerking verlenen. DYZLLE is
gerechtigd
d kosten in rekening te brengen indien de storing verband ho
oudt met onzorgvuldiig of
onoordeelkundig gebruik door Affnemer of het niet naleeven van gebruiksvoorrschriften.
eeltelijk buiten gebruiik te
‐ DYZLE is steeds gerechtigd dee toegang tot het Plaatform geheel of gede
stellen.
‐ Geduren
nde een periode van 3 (drie) maanden na oplevering, zal DYZ
ZLE naar beste vermoogen
eventuele materiaal‐ en fabricaggefouten in het systeem, herstellen, indien
n deze binnen die perriode
schriftelijk en gedetailleerd omschreven bij DYZLE zijn gemeld. Alle verva
angen onderdelen wo rden
eigendom van DYZLE.
‐ De garan
ntieverplichting vervaltt indien de fouten als genoemd in het vorige
e lid geheel of gedeelttelijk
het gevolgg zijn van onjuist, onzo
orgvuldig of ondeskund
dig gebruik, en/of van buiten komende oorzaaken
zoals bijvoorbeeld brand‐ of wateerschade en/of anderee niet aan DYZLE toerekenbare oorzaken.
‐ DYZLE zal indien sprake is van eeen terechte klacht heet geleverde product via normale post verstuuren,
nadat het defecte product aan D
DYZLE is geretourneerd
d. De maximale garantie op apparatuur is 1 jaar
vanaf het moment van initiële levering. Indien een product op deze ma
anier is vervangen, zaal de
orden.
garantietermijn niet verlengd wo
‐ Eventuele
e installatiewerkzaamh
heden vallen buiten ied
dere garantiestelling.
‐ De garan
ntie komt te vervallen
n indien de Afnemer zelf of niet door DYZLE geautoriseerde de rden
werkzaamheden hebben verrichtt aan de installatie of apparatuur.
a
p haar garantieverplichting wordt aangesprroken, bijvoorbeeld inn het
‐ Indien DYZLE ten onrechte op
geval van storing te wijten aan eexterne factoren als sttofvorming, kabelbreu
uk of storingen welke ddoor
eenvoudig ingrijpen door de Afn
nemer zelf zijn op te lo
ossen, bijvoorbeeld do
oor een reset aan de hhand
van de handleiding of Platformo
ondersteuning, worden naar aanleiding hierrvan door DYZLE verriichte
werkzaamheden aan de Afnemer in rekening gebracht conform het op dat moment geldende tarieff.
‐ Garantie wordt eerst verleend aals de Afnemer aan al zijn verplichtingen uit overeenkomst en hierrmee
samenhangende verplichtingen h
heeft voldaan.
‐ DYZLE zal bij het uitvoeren van
n de overeenkomst steeeds de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht
nemen.
‐
Aansprakelijkheeid
nemer aansprakelijk in het geval van buittengebruikstelling vann de
‐ DYZLE iss nimmer jegens Afn
aansluitingg door een derde binneen of volgend uit een overeenkomst
o
tussen Afnemer
A
en een derde..
‐ Afnemer erkent dat de uitvoerring van telecommuniccatiediensten negatieff kan worden beïnvloeed of
tijdelijk of geheel niet beschikbaaar kan zijn in verband
d met fysieke factoren
n (gebouwen, tunnels e.d.)
en door attmosferische omstand
digheden, storingen in
n de interconnectie en
n problemen met de ddoor
DYZLE en/of Afnemer gebruikte programmatuur. DYZLLE is wegens zodanige
e omstandigheden nim
mmer
jegens Afnemer aansprakelijk voor schade of kosten.
‐ DYZLE is buiten
b
de garantiebepalingen niet aansprakeelijk voor enige schade
e, tenzij sprake is van oopzet
of grove scchuld van DYZLE.
‐ Tekortko
omingen in enigerleii vorm in de diensttverlening van derde
en, zoals aanbieders van
telecommu
unicatiediensten zijn n
nimmer aan DYZLE toerrekenbaar.
