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Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
ALGEMENE VOORWAARDEN
van de besloten vennootschap Centurus IT b.v.,
hierna te noemen Centurus IT,
gevestigd te Breda,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Brabant
art. 1
Aanbieder:
Afnemer:

Begripsomschrijving / Definities
Centurus IT, haar vertegenwoordigers en rechtsopvolgers.
Degene met wie Centurus IT een overeenkomst is aangegaan, waarop deze
voorwaarden van toepassing zijn.
Overeenkomst: De afspraken, die tussen Centurus IT en afnemer zijn vastgelegd in een schriftelijke
overeenkomst of op andere wijze, waarvan door Centurus IT, diensten ter beschikking
worden gesteld.
De systemen van Centurus IT: apparatuur, programmatuur, en de verbindingen onder
het beheer van Centurus IT en gerekend vanaf en met uitzondering van het
aansluitpunt van de verbinding met de afnemer tot aan het aansluitpunt van door
derden geëxploiteerde verbindingen.
Dienst: alle producten en diensten die Centurus IT levert aan afnemer, en die nader
zijn omschreven in de overeenkomst. De dienstverlening omvat organisatie- en
automatiseringsadviezen, toepasbaarheidsonderzoek, consultancy, opleidingen,
cursussen, trainingen, ondersteuning, detachering, het ontwerpen of ontwikkelen van
programmatuur of informatiesystemen of het verlenen van assistentie daarbij en
dienstverlening met betrekking tot netwerken.
Producten:
De door Centurus IT te leveren en op het specificatieblad omschreven programma
producten, inclusief eventuele documentatie of opleidingsmateriaal.
Programmatuur: De executable versie van de Centurus IT computerprogrammatuur en de op het
specificatieblad overeengekomen ondersteunende programmatuur, inclusief de daarbij
behorende documentatie.
Levering:
De indienststelling van de in de overeenkomst bedoelde aansluiting en de
indienststelling van het in de overeenkomst bedoelde gebruik van de systemen van
Centurus IT en de verbindingen die via deze systemen met het Internet gemaakt
kunnen worden, de advisering op het gebied van dit gebruik in de meest brede zin van
het woord, het ter beschikking stellen van personen, het installeren van software op
systemen van haarzelf en/of afnemer, en alle overige diensten die Centurus IT
aanbiedt in het kader van het gebruik van het Internet.
Bekendmaking: Bekendmakingen worden per gewone post of via Email aan de afnemer verzonden,
tenzij de overeenkomst of de algemene voorwaarden anders bepalen.
art. 2
2.1

2.1

art. 3
3.1

3.2

Toepasselijkheid
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Centurus IT aangeboden
diensten aan afnemer, alsmede op wijzigingen in deze diensten en/of wijzigingen in de
overeenkomst die deze diensten tot onderwerp hebben.
In geval van strijdigheid van bepalingen in de overeenkomst, standaardvoorwaarden
en/of bijlagen, is de volgende rangorde van toepassing:
1. de overeenkomst
2. de bijlagen
3. de standaardvoorwaarden.
Centurus IT heeft het recht de voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden
op bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren, waartoe wijzigingen dertig
dagen na bekendmaking aan afnemer, in werking treden.
Levering
Centurus IT draagt zorg voor beschikbaarheid van haar systemen, waarbij de volgende
beperkingen gelden. Centurus IT garandeert niet dat te allen tijde haar systeem
toegankelijk is. Afnemer verklaart zich ermee bekend dat Centurus IT over een
beperkt aantal inbelpunten en/of telefoonlijnen en/of andere verbindingen beschikt, en
dat zij daarnaast afhankelijk is van derde leveranciers van telecommunicatiemiddelen,
en dat Centurus IT er niet voor in staat dat te allen tijde een aansluiting tot stand
gebracht kan worden.
Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij anders is
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overeengekomen. Indien na verloop van een termijn geen levering heeft
plaatsgevonden dient afnemer aan Centurus IT een redelijke termijn te stellen om
alsnog tot levering over te gaan. Indien hierna nog geen levering plaatsvindt is
afnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, echter zonder dat afnemer
aanspraak kan maken op schadevergoeding als gevolg van de niet tijdige levering,
noch als gevolg van de ontbinding.
art. 4
4.1

