
1 Algemene Voorwaarden

In de bijlage treft u de contractdocumenten aan, waarin de dienstverlening door LucaNet is geregeld. Deze
documenten vormen de basis voor uw contractuele relatie met LucaNet. De contractdocumenten waarnaar in de
hoofdovereenkomst wordt verwezen, bestaan uit de contractvoorwaarden (CV) en de voorwaarden voor
gegevensbescherming (VG).

2 Toepassingsgebied

1. In de CV worden alle overeenkomsten in verband met de levering van diensten door LucaNet aan de Klant
geregeld die contractpartij is in de hoedanigheid van:

• Een handelsvennootschap of rechtspersoon in de zin van het Burgerlijk Wetboek of het Wetboek van
Koophandel;

• Een publiekrechtelijke rechtspersoon

• Een bijzonder publiekrechtelijk fonds

2. Tevens zijn de CV in de oorspronkelijk bindende versie van toepassing op toekomstige overeenkomsten met
de Klant, ongeacht of in een dergelijk toekomstige overeenkomst uitdrukkelijk naar de CV wordt verwezen.

3. LucaNet kan de CV wijzigen en is in dat geval verplicht om de Klant op de hoogte te stellen van de
voorgestelde wijzigingen. De gewijzigde CV worden wettelijk bindend voor alle nieuwe overeenkomsten na
ontvangst van deze kennisgeving.

4. Afwijkende, tegenstrijdige of aanvullende voorwaarden van de Klant maken slechts deel uit van de
overeenkomst, indien LucaNet uitdrukkelijk heeft ingestemd met de toepasselijkheid ervan. Het zonder
voorbehoud leveren van diensten door LucaNet terwijl zij op de hoogte is van de voorwaarden van de Klant
houdt geen erkenning in van de toepasselijkheid ervan.

3 Verrichting van diensten en uitvoering door medewerkers

1. LucaNet bepaalt naar eigen goeddunken welk personeel betrokken is bij de verlening van haar diensten. De
Klant kan uitsluitend om een gewichtige reden om vervanging van bepaalde personen vragen. De Klant heeft
niet het recht om instructies te geven aan personeel dat voor LucaNet werkt.

2. LucaNet is bevoegd om onderaannemers te betrekken bij de uitvoering van haar diensten.

3. Onderscheidbare deeldiensten worden geacht in afzonderlijke leveringen door LucaNet verschuldigd te zijn.
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4. De partijen verbinden zich ertoe af te zien van de actieve aanwerving van personeel dat voor de betreffende
andere partij werkt. Concreet en specifiek houdt dit het volgende in:

a) Voor wat betreft voortgezette verplichtingen: gedurende de looptijd van de voortgezette verplichting en
voor een periode van 24 maanden na afloop van de voortgezette verplichting

b) In alle andere gevallen: voor een periode van 24 maanden vanaf de datum waarop LucaNet de
dienstverlening heeft beëindigd.

Indien een partij de in de vorige zinnen opgelegde verplichting opzettelijk schendt, heeft de andere partij het
recht om de in de hoofdovereenkomst bepaalde diensten met onmiddellijke ingang op basis van gegronde
redenen te beëindigen en een contractuele boete van een redelijk bedrag te vorderen.

4 Levertermijnen

1. Levertermijnen die eenzijdig door de Klant worden verzocht (bijv. in een kooporder) worden beschouwd als
gewenste leveringsdata. Dit geldt ook in gevallen waarin LucaNet niet uitdrukkelijk bezwaar maakt tegen
specifieke door de Klant gevraagde leveringsdata. Uitsluitend wederzijds overeengekomen leveringsdata zijn
juridisch bindend voor LucaNet.

2. De wettelijk bindende levertermijnen worden in de volgende gevallen automatisch verlengd en voorzien in
een extra redelijke nieuwe levertijd:

a) de Klant, of een aan de Klant toe te schrijven derde, heeft niet voldaan aan zijn contractuele verplichtingen
tot medewerking.

b) andere belemmeringen (bijv. overmacht, netwerkstoring, enz.) waarvoor LucaNet geen schuld treft.

5 Werklocatie van het personeel

De werknemers van LucaNet worden ingezet op werklocaties zoals in onderling overleg tussen LucaNet en de Klant
bepaald.

1. Voor zover LucaNet verplicht is werkzaamheden op locatie van de Klant te verrichten en tijdens deze
werkzaamheden op locatie de naleving van bijzondere regels en voorschriften wordt verlangd (bijv.
toegangsregels, veiligheidsvoorschriften, etc.), dient de Klant LucaNet tijdig te informeren over deze regels en
voorschriften en wat deze inhouden.

2. Werken aan de IT-systemen van de Klant, met inbegrip van het oplossen van fouten of defecten welke van
nadelige invloed zijn op de diensten van LucaNet, worden uitgevoerd via toegang op afstand, tenzij er
dwingende redenen zijn om geen toegang op afstand te verlenen.

6 Prijzen en betalingsvoorwaarden

1. De door LucaNet opgegeven prijzen voor de dienstverlening zijn exclusief de eventuele betreffende indirecte
belastingen.
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2. Het nettobedrag van de facturen dient te worden betaald in 30 dagen, inhoudingen zijn niet toegestaan. De
facturen worden elektronisch verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres. De Klant verbindt
zich ertoe LucaNet onmiddellijk op de hoogte te stellen van een wijziging van het e-mailadres.

3. In geval van betalingsverzuim is LucaNet gerechtigd om een vertragingsrente in rekening te brengen gelijk aan
de Nederlandse wettelijke handelsrente. LucaNet kan ook haar diensten tijdelijk opschorten totdat volledige
betaling is ontvangen.