‐ DYZLE zal niet aansprakelijk zijn voor gevolgschaade, daaronder begre
epen schade aan derrden,
immateriële schade, bedrijfssch
hade en schade aan apparatuur
a
of productten van de Afnemer oof in
welke ande
ere vorm dan ook.
‐ Onvermin
nderd het bepaalde in de overige leden van dit
d artikel wordt de aansprakelijkheid van DYYZLE,
uit welke hoofde ook, beperkt tot het factuurbedraag voor de geleverde goederen en/of diennsten
gedurende
e de looptijd van de initiële overeenkomst, ongeacht een eventu
uele periodieke verlennging
van de ove
ereenkomst.
‐ Onvermin
nderd het bepaalde in
n de overige leden van
n dit artikel is de aansprakelijkheid te allen tijde
beperkt to
ot maximaal het bedrag van de door de assu
uradeur van DYZLE in het voorkomende gevval te
verstrekken uitkering, voor zoverr DYZLE hiervoor verzeekerd is.
‐ Indien ten gevolge van eenzelffde omstandigheid of gebeurtenis
g
meer dan één vordering ontstaaat of
het totaal van verschillende vorderingen het verzekeerde bedrag overstijgtt, worden de vorderinngen
naar evenrredigheid van omvang toegekend en voldaan
n.
‐ Ook in het
h geval DYZLE de afggesproken apparatuurr en/of diensten niet kan leveren, is DYZLE niet
aansprakelijk te houden, behoudens wanneer niet levvering van de desbetrreffende apparatuur een/of
diensten het
h gevolg is van een aan DYZLE toe te reekenen ernstige toerekkenbare tekortkomingg die
binnen de invloedsferen van DYYZLE lag. De beschikbaarheid van het interrnet is afhankelijk vann het
internet ze
elf, de service provideer van DYZLE en de telecommunicatieleverancier van DYZLE. Derhhalve
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ligtt de beschikbaarheid van
v de online diensteen in voorkomende ge
evallen buiten de invlo
oedsfeer en
verrantwoordelijkheid van
n DYZLE, zodat DYZLE te
ter zake geen enkele aa
ansprakelijkheid zal aanvaarden.
‐ DYZLE
D
is nimmer jegens Afnemer aansprakellijk indien Afnemer te
elecomdiensten afneem
mt (inclusief
hett gebruik van SIM kaarten in eigendom van AAfnemer) bij een derde
e buiten enige contracttuele relatie
tot DYZLE.
‐ DYZLE is voor het in stand houden van alsmed
ede voor de bereikbaarrheid van het Platform
m afhankelijk
van
n zijn providers. DYZLE zal zich naar zijn beeste kunnen inspanne
en om eventuele storringen in de
toe
egang tot het Platform en/of het gebruik vann het Platform zo spoe
edig mogelijk op te (do
oen) heffen,
maaar kan ‐ hoewel DYZLE hier naar streeft
ft ‐ in redelijkheid niet instaan voor ono
onderbroken
besschikbaarheid van het Platform, correctte en onbeschadigde
e datatransmissie, de volledige
bettrouwbaarheid en onkraakbaarheid van het PPlatform en/of de dien
nstverlening.
‐ DYZLE
D
heeft te allen tijde het recht om tenn behoeve van het opheffen van een storring c.q. het
verrrichten van onderhou
udswerkzaamheden aaan c.q. het aanpassen
n van het Platform, het
h Platform
tijd
delijk buiten gebruik te stellen. Voor zzover dit mogelijk is, zal DYZLE de te verrichten
(on
nderhoud)werkzaamhe
eden tijdig vermelden.
‐ Alle vorderingen op DYZ
ZLE vervallen door verlooop van één jaar na he
et opeisbaar worden daarvan.
‐
Annuleringen
Ind
dien Afnemer aangeefft dat overeengekomeen opdrachten en/of levering daarvan niett uitgevoerd
hoe
even te worden, zulks slechts na schriftelijijke mededeling (waaronder begrepen per e‐mail), zal
DYZZLE de totale opdrach
htwaarde, inclusief eeerstejaarsdiensten en registratiekosten, maaar exclusief
installatiekosten in rekening brengen.