4.2

4.3

art. 5
5.1
5.2

5.3

5.4

art. 6
6.1

6.2

6.3

art. 7
7.1

Wijziging en aanpassing systemen
Centurus IT is gerechtigd om zonder voorafgaande bekendmaking het systeem
(tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken voor zover dit
noodzakelijk is voor het redelijkerwijs benodigde onderhoud, aanpassingen of
verbeteringen van het systeem.
Centurus IT behoudt zich het recht voor om noodzakelijke toevoegingen en/of
veranderingen aan te brengen in de in de overeenkomst overeengekomen interface,
aansluitingen en diensten en dergelijke, voor wat betreft: A. navigatiestructuur en
vormgeving, procedures met betrekking tot toegang, beveiliging en operationaliteit
van het systeem van Centurus IT; B. Het veranderen van locatie en type van het
systeem van Centurus IT. Centurus IT is niet aansprakelijk voor eventuele schade die
deze veranderingen en/of wijzigingen/toevoegingen teweeg hebben gebracht of zullen
brengen bij afnemer.
Afnemer kan op grond van zijn oordeel dat de aangebrachte toevoegingen en/of
veranderingen dermate grote gevolgen heeft voor de werkwijze van zijn onderneming
en/of functionaliteit van de door hem afgenomen aansluiting en/of dienst, binnen 1
maand na de implementatie van de genoemde toevoeging en/of wijziging zonder
voorafgaande ingebrekestelling en rechtelijke tussenkomst de overeenkomst ontbinden
door middel van een aangetekend schrijven.
Overige dienstverlening.
Centurus IT zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te
voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Afnemer schriftelijk vastgelegde
afspraken en procedures.
Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is
Centurus IT gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren
uit te stellen totdat Afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase
schriftelijk heeft goedgekeurd.
Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen is Centurus IT gehouden
bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen
van Afnemer op te volgen. Centurus IT 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, zullen de desbetreffende
werkzaamheden worden vergoed conform artikel 6.
Indien de overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering
door een bepaalde persoon, zal Centurus IT steeds gerechtigd zijn deze persoon te
vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
Wijziging en meerwerk
Indien Centurus IT op verzoek of met voorafgaande instemming van Afnemer
werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang
van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of
prestaties door Afnemer aan Centurus IT worden vergoed volgens de gebruikelijke
tarieven van Centurus IT. Centurus IT is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek
te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst
wordt gesloten.
Afnemer aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 15.1
het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de
wederzijdse verantwoordelijkheden van Afnemer en Centurus IT, kunnen worden
beïnvloed.
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, zal Centurus IT Afnemer tevoren schriftelijk
informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of
prestaties.
Rechten van intellectuele of industriële eigendom
Alle rechten van intellectuele eigendom op alle krachtens de overeenkomst
ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur en/of andere materialen zoals
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7.2

7.3

7.4

7.5

art. 8
8.1

8.2

analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend
materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Centurus IT. Afnemer 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 daarvan kopieën vervaardigen.
Het is Afnemer 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.
Het is Centurus IT toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van
de programmatuur. Indien Centurus IT door middel van technische bescherming de
programmatuur heeft beveiligd, is het Afnemer niet toegestaan deze beveiliging te
verwijderen of te ontwijken. Indien de beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat
Afnemer niet in staat is een reservekopie van de programmatuur te maken, zal
Centurus IT op verzoek van Afnemer een reservekopie van de programmatuur aan
Afnemer ter beschikking stellen.
Behoudens het geval dat Centurus IT een reservekopie van de programmatuur aan
Afnemer ter beschikking stelt, heeft Afnemer het recht één reservekopie van de
programmatuur aan te houden, waaronder tevens dient te worden te verstaan te
maken. Onder reservekopie wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een
stoffelijk voorwerp waarop de programmatuur is vastgelegd, uitsluitend ter vervanging
van het oorspronkelijke exemplaar van de programmatuur in geval van onvrijwillig
bezitsverlies of beschadiging. De reservekopie dient een identieke kopie te zijn en
steeds te zijn voorzien van dezelfde labels en indicaties als het oorspronkelijke
exemplaar.
Centurus IT zal Afnemer vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke gebaseerd is op
de bewering dat door Centurus IT zelf ontwikkelde programmatuur, apparatuur of
materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele of
industriële eigendom, onder de voorwaarde dat Afnemer Centurus IT 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 Centurus IT.
Afnemer zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Centurus
IT verlenen om zich, zo nodig in naam van Afnemer, tegen deze rechtsvorderingen te
verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover de betreffende
inbreuk verband houdt met wijzigingen die Afnemer in de programmatuur, apparatuur
of materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen.
Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door Centurus IT zelf ontwikkelde
programmatuur, apparatuur of materialen inbreuk maken op enig aan een derde
toebehorend recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel
van Centurus IT een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal
Centurus IT het geleverde tegen creditering van de verwervingskosten onder aftrek
van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen, of zorg dragen dat de Afnemer het
geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, apparatuur of
materialen, ongestoord kan blijven gebruiken.
Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van
Centurus IT wegens schending van rechten van intellectuele of industriële eigendom
van derden is uitgesloten, daaronder begrepen aansprakelijkheid en
vrijwaringsverplichtingen van Centurus IT voor inbreuken die veroorzaakt worden door
het gebruik van de geleverde apparatuur, programmatuur en/of materialen in een niet
door Centurus IT gemodificeerde vorm, in samenhang met niet door Centurus IT
geleverde of verstrekte zaken of programmatuur of op een andere wijze dan waarvoor
de apparatuur, programmatuur en/of materialen is ontwikkeld of bestemd.
Verplichtingen van afnemer
Het is afnemer niet toegestaan de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met
Centurus IT integraal, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Centurus IT,
over te dragen aan derden.
Het is afnemer niet toegestaan derden gebruik te laten maken van de levering van
diensten of recht te doen gelden op uit de overeenkomst voortvloeiende diensten.
Afnemer neemt redelijke maatregelen tot voorkoming van een onbevoegd of
onrechtmatig gebruik van derden van de levering van diensten van Centurus IT.
Afnemer vrijwaart Centurus IT tegen aanspraken van derden ter zake van schade die
op enigerlei wijze mocht zijn ontstaan door het gebruik van afnemer van de systemen
van Centurus IT.
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8.3