7 Belastingen

1. Indien de nationale wetgeving in het land van de Klant LucaNet verplicht tot betaling van directe of indirecte
belastingen als gevolg van deze overeenkomst, zal de Klant LucaNet ondersteunen bij het voldoen aan alle
gerelateerde eisen en het vervullen van alle gerelateerde formaliteiten.

2. Alle betalingen aan LucaNet dienen inclusief bronbelastingen te zijn. Indien de Klant verplicht is
bronbelastingen in te houden, zal de Klant het bedrag van de betaling verhogen, zodat LucaNet het exacte
bedrag ontvangt dat in de hoofdovereenkomst is overeengekomen als de factureerbare prijs voor de
geleverde diensten.

3. Indien inhouding van de belasting niet kan worden vermeden, zal LucaNet de Klant deze belasting
terugbetalen, op voorwaarde dat LucaNet aanspraak kan maken op aftrek van voorbelasting op haar eigen
belastingschulden in Nederland. De terugbetaling heeft betrekking op één kalenderjaar en dient binnen vier
weken na ontvangst van de belastingaankondiging te worden uitgevoerd.
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8 Verplichtingen Klant

1. De Klant is verplicht LucaNet bij te staan in de dienstverlening door een redelijke mate van medewerking te
verlenen. De Klant zal de overeengekomen voorbereidingen voor de dienstverlening door LucaNet tijdig
treffen. De verplichtingen van de Klant tot medewerking omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de volgende:

a) De Klant verbindt zich ertoe de contactgegevens van de in de bijlage bij deze algemene voorwaarden
aangewezen personen te verstrekken en LucaNet op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen. De
wettelijke contactpersoon dient gemachtigd te zijn om namens de Klant zakelijke transacties uit te voeren en
om documenten met bindende rechtskracht te ondertekenen. LucaNet is bevoegd om deze contactpersonen
alle kennisgevingen en informatie die betrekking hebben op de door LucaNet geleverde diensten toe te
zenden. Deze kennisgevingen en informatie worden geacht door de Klant te zijn ontvangen bij ontvangst door
de ontvanger. Om de Klant in staat te stellen deze contactgegevens bij te werken wanneer dat nodig is, is
LucaNet gemachtigd om op haar homepage een selfserviceportaal aan te bieden.

b) De Klant zal ervoor zorgen dat deskundige personen die bevoegd zijn om beslissingen te nemen,
beschikbaar zijn op de overeengekomen data en LucaNet in staat stellen om de werken uit te voeren.

c) De Klant dient aan het personeel van LucaNet geschikte werkplekken voor werkzaamheden op locatie ter
beschikking te stellen.

d) De Klant verleent LucaNet het recht en stelt LucaNet in staat om de systemen en gegevens van de Klant of
van een derde partij te gebruiken en, voor zover nodig voor de levering van diensten door LucaNet en zonder
belemmering vanwege zwaarwegende redenen, toegang te verlenen tot deze gegevens in het netwerk van de
Klant via toegang op afstand.

e) De Klant dient de toegang en het gebruik van interne informatie betreffende de Klant, documenten of
andere informatie in een geschikt formaat beschikbaar te stellen zoals vereist voor de levering van de
diensten.

f) De Klant dient storingen en/of defecten te melden die van invloed zijn op de door LucaNet geleverde
diensten in overeenstemming met de Voorwaarden voor Onderhoud en Ondersteuning van de Software.

g) De klant dient zich vertrouwd te maken met de essentiële functionele kenmerken van de software en draagt
het risico in het geval deze functionele kenmerken niet aan de eisen van de software voldoen.

h) De Klant beperkt het gebruik van de programmatuur tot de gebruikelijke beperking zoals opgenomen in de
servicebeschrijving.

i) De Klant is verantwoordelijk voor de levering van een functionele en voldoende gedimensioneerde hard- en
software-omgeving. De informatie met betrekking tot de eisen aan de systeemomgeving is niet gericht op een
specifieke Klant en is slechts bedoeld om algemene richtlijnen te leveren voor de dimensionering van de
systeemomgeving die nodig is om de software binnen de gebruikelijke beperking te kunnen bedienen. De
benodigde middelen zijn in feite afhankelijk van het type en de intensiteit van het daadwerkelijke gebruik van
de software door de Klant. Bij gewijzigde systeemvereisten als gevolg van het onderhoud van de software kan
het nodig zijn de systeemomgeving te updaten om nieuwe versies te ondersteunen.

j) Alvorens tot productief gebruik van de programmatuur over te gaan, dient de klant de programmatuur
grondig te testen op gebreken en bruikbaarheid in de bestaande systeemomgeving.

k) De Klant dient redelijke voorzorgsmaatregelen te treffen voor het geval dat de programmatuur geheel of
gedeeltelijk niet naar behoren functioneert, bijvoorbeeld door de resultaten regelmatig te controleren.

l) De Klant zal LucaNet onmiddellijk op de hoogte stellen, indien een derde partij aanspraak maakt op
eigendomsrechten (bijv. auteursrechten of octrooirechten) op de software.
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2.  De klant voldoet aan de verplichtingen tot samenwerking die op hem rusten, zonder dat hij daarvoor kosten
hoeft te maken.

9 Niet-openbaarmaking

1. LucaNet en de Klant verbinden zich er wederzijds toe om voor onbepaalde tijd af te zien van de
openbaarmaking van vertrouwelijke informatie en bedrijfsinformatie van de