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To e p asse l i j k h e i d
De I CT~ Office Voorwaarden best aan uit de
m odule Algem een aangevuld m et één of m eer
specifieke m odules per pr oduct of dienst . De in
de onderhavige m odule opgenom en bepalingen zij n, naast de bepalingen van de m odule
Algem een, van t oepassing indien leverancier in
opdracht van cliënt pr ogram m at uur t en behoeve
van cliënt of een of m eer derden ont w ikkelt en
de pr ogram m at uur event ueel inst alleert .
De bepalin gen van deze m odule zij n on losm ak elij k ver bonden m et de bepalingen van de
m odu le Algem een . Bij t egenst r ij digheid t u ssen
de bepalin gen van de m odu le Algem een en
de bepalin gen van de onder hav ige m odule,
pr evaler en deze laat st e.
Sp e ci f i ca t i e s v a n d e p r o g r a m m a t u u r
I ndien niet r eeds vóór of bij het aangaan van
de overeenkom st specificat ies of een ont w erp
van de t e ont wikkelen program m at uur door
of vanwege cliënt aan leverancier t er hand
zij n gest eld, zullen part ij en in goed overleg
schrift elij k specificeren w elke program m at uur
ont w ikkeld zal wor den en op w elke m anier de
ont w ikkeling zal geschieden. Par t ij en erkennen
over en weer dat goede sam enw er king en goede
onderlinge com m unicat ie cruciale fact oren zij n
voor het goed specificeren, ont w erpen en
ont w ikkelen van pr ogram m at uur. De sam enw erking en onderlinge com m unicat ie zullen
zoveel m ogelij k geschieden m et inacht nem ing
van de in voorkom end geval t ussen part ij en
schrift elij k overeengekom en pr oj ect organisat ie,
afspraken en/ of procedures.
Cliënt st aat st eeds in voor de j uist heid, volledigheid en consist ent ie van de aan leverancier
ver st r ekt e gegevens, specificat ies en ont wer pen,
ook indien die gegevens, specificat ies en ont w erpen van een derde afkom st ig zij n. Onj uist heden,
onvolledigheden en inconsist ent ies zij n st eeds
voor rekening en risico van cliënt .
Leverancier is gerecht igd, doch niet ver plicht ,
de j uist heid, volledigheid en consist ent ie van
de aan hem t er beschikking gest elde gegevens,
specificat ies of ont wer pen t e onderzoeken en bij
const at ering van event uele onvolkom enheden de
over eengekom en wer kzaam heden op t e schort en
t ot dat cliënt de bet reffende onvolkom enheden
heeft weggenom en. Cliënt ver plicht zich de hem
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bekende onvolkom enheden in de specificat ies of
het ont w er p van de t e ont w ikkelen pr ogram m at uur, st eeds zo spoedig en volledig m ogelij k aan
leverancier t e m elden.
I ndien par t ij en een ont w ikkelm et hode gebr uiken
die zich kenm er kt door het uit gangspunt dat het
ont w erpen en/ of ont wikkelen van onderdelen
van de pr ogram m at uur onderw orpen is aan een
nadere, t ij dens de uit voering van de overeenkom st t e bepalen pr ior it eit st elling m et bet r ekking t ot de specificat ies, zal deze priorit eit st elling st eeds in goed over leg t ussen par t ij en t ot
stand w orden gebracht .
On t w i k k e l i n g v a n p r o g r a m m a t u u r
Leverancier zal de pr ogram m at uur m et zor g ontwikkelen, één en ander m et inacht nem ing van
de specificat ies of het ont w erp van de program m at uur en - in voorkom end geval - m et inachtnem ing van de m et cliënt schrift elij k over eengekom en pr oj ect organisat ie, m et hoden, t echnieken, afspraken en/ of procedur es. Alvor ens m et
de ont w ikkelwer kzaam heden aan t e vangen, kan
leverancier ver langen dat cliënt zich schrift elij k
geheel en onvoorwaardelij k akkoord verklaar t
m et de specificat ies of het ont w erp. Leverancier
is ger echt igd zij n wer kzaam heden op t e schor t en
t ot het m om ent waar op cliënt zich geheel en
onvoor waar delij k schrift elij k akkoor d ver klaart
m et de specificat ies of het ont w erp.
De ont wikkelw er kzaam heden van leverancier
wor den st eeds uit gevoer d op basis van een
inspanningsverbint enis, t enzij en voor zover in
de schrift elij ke overeenkom st leverancier uitdrukkelij k een r esult aat heeft t oegezegd en het
bet reffende r esult aat bovendien m et voldoende
bepaaldheid is om schr even.