Bekendmakingen en/of aankondigingen aan de afnemer van wijzigingen in algemene
voorwaarden, overeenkomsten en/of aangeboden diensten of systemen, of
werkzaamheden aan systemen zullen door middel van elektronische berichtgeving of
publicaties op de WEB site van Centurus IT worden gedaan, tenzij tussen partijen
uitdrukkelijk anders is overeenkomen, of tenzij Centurus IT besluit om dit per gewone
post te doen. De afnemer verplicht zich op regelmatige tijdstippen kennis te nemen
van de elektronische berichtgeving en van publicaties op de genoemde WEB site van
Centurus IT. De Afnemer wordt geacht kennis genomen te hebben van een zodanige
berichtgeving binnen 1 maand na verzending of publicatie daarvan, door Centurus IT.

art. 9

Inlichtingen
Afnemer zal Centurus IT steeds alle voor Centurus IT nuttige en/of noodzakelijke
gegevens en/of inlichtingen verschaffen. Indien voor de uitvoering van de
overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet behoorlijk of niet
overeenkomstig de gemaakte afspraken ter beschikking staan of indien afnemer op
andere wijze niet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze daarop van
toepassing zijnde algemene voorwaarden voldoet, waaronder uitdrukkelijk begrepen
alle betalingsverplichtingen heeft Centurus IT het recht tot opschorting van de
overeenkomst en heeft Centurus IT het recht alle in verband daarmee gemaakte
kosten volgens de gebruikelijk tarieven in rekening te brengen.

art. 10
10.1

Sanctiemogelijkheden
Centurus IT is gerechtigd haar levering op te schorten en/of te beperken, indien een
afnemer een zodanig gebruik maakt van het systeem en de diensten van Centurus IT,
of een zodanig gebruik van derden van diensten van Centurus IT ten gevolge heeft,
dat daarmee het overeengekomen dataverkeer of processorbelasting met betrekking
tot het in de overeenkomst genoemde gebruik overschrijdt, of alle gebruik die het
functioneren van Centurus IT in de meest ruime zin van het woord in gevaar kan
brengen, onverminderd de verplichting van afnemer tot betaling van de in de
overeenkomst betrokken leveringen.
De log-files en de administratie van Centurus IT leveren het bewijs ter zake van
overschrijding van de toegestane hoeveelheid dataverkeer en diskruimte, behoudens
tegenbewijs.
Indien afnemer handelt in strijd met de overeenkomst, in strijd met deze algemene
voorwaarden, met de Netiquette, waarvan afnemer geacht wordt kennis genomen te
hebben, of onrechtmatig handelt jegens Centurus IT of andere afnemers van
producten of diensten van Centurus IT, is Centurus IT gerechtigd, zonder nadere
ingebrekestelling, de levering aan afnemer op te schorten, onverminderd het recht op
vergoeding door een dergelijk handelen veroorzaakte schade, en onverminderd het
recht op de betaling van de in de overeenkomst genoemde diensten.
Centurus IT behoudt zich het recht voor in zodanig geval de overeenkomst met
afnemer te ontbinden, zonder restitutie van reeds betaalde gelden, en onverminderd
het recht tot het vorderen van een vergoeding van een door een dergelijk handelen
veroorzaakte schade.