‐
Betalinge
en
‐ Be
etalingen geschieden vooraf
v
middels automaatische incasso dan we
el in uitzonderlijke gevaallen binnen
14 dagen na factuur datum.
‐ De
D Afnemer zal DYZLE machtigen, bij overeeenkomst of bij eerste verzoek
v
daartoe, over te gaan tot
auttomatisch incasso van de het door hem verscchuldigde van de doorr hem daartoe opgegevven bank‐ of
giro
orekening tenzij anders is overeengekomenn. De Afnemer staat in
i voor voldoende salldo op deze
rekkening.
‐ In
ndien de Afnemer niet aan zijn betalingsverpplichting voldoet, is DY
YZLE gerechtigd de uittvoering van
de overeenkomst op te schorten.
s
DYZLE zal haaar diensten gedurend
de een maand na de vervaldatum
v
n de factuur blijven verrichten. Daarna kann DYZLE zonder voorafgaande waarschuwin
ng de dienst
van
afsluiten. DYZLE is niet ge
ehouden tot vergoedinng van enige daaruit vo
oortkomende schade. De Afnemer
blijft gehouden tot betaling van de verschuldiggde (termijn)bedragen tot het einde van de looptijd van
de overeenkomst.
‐ In
ndien betaling niet tijdig door DYZLE wordtt ontvangen is de Afnemer in verzuim zon
nder nadere
inggebrekestelling. De Afn
nemer is gehouden tott vergoeding van alle buitengerechtelijke
b
inccassokosten,
waaronder de kosten bettreffende de administra
ratie, opslag, en kosten
n van juridische bijstand. Eveneens
zal de wettelijke handelsrente overeenkomstigg artt. 6:119a jo. 6:120
0 BW over de aldus veerschuldigde
som
m in rekening worden gebracht.
g
‐ Ko
osten voor diensten worden
w
per kwartaal bijij vooruitbetaling gefacctureerd en voldaan, tenzij anders
ove
ereengekomen.
‐
Geheimh
houdingsplicht
‐ DYZLE
D
zal alle vertrou
uwelijke door Afnemeer in het kader van de
d overeenkomst aan
n DYZLE ter
besschikking gestelde infformatie geheim houuden. Met behulp va
an vertrouwelijke infformatie en
geggevens van Afnemer verkregen
v
inzichten een procedures vallen niet onder deze geheeimhouding,
ten
nzij daaruit direct of in
ndirect die vertrouwellijke informatie en gegevens van Afnemer kan worden
herrleid.
‐ Afnemer is ermee bekend dat de ter beschikkking gestelde programmatuur, websites, dataabestanden,
app
paratuur en andere ma
aterialen vertrouwelijkke informatie en/of bedrijfsgeheimen van DYYZLE of diens
lice
entiegevers kunnen bevatten.
b
Afnemer vverbindt zich, deze programmatuur, dataabestanden,
app
paratuur en materialen
n geheim te houden, nniet aan derden bekend te maken of in gebru
uik te geven
en slechts te gebruiken voor
v
het doel waarvooor deze hem ter besch
hikking zijn gesteld. On
nder derden
wo
orden ook begrepen alle personen weerkzaam in de organisatie van Afnemeer die niet
noo
odzakelijkerwijs de pro
ogrammatuur, websitees, databestanden, apparatuur en/of anderee materialen
beh
hoeven te gebruiken.
‐
Eigendom
msvoorbehoud
‐ DYZLE
D
blijft eigenaar va
an al het door haar kkrachtens enige overeenkomst aan Afnemer geleverde,
totdat al haar vorderingen betreffende de levering van goedere
en en daarmee sameenhangende
verrplichtingen van de Afnemer voor diensten vvolledig zijn nagekome
en. Indien DYZLE in heet kader van
dezze overeenkomst do
oor de Afnemer tee vergoeden werkzaamheden verricht, geldt het
eigendomsvoorbehoud ook met betrekking tot de hieruit voortkomende vorderingen. Teveens geldt het
eigendomsvoorbehoud met
m betrekking tot vordderingen die DYZLE ten opzichte van de Afneemer mocht
verrkrijgen wegens toerek
kenbaar tekort schieteen in de nakoming van de betreffende overeeenkomsten.