I ndien is overeengekom en dat de ont wikkeling
van de pr ogram m at uur in fasen zal plaat svinden
of indien leverancier gebr uik m aakt van een ontwikkelm et hode die uit gaat van een fasegewij ze
uit voer ing, is leverancier gerecht igd de aanvang
van de dienst en die t ot een fase behor en uit t e
stellen t ot dat cliënt de result at en van de daaraan voorafgaande fase schrift elij k heeft goedgekeurd.
Tenzij schrift elij k ander s overeengekom en, is
leverancier niet gehouden bij de uit voering van
de ont w ikkelwer kzaam heden t ij dige en verantwoord gegeven aanw ij zingen van cliënt op t e
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volgen. Leverancier is niet verplicht aanwij zingen
op t e volgen die de inhoud of om vang van de
prest at iever plicht ingen van leverancier w ij zigen
of aanvullen. I ndien dergelij ke aanw ij zingen echt er w or den opgevolgd, zullen de desbet reffende
w erkzaam heden w or den ver goed conform de
gebr uikelij ke t arieven van leverancier.
I ndien de overeenkom st t ot het ont w ikkelen van
program m at uur is aangegaan m et het oog op
uit voering door één of m eer bepaalde personen,
is leverancier st eeds ger echt igd na overleg m et
cliënt deze personen op een door leverancier t e
bepalen t erm ij n t e ver vangen door één of m eer
ander e personen m et dezelfde kwalificat ies.
Desgevraagd zal cliënt leverancier in de gelegenheid st ellen de w er kzaam heden buit en de
gebr uikelij ke w erkdagen en w erkt ij den op kant oor of locat ie van cliënt t e verr icht en.
A f l e v er i n g e n i n st a l l a t i e
Leverancier zal de pr ogram m at uur op de overeengekom en soor t en for m aat infor m at iedrager s
aan cliënt aflever en dan wel m et gebruikm aking
van t elecom m unicat iefacilit eit en ( online) aflever en. Leverancier bepaalt de w ij ze van aflevering.
Uit sluit end indien schrift elij k t ussen par t ij en
over eengekom en, zal leverancier de program m at uur bij cliënt inst aller en. Bij gebr eke van uitdrukkelij ke afspraken daarom t rent zal cliënt zelf
de pr ogram m at uur inst aller en, inricht en, param et riseren, t unen en indien nodig de gebr uikt e
apparat uur en gebruiksom geving aanpassen.
Tenzij schr ift elij k anders over eengekom en, is
leverancier niet verplicht t ot het uit voer en van
dat aconver sie.
De t er beschikkingst elling van gebr uikersdocum ent at ie geschiedt in papieren dan w el digit ale
vorm . De leverancier beslist over de vorm en
de t aal waarin hij gebruiker sdocum ent at ie verst rekt .
A cce p t a t i e t e st e n a cce p t a t i e
I ndien part ij en niet zij n over eengekom en dat
een accept at iet est zal w or den uit gevoerd, aanvaar dt cliënt de pr ogram m at uur in de st aat
waarin deze zich op het m om ent van aflever ing
bevindt ( ‘as is’) , derhalve m et alle zicht bare en
onzicht bar e fout en en gebreken, onverm inder d
de verplicht ingen van leverancier ingevolge de
garantie van art ikel 11 van deze m odule.
I ndien t ussen par t ij en schr ift elij k een accept at iet est is overeengekom en is het bepaalde in de
ar t ikelen 5.3 t ot en m et 5.10 van deze m odule
van t oepassing.
Waar in deze m odule sprake is van ‘fout en’,
w ordt daaronder verst aan het subst ant ieel niet
voldoen aan de t ussen part ij en schrift elij k uitdr ukkelij k overeengekom en funct ionele of t echnische specificat ies. Van een fout is alleen sprake
indien cliënt deze kan aant onen en indien deze
reproduceerbaar is. Cliënt is gehouden van fout en onverw ij ld m elding aan leverancier t e m aken.
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I ndien een accept at iet est is overeengekom en,
bedraagt de t est periode veert ien dagen na
aflevering of, indien een door leverancier uit t e
voer en inst allat ie schr ift elij k is overeengekom en,
na volt ooiing van de inst allat ie. Gedurende de
t est per iode is het cliënt niet t oegest aan de program m at uur voor product ieve of operat ionele
doeleinden t e gebruiken. Cliënt zal de overeengekom en accept at iet est m et voldoende gekwalificeerd per soneel en m et voldoende om vang
en diepgang uit voeren op de ( t ussen- ) r esult at en
van de ont w ikkelingsw er kzaam heden, en hij zal
de t est r esult at en schrift elij k, overzicht elij k en
begrij pelij k aan leverancier rappor t eren.