10.2

art. 11
11.1

Intellectuele eigendomsrechten
Indien Centurus IT geschriften en/of programmatuur in verband met de levering en
diensten ter beschikking stelt aan afnemer, zal deze terbeschikkingstelling slechts tot
doel hebben het gebruik door afnemer ten behoeve van de afgenomen levering en
diensten tenzij anders overeengekomen.
Afnemer geeft Centurus IT het recht om ten behoeve van publicaties, bedoeld ter
informatieverstrekking, of ter vergroting van de naamsbekendheid, in welke vorm dan
ook, afbeeldingen, vormgevingen, teksten of andere uitingen, die door afnemer
worden gebruikt om zich te presenteren aan derden op het systeem van Centurus IT,
te gebruiken, door deze te vermenigvuldigen en openbaar te maken. Zodra de
afnemer logo's, afbeeldingen, ontwerpen en tekst toevoegt aan het systeem van
Centurus IT, met als doel dit voor het publiek openbaar te maken, dan wordt afnemer
geacht toestemming te hebben verleend voor een dergelijk gebruik door Centurus IT
met het hierboven omschreven doel.
Afnemer wordt geacht een dergelijke toestemming eveneens te verlenen aan derden,
uitsluitend andere afnemers van diensten van Centurus IT, zulks eveneens uitsluitend
tot een gebruik met het hierboven omschreven doel.

art. 12
12.1

Overmacht
Alle leverings- en andere verplichtingen van Centurus IT uit hoofde van tussen partijen
gesloten overeenkomsten zullen zijn opgeschort gedurende de periode dat Centurus IT
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12.2

art. 13
13.1

13.2

13.3

art. 14
14.1

14.2

14.3

14.4

14.5
14.6

door overmacht niet in staat is haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen.
Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis
verhinderen en die niet aan Centurus IT zijn toe te rekenen. Hieronder zullen mede
zijn begrepen stakingen in bedrijven van derden, storingen in de levering van
elektriciteit en telefoonverbindingen, levering van netwerkfaciliteiten en wettelijke
belemmeringen en overheidsmaatregelen.
Indien de periode waarin overmacht nakoming van de verplichtingen onmogelijk
maakt langer dan twee maanden duurt zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst
te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding
bestaat.
Aansprakelijkheid
Centurus IT is niet aansprakelijk voor schade aan goederen en/of personen ten dienste
van of in dienst van afnemer, als gevolg van het gebruik door afnemer van door
Centurus IT geleverde diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.
Centurus IT is niet aansprakelijk voor de beveiliging van de door afnemer op de
systemen van Centurus IT opgeslagen gegevens.
Afnemer verklaart zich ermee bekend dat de open structuur van het Internet en de
directe verbinding van de systemen van Centurus IT het onmogelijk maakt uit te
sluiten dat derden onbevoegden zich toegang verschaffen tot die systemen en de
daarop opgeslagen informatie. Centurus IT spant zich tot het uiterste in om de
vertrouwelijkheid van deze gegevens te handhaven, doch aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, direct of indirect, als gevolg van de openbaarmaking,
bekendmaking of vermenigvuldiging van die gegevens door derden onbevoegden.
Centurus IT is niet aansprakelijk voor schade aan afnemer, direct noch indirect, noch
voor gederfde winsten of in de toekomst te lijden verliezen als gevolg van een
tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, of als gevolg van het verlies van
data en software op haar systemen, behoudens grove schuld of opzet.
Centurus IT is jegens afnemer uitsluitend op navolgende wijze aansprakelijk:
Als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Centurus IT of haar
leidinggevende ondergeschikten; overigens is de aansprakelijkheid van Centurus IT
beperkt tot het bedrag van de door verzekering gedane uitkering, voor zover deze
aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering in het ene
geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van
Centurus IT ter zake van bijkomende dienstverlening beperkt tot eenmaal de
factuurwaarden.
Prijzen, vergoedingen en betalingen
Alle prijsvermeldingen door Centurus IT zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders
aangegeven. Prijzen gelden slechts in de in de overeenkomst met name genoemde
producten en diensten. Alle in aanvulling daarop door Centurus IT geleverde diensten
zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht tegen de prijzen zoals die op de dag
van levering gelden.
Centurus IT zal de door afnemer verschuldigde vergoedingen door middel van een
factuur in rekening brengen.
Betaling dient te geschieden binnen een termijn van 14 dagen, te rekenen vanaf
factuurdag. De administratie van Centurus IT levert volledig bewijs op tussen partijen,
een en ander behoudens tegen bewijs. Betaling dient plaats te vinden zonder korting
of verrekening.
Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is afnemer in verzuim. Afnemer is
vanaf het moment van in verzuimtreden over het opeisbare bedrag een rente
verschuldigd van 1,5% per maand. Door de wederpartij gedane betalingen strekken
steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de
tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de
wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
Als afnemer in gebreke is of in verzuim met het nakomen van een of meer van haar
betalingsverplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening
buiten rechte voor rekening van afnemer. In ieder geval is afnemer verschuldigd 15%
van de hoofdsom, met een minimum van EUR 115,-. Indien Centurus IT aantoont
hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen
ook deze voor vergoeding in aanmerking. De door afnemer betaalde bedragen komen
eerst in mindering op de kosten, vervolgens op de overeengekomen rente, en
tenslotte op de hoofdsom, de oudste factuur als eerste voldaan, en de wettelijke rente.
In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van afnemer zullen de
verplichtingen van afnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.
Indien afnemer met Centurus IT een bepaalde prijs overeenkomt, is Centurus IT niet