Zolang de eigendom van de geleverde goedderen niet op Afnem
mer is overgegaan, mag deze de
goe
ederen niet verwerken, buiten zijn feitelijkke macht brengen, vervreemden of verpanden, of aan
eniige derde hierop een re
echt verlenen.
‐ De
D Afnemer machtigt hiermee
h
DYZLE zich tooegang te verschaffen tot de ruimten en/off voertuigen
en//of deze beschikbaar te stellen, waarin dee goederen waarop eigendomsvoorbehoud
e
d van DYZLE
berrust zich bevinden en deze
d
goederen onder zzich te nemen. DYZLE is gerechtigd hiertoe over
o
te gaan
op het moment dat de Afnemer in de nakominng van zijn betalingsve
erplichting tegenover DYZLE
D
tekort
sch
hiet of wanneer DYZLE goede grond heeft tee vrezen dat de Afnem
mer in deze verplichtin
ng tekort zal
sch
hieten. De kosten verbo
onden aan het terughaalen komen voor reken
ning van Afnemer.
‐ Afnemer
A
is gehouden alle
a goederen waarop het eigendomsvoorbe
ehoud van DYZLE berust, voor zijn
kossten als een goede huissvader te verzekeren.

‐

Intellectu
ueel Eigendom

‐ In
ndien de Afnemer do
oor een derde wordtt aangesproken in verband met een doorr een derde
gep
pretendeerde inbreuk op dienst rechten ter zake van door DYZLE geleverde producten of diensten,
zal Afnemer DYZLE directt daaromtrent informeeren. Ingeval een order uitgevoerd dient te worden
w
naar
onttwerp of andere aanw
wijzing door of namenns Afnemer verstrekt, staat deze ervoor in dat
d hiermee
gee
en inbreuk wordt gema
aakt op intellectuele eiigendomsrechten of an
ndere rechten van derd
den.
‐ De intellectuele eigendo
om van alle krachtens overeenkomst door of
o vanwege DYZLE geleverde of ter
besschikking gestelde goederen, diensten of proogrammatuur blijft berusten bij DYZLE of degene aan wie
DYZZLE de betreffende rec
chten ontleent.
‐ DYZLE
D
heeft het rec
cht om de gemetenn en geregistreerde data, gegevens en informatie
geaanonimiseerd vrij te ge
ebruiken voor analyses,
s, statistieken en publiccaties.
‐ Afnemer
A
is zelf verantw
woordelijk voor accepttatie van abonnementtsvoorwaarden die verrbonden zijn
aan
n het gebruik van de door
d
DYZLE geleverde diensten of goederen
n. Het is Afnemer niett toegestaan
eniige aanduiding omtren
nt auteursrechten, meerken, handelsnaam off andere rechten van intellectuele
i
eigendom van of uit goederen te verwijdereen of te wijzigen, nocch enige aanduiding omtrent
o
het
verrtrouwelijk karakter en
n de geheimhouding vaan informatie en gegevvens, indien deze zich bevinden
b
op
of in
i de goederen, welke het eigendom zijn vann DYZLE, te verwijdere
en. Het is Afnemer niett toegestaan
de beveiliging van goederren te verwijderen of tte ontwijken.

‐

Toepasse
elijk recht en geschiillen

‐ Deze Voorwaarden, enig
ge overeenkomst en aalle geschillen voortkom
mend uit of verband ho
oudend met
dezze voorwaarden of enige overeenkomst, dde totstandkoming off de uitvoering hiervaan, dan wel
daaarmee samenhangend,, worden beheerst dooor Nederlands recht.
‐ Bevoegd is de rechter in
n het arrondissement Zwolle/Lelystad met uitsluiting
u
van andere rechters om
ken
nnis te nemen van gesschillen die mochten oontstaan naar aanleiding van (de uitvoeringg van) enige
ove
ereenkomst tussen DYZLE en Afnemer evenaals van geschillen omtrent deze Voorwaardeen, ook voor
hett verkrijgen van voorlopige voorzieningen, teenzij DYZLE er de voorkkeur aan geeft het geschil aan een
and
dere bevoegde rechterr voor te leggen.
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