I ndien een accept at iet est is overeengekom en,
is cliënt verplicht onder zij n volledige en
uit sluit ende verant w oordelij kheid t e t oet sen of
de afgeleverde program m at uur beant woordt aan
de door leverancier schr ift elij k kenbaar gem aakt e funct ionele of t echnische specificat ies en,
ingeval de program m at uur geheel of gedeelt elij k
m aat w erkpr ogram m at uur bet r eft , aan de t ussen
part ij en schrift elij k over eengekom en funct ionele
of t echnische specificat ies. Tenzij schrift elij k
anders over een gekom en, is de door of nam ens
leverancier event ueel verleende bij st and bij het
uit voer en van een accept at iet est geheel voor
rekening en risico van cliënt .
De program m at uur zal t ussen part ij en gelden als
geaccept eerd:
a. indien part ij en niet een accept at iet est zij n
overeengekom en: bij de aflevering of, indien
een door leverancier uit t e voeren inst allat ie
schr ift elij k is overeengekom en, bij de volt ooiing van de inst allat ie, dan w el
b. indien part ij en w el een accept at iet est zij n
over eengekom en: op de eerst e dag na de
t est periode, dan wel
c. indien leverancier vóór het einde van de
t est periode een t est rapport als bedoeld in
art ikel 5.7 ont vangt : op het m om ent dat de
in dat t est rapport genoem de fout en zij n
herst eld, onverm inder d de aanwezigheid van
onvolkom enheden die volgens ar t ikel 5.8 aan
accept at ie niet in de w eg st aan. I n afw ij king
hier van zal de pr ogram m at uur, indien cliënt
daar van vóór het m om ent van een uit dr ukkelij ke accept at ie enig gebr uik voor product ieve
of operat ionele doeleinden m aakt , gelden als
volledig geaccept eer d vanaf de aanvang van
dat gebruik.
I ndien bij het uit voeren van de overeengekom en
accept at iet est blij kt dat de program m at uur fout en bevat , zal cliënt leverancier uit erlij k op de
laat st e dag van de test periode door m iddel van
een schrift elij k en gedet ailleerd t est rapport over
de fout en inform eren. Leverancier zal zich naar
best e verm ogen inspannen de bedoelde fouten
binnen een redelij ke term ij n t e herst ellen, waarbij
leverancier gerecht igd is t ij delij ke oplossingen,
program m aom wegen of probleem verm ij dende
restrict ies in de program m at uur aan t e brengen.
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Accept at ie van de pr ogram m at uur m ag niet
w or den ont houden op gr onden die niet ver band
houden m et de t ussen part ij en uit dr ukkelij k
over eengekom en specificat ies en voor t s niet
w egens het best aan van kleine fout en, zij nde
fout en die operat ionele of product ieve ingebruiknam e van de pr ogram m at uur redelij kerw ij s niet
in de weg st aan, onverm inder d de ver plicht ing
van leverancier om deze kleine fout en in het
kader van de garant ieregeling van ar t ikel 11,
indien en voor zover t oepasselij k, t e her st ellen.
Accept at ie m ag voort s niet w or den ont houden
vanwege aspect en van de pr ogram m at uur die
slecht s subj ect ief beoordeeld kunnen worden,
zoals est het ische aspect en en aspect en bet reffende de vorm geving van gebruikersint erfaces.
5.9 I ndien de pr ogram m at uur in fasen en/ of onderdelen wordt afgeleverd en get est , laat de nietaccept at ie van een bepaalde fase en/ of onderdeel een event uele accept at ie van een eer der e
fase en/ of een ander onder deel onverlet .
5.10 Accept at ie van de pr ogram m at uur op één der
w ij zen als bedoeld in dit art ikel heeft t ot gevolg
dat leverancier gekwet en is voor de nakom ing
van zij n verplicht ingen inzake de ont w ikkeling
van de program m at uur en, indien in voorkom end geval t evens de inst allat ie door leverancier is overeengekom en, van zij n verplicht ingen
inzake de inst allat ie van de program m at uur.
Accept at ie van de pr ogram m at uur doet niet s af
aan de r echt en van cliënt op gr ond van art ikel
5.8 betr effende kleine gebreken en art ikel 11
bet r effende garant ie.