Centurus IT BV - Algemene voorwaarden

5 van 10

Algemene voorwaarden

14.7

art. 15
15.1

15.2

minder gerechtigd tot verhoging van de prijs: Centurus IT mag de bij levering
geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst van aangeboden
diensten in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 10 % bedraagt,
heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.
Centurus IT is gerechtigd aan afnemer ten aanzien van de levering van afnemer
financiële zekerheid te verlangen, door betaling van een borg of het stellen van een
bankgarantie.
Voorbehoud van eigendom en rechten
Alle aan Afnemer geleverde zaken blijven eigendom van Centurus IT, totdat alle
bedragen die Afnemer verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde of
te leveren zaken of verrichtte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen
bedoeld in artikel 14.3 en 14.4, waaronder begrepen rente en kosten van invordering,
volledig aan Centurus IT zijn voldaan.
Rechten worden aan Afnemer steeds verleend of, in het voorkomend geval,
overgedragen onder de voorwaarde dat Afnemer de daarvoor overeengekomen
vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

art. 16
16.1

Duur en beëindiging
De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, indien niet anders is
overeengekomen.
Indien na het sluiten van een overeenkomst aan Centurus IT omstandigheden ter
kennis zijn gekomen die Centurus IT goede grond geven te vrezen dat afnemer niet
aan zijn verplichtingen zal voldoen, zullen de vorderingen van Centurus IT op afnemer
onmiddellijk opeisbaar zijn. In dit geval is Centurus IT tevens bevoegd de verdere
uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de
overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Centurus IT om
schadevergoeding te vorderen.
Voorts hebben partijen het recht de overeenkomst met directe ingang op te zeggen
indien de wederpartij enige verplichting uit deze overeenkomst niet nakomt en dit van
zo ernstige aard is, dat niet in redelijkheid verlangd kan worden de overeenkomst te
laten voortduren en de verzakende partij, na deswege bij aangetekende brief in
gebreken te zijn gesteld, nalatig blijkt deze verplichting na te komen.
Beëindiging van de overeenkomst dan wel afname van een of meer van de bij de
overeenkomst bepaalde diensten kan door beide partijen schriftelijk geschieden, met
inachtneming van de in de overeenkomst genoemde opzegtermijnen. Opzegging dient
steeds schriftelijk en aangetekend per gewone post te geschieden.

art. 17
17.1

Toepasselijk recht en geschillen
De overeenkomsten tussen Centurus IT en Afnemer worden beheerst door Nederlands
recht.
De geschillen welke tussen Centurus IT en Afnemer mochten ontstaan naar aanleiding
van een door Centurus IT met Afnemer gesloten overeenkomst dan wel naar
aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen
worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, doch niet dan nadat de
procedure conform het Minitrialregelement van de Stichting Geschillenoplossing
Automatisering te Den Haag (= niet bindende adviesprocedure) is gevolgd,
onverminderd het recht van partijen een voorziening in kort geding te vragen.
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