AANVULLENDE VOORWAARDEN
1. Toepasselijkheid:
Deze voorwaarden, specifiek voor Funding Solutions B.V., zijn in aanvulling op de meest
recente versie van de Nederland ICT Voorwaarden. Ingeval van strijdigheid tussen de
Nederland ICT Voorwaarden en deze aanvullende voorwaarden, prevaleren de aanvullende
voorwaarden. Afnemer verklaart de Algemene Voorwaarden van de Nederland ICT
Voorwaarden te hebben ontvangen.
2. Aanbiedingen:
Alle aanbiedingen van Funding Solutions B.V. zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur
van 1 maand na dagtekening, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Een overeenkomst
komt eerst tot stand nadat een opdracht schriftelijk is bevestigd of uitvoering daaraan
is gegeven.
3. Demonstratieversie (testlicentie):
Funding Solutions B.V. kan haar producten aanbieden in de vorm van een tijdelijke
demonstratieversie (testlicentie). Deze demonstratieversie is kosteloos en verplicht de
gebruiker niet tot aanschaf van een betaalde licentie. De testlicentie is niet-exclusief en nietoverdraagbaar. De demonstratieversie mag niet gebruikt worden door anderen dan degene
aan wie de toegang verstrekt is. Commercieel gebruik of gebruik voor marketingdoeleinden
is niet toegestaan. Voorts is het niet toegestaan de demonstratieversie te gebruiken voor
afgeleide voortbrengselen. De demonstratieversie mag slechts eenmaal voor de duur van
een maand worden gebruikt door dezelfde natuurlijke of rechtspersoon aan wie de toegang
door Funding Solutions B.V. verleend is. Funding Solutions B.V. garandeert op geen enkele
manier dat de demonstratieversie versie vrij is van rechten van derden, technische defecten
of defecten in de inhoud ervan.
4. Prijs:
Alle prijzen zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, berekend voor levering via
enige overeengekomen manier. De leverancier mag de overeengekomen prijzen verhogen
bij stijging van kosten. Voor leveranties beneden een totaal bedrag van € 100,- per order
worden extra behandelingskosten in rekening gebracht. Alle prijzen zijn exclusief BTW.
5. Betaling:
• Betalingsconditie standaard softwarepakketten: éénmalige bedrijfsincasso (deze
wordt 14 dagen na factuurdatum uitgevoerd);
• Betalingsconditie bij maatwerksoftware (aanpassingen): 1/2 deel van het overeengekomen
bedrag bij opdracht; 1/4 deel van het bedrag na analyse; 1/4 deel van het bedrag na
oplevering;
• Betalingstermijn diensten: binnen 14 dagen na factuurdatum.
Indien betaling niet tijdig heeft plaatsgevonden mag de leverancier een vertragingsrente van
één procent per maand in rekening brengen, waarbij een gedeelte van de maand als een
gehele maand wordt berekend. De leverancier mag buiten de hoofdsom en de
vertragingsrente alle kosten die moesten worden gemaakt door de niet-tijdige betaling van
de afnemer vorderen. Hieronder vallen onder meer de buitengerechtelijke kosten, berekend
aan de hand van het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een

minimum van €120,-. Verrekening is niet toegestaan tenzij de leverancier de tegenvordering
onvoorwaardelijk heeft erkend.
6. Reclames:
Alle reclames moeten schriftelijk uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst van de producten of
nadat gebreken aan producten zijn geconstateerd of geconstateerd hadden kunnen worden
bij de leverancier worden ingediend. Ook reclames met betrekking tot facturen dienen
binnen 8 dagen na factuurdatum bij de leverancier te worden ingediend. Daarna kan niet
meer gereclameerd worden.
7. Wijziging aantal licenties:
Voor alle diensten van Funding Solutions B.V. geldt dat afnemer aan het einde van de
contractstermijn de overeenkomst in gewijzigde vorm kan voortzetten, waarbij de wijziging
inhoudt dat het aantal licenties kan worden gewijzigd. De wijziging dient tenminste 3
maanden voor het einde van de contractstermijn schriftelijk te worden gemeld aan
leverancier.
8. Acceptatie en garantie:
a. De acceptatie van hardware en standaardsoftware wordt geacht te zijn ingegaan op het
moment van levering, dan wel op de installatiedatum, voor zover is overeengekomen dat
deze installatie door Funding Solutions B.V. zal worden uitgevoerd. Voor maatwerksoftware
geldt een acceptatieperiode van zes (6) weken. Gedurende deze periode dient de gebruiker
de maatwerksoftware zowel inhoudelijk als technisch te testen. Eventuele
onvolkomenheden, voor zover schriftelijk gemeld, zullen door Funding Solutions B.V. worden
hersteld. Definitieve acceptatie wordt geacht te zijn ingegaan na het verstrijken van
genoemde termijn van zes (6) weken of zoveel eerder als de software in gebruik wordt
genomen.
b. In aanvulling op de garantie zoals beschreven in de Nederland ICT Voorwaarden geldt dat
inzake garantie voor producten van derden die door Funding Solutions B.V. worden
geleverd, de garantievoorwaarden van de betreffende leverancier c.q. fabrikant van
toepassing zijn. Voor garantie op eigen applicaties van Funding Solutions B.V. en
maatwerksoftware geldt dat eventuele fouten die zich na de acceptatie voordoen, kunnen
worden opgelost binnen een door gebruiker met Funding Solutions B.V. af te sluiten
serviceovereenkomst.
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