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Ge b r u i k sr e ch t
Leverancier st elt de in opdracht van cliënt ont w ikkelde program m at uur en de daar bij behor ende gebr uikersdocum ent at ie voor gebr uik aan
cliënt ter beschikking.
Slecht s indien en voor zover schr ift elij k is overeengekom en, zal de broncode van de program m at uur en de bij de ont wikkeling van de pr ogram m at uur gem aakt e t echnische docum ent at ie
aan cliënt t er beschikking w orden gest eld, in
w elk geval cliënt gerecht igd zal zij n w ij zigingen
in deze pr ogram m at uur aan t e brengen. I ndien
leverancier in r echt e wordt ver oordeeld de br oncode en/ of de t echnische docum ent at ie aan
cliënt ter beschikking t e st ellen, kan leverancier
daar voor een r edelij ke ver goeding verlangen.
Tenzij schr ift elij k anders over eengekom en, is
leverancier niet gehouden t ot de t erbeschikkingst elling van de voor het gebruik en/ of onderhoud
van de program m at uur benodigde hulpprogram m at uur en pr ogram m a- of dat abibliot heken.
I ndien in afw ij king van het vor enst aande door
leverancier t evens hulpprogram m at uur en/ of
program m a- of dat abibliot heken t er beschikking
gest eld m oet en worden, kan leverancier ver langen dat cliënt daarvoor een separat e schr ift elij ke
over eenkom st aangaat . Deze t erbeschikkingst elling wor d t in voorkom end geval separaat t egen
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de gebr uikelij ke t arieven van leverancier in r ekening gebracht .
Tenzij schrift elij k ander s overeengekom en, zij n
in de prest at iever plicht ingen van leverancier niet
begrepen het onderhoud van de pr ogram m at uur
en/ of het verlenen van onder st euning aan de
gebruikers van de program m at uur. I ndien in
afwij king van het vorenst aande door leverancier
t evens onderhoud en/ of onderst euning verleend
m oet w or den, kan leverancier verlangen dat
cliënt daar voor een separat e schrift elij ke overeenkom st aangaat . Deze w erkzaam heden en
dienst en w or den in voorkom end geval separaat
t egen de gebr uikelij ke t arieven van leverancier
in rekening gebracht .
Onver m inderd het bepaalde in de m odule
Algem een, is het recht t ot gebr uik van de pr ogram m at uur st eeds niet- exclusief, niet- overdraagbaar en niet- sublicent ieer baar.
Ge b r u i k sb e p e r k i n g e n
I ndien uit de inhoud van de schrift elij ke overeenkom st uit drukkelij k blij kt dat alle ont wer pen ont w ikkelkost en volledig en uit sluit end door
cliënt w orden gedragen, gelden er t en aanzien
van de in opdracht van cliënt ont wikkelde program m at uur geen beperkingen in het recht t ot
gebruik, onverm inder d het geen elders in de
algem ene voorw aarden is bepaald, waar onder
het bepaalde in ar t ikel 7.6 van de onder havige
m odule.
I ndien t ussen part ij en gebruiksbeperkingen zij n
overeengekom en, zal cliënt de over eengekom en
beperkingen in het r echt t ot gebruik van de pr ogram m at uur st eeds st ipt naleven. Cliënt is zich
er van bew ust dat schending van overeengekom en gebr uiksbeperking zow el een t oerekenbaar
t ekort schiet en in de uit voer ing van de overeenkom st m et leverancier inhoudt alsm ede inbreuk
op de r echt en van int ellect uele eigendom op
de program m at uur vor m t . De overeengekom en
gebruiksbeperkingen kunnen onder m eer
bet rekking hebben op:
- het soort of t ype apparat uur waar voor de
program m at uur best em d is, en/ of
- het m axim aal aant al verw erkingseenheden
waar voor de pr ogram m at uur best em d is, en/ of
- bepaalde - al dan niet m et naam of funct ie
aangeduide - personen die binnen de organisat ie van cliënt de program m at uur m ogen
gebruiken, en/ of
- het m axim aal aant al gebr uikers dat - al dan
niet gelij kt ij dig - binnen de or ganisat ie van
cliënt de pr ogram m at uur m ag gebruiken, en/ of
- de locat ie waarop de pr ogram m at uur gebruikt
m ag worden, en/ of
- bepaalde vor m en en doeleinden van gebruik
( bij v. zakelij k gebr uik of gebruik voor privédoeleinden) , en/ of
- ieder e ander e kwant it at ieve of kwalit at ieve
beperking.
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I ndien part ij en zij n over eengekom en dat de
program m at uur uit sluit end in com binat ie m et
bepaalde apparat uur of een bepaalde soor t of
t ype apparat uur gebruikt m ag w orden, is cliënt
gerechtigd bij event uele st oring van de desbet reffende apparat uur de pr ogram m at uur voor de
duur van de st oring op ander e apparat uur van
het zelfde soort en t ype t e gebruiken.
Leverancier kan verlangen dat cliënt de pr ogram m at uur niet in gebruik neem t dan nadat
cliënt bij leverancier, diens t oeleverancier of de
producent van de pr ogram m at uur één of m eer
codes ( wacht w oor den, ident it eit scodes et c.) ,
benodigd voor het gebr uik, heeft aangevraagd
en ver kr egen.
Cliënt zal nim m er t echnische voor zieningen die
bedoeld zij n om de program m at uur t e bescherm en t egen onr echt m at ig of ongeaut or iseerd
gebr uik, doen om zeilen.
Tenzij schr ift elij k anders over eengekom en, m ag
cliënt de program m at uur uit sluit end in en t en
behoeve van zij n eigen bedrij f of organisat ie
gebr uiken. Tenzij schrift elij k ander s overeengekom en, zal cliënt de pr ogram m at uur niet
gebr uiken voor de verw er king van gegevens t en
behoeve van derden, zoals ‘t im e- shar ing’, ‘applicat ion service provision’, ‘soft ware as a service’
en ‘outsour cing’.
Het is cliënt niet t oegest aan de program m at uur
en dragers waarop deze is vast gelegd, t e verkopen, t e ver hur en, t e ver vr eem den of daarop
beper kt e recht en t e verlenen of op welke w ij ze
of voor w elk doel dan ook t er beschikking van
een derde t e st ellen. Evenm in zal cliënt een
derde - al dan niet op afst and - t oegang geven
t ot de pr ogram m at uur of de program m at uur bij
een derde t er host ing onderbrengen, ook niet
indien de desbet r effende der de de program m at uur uitsluit end t en behoeve van cliënt gebr uikt .
Cliënt zal desgevraagd onverw ij ld zij n volle
m edewerking ver lenen aan een door of nam ens
leverancier uit t e voeren onder zoek inzake het
naleven door cliënt van de over eengekom en
gebr uiksbeper kingen. Cliënt zal op eerst e verzoek van leverancier t oegang t ot zij n gebouw en en syst em en aan leverancier ver lenen.
Leverancier zal alle ver t r ouwelij k t e acht en
bedr ij fsinform at ie die hij in het kader van een
dergelij k onderzoek van of bij cliënt verkrij gt ,
voor zover die inform at ie niet het gebruik van
de pr ogram m at uur zelf bet reft , vert rouw elij k
behandelen.
D u u r v a n d e o v e r e e n k o m st
De in opdracht van cliënt ont w ikkelde program m at uur w or dt aan cliënt t er beschikking gest eld
voor de t ussen par t ij en over eengekom en duur.
Bij gebreke van een t ussen part ij en overeengekom en duur is de duur van het gebr uiksrecht
niet in t ij d beperkt en kan leverancier de overeenkom st niet door opzegging beëindigen, m it s
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cliënt al zij n ver plicht ingen uit de over eenkom st
j egens leverancier st ipt nakom t .
I n voor kom end geval zal cliënt t erst ond na het
einde van het gebr uiksr echt van de program m at uur alle in zij n bezit zij nde exem plaren van
de program m at uur aan leverancier ret our neren.
I ndien par t ij en zij n overeengekom en dat cliënt
bij het einde van de overeenkom st de bet reffende exem plaren zal verniet igen, zal cliënt van
zodanige verniet iging leverancier onverw ij ld
schrift elij k m elding m aken. Leverancier is bij of
na het einde van het gebr uiksrecht niet gehouden cliënt bij st and t e verlenen m et het oog op
een door cliënt gew enst e dat aconver sie.
Ve r g o e d i n g v o o r o n t w i k k e l w e r k za a m h e d e n
Bij gebreke van een over eengekom en fact ur eringsschem a zij n alle bedragen die bet rekking
hebben op de ont wikkeling van program m at uur
t elkens per kalenderm aand acht eraf verschuldigd.
Tenzij schrift elij k ander s overeengekom en, is
in de prij s voor de ont w ikkelw erkzaam heden
t evens de vergoeding voor het recht t ot
gebruik van de program m at uur begrepen.
Tenzij schrift elij k ander s overeengekom en, is in
de ver goeding voor de ont w ikkeling van de program m at uur niet begr epen een ver goeding voor
de door cliënt benodigde hulppr ogram m at uur
en pr ogram m a- en dat abibliot heken, event uele
inst allat iedienst en en event uele aanpassing en/
of onder houd van de program m at uur. Evenm in is
in de gebr uiksrecht ver goeding begr epen het verlenen van onderst euning aan de gebr uikers van
de program m at uur. Deze w erkzaam heden en
dienst en w or den in voorkom end geval separaat
t egen de gebr uikelij ke t arieven van leverancier
in rekening gebracht .

1 0 . M o d i f i ce r e n v a n d e p r o g r a m m a t u u r
10.1 Tenzij schrift elij k ander s overeengekom en en
behoudens uit zonder ingen in de w et bepaald,
is het cliënt niet t oegest aan de program m at uur
geheel of gedeelt elij k t e m odificer en zonder
voorafgaande schrift elij ke t oest em m ing van
leverancier. Leverancier is st eeds ger echt igd t oest em m ing t e weigeren of aan zij n t oest em m ing
voor waar den t e ver binden, waar onder voorwaarden bet r effende de w ij ze en kwalit eit van uit voering van de door cliënt gew enst e m odificat ies.
10.2 Cliënt draagt het volledige risico van de door of
in opdracht van cliënt door derden - al dan niet
m et t oest em m ing van leverancier - aangebracht e m odificat ies.
1 1 . Ga r a n t i e
11.1 Leverancier st aat er niet voor in dat de in
opdracht van cliënt ont wikkelde program m at uur geschikt is voor het feit elij ke en/ of beoogde
gebruik door cliënt . Leverancier garandeer t
evenm in dat de pr ogram m at uur zonder onder-

11.2

11.3

11.4
11.5

breking, fout en of over ige gebr eken zal w erken
of dat st eeds alle fout en en gebreken w or den
ver bet erd.
Leverancier zal zich naar best e ver m ogen er voor
inspannen fout en in de program m at uur in de
zin van art ikel 5.3 van deze m odule binnen een
r edelij ke t erm ij n t e herst ellen indien deze binnen
een periode van dr ie m aanden na aflever ing,
of, indien t ussen part ij en een accept at iet est
is overeengekom en, binnen drie m aanden na
acceptat ie gedet ailleerd om schreven schrift elij k
bij leverancier zij n gem eld. Het herst el wordt
grat is uit gevoerd, t enzij de pr ogram m at uur in
opdracht van cliënt is ont w ikkeld anders dan
voor een vast e pr ij s, in w elk geval leverancier
volgens zij n gebruikelij ke t ar ieven de kost en van
her st el in r ekening zal brengen. Leverancier kan
volgens zij n gebruikelij ke t ar ieven de kost en van
her st el in r ekening brengen indien sprake is van
gebr uiksfout en of onoor deelkundig gebruik van
cliënt of van andere niet aan leverancier t oe t e
r ekenen oorzaken of indien de fout en bij het uitvoeren van de over eengekom en accept at iet est
hadden kunnen w orden ont dekt .
De herst elverplicht ing vervalt indien cliënt zonder schrift elij ke t oest em m ing van leverancier
w ij zigingen in de pr ogram m at uur aanbrengt of
laat aanbr engen, w elke t oest em m ing niet op
onredelij ke gronden zal w or den ont houden.
Herst el van fout en zal geschieden op een door
leverancier t e bepalen locat ie. Leverancier is
st eeds gerecht igd t ij delij ke oplossingen dan w el
program m aom w egen of pr obleem verm ij dende
r est r icties in de pr ogram m at uur aan t e brengen.
Leverancier is nim m er gehouden t ot herst el van
ver m inkt e of ver lor en gegane gegevens.
Leverancier heeft geen ver plicht ing t ot her st el
van fout en die na afloop van de in ar t ikel 11.2
van deze m odule bedoelde garant ieper iode zij n
gem eld, t enzij t ussen par t ij en een separat e
onderhoudsover eenkom st is afgeslot en die een
zodanige plicht t ot her st el om vat .

1 2 . Ver t r ou w elij k h eid
12.1 Cliënt erkent dat de program m at uur een vert rouw elij k karakt er heeft en dat deze bedrij fsgeheim en van leverancier, diens t oeleverancier s of
de pr oducent van de pr ogram m at uur bevat .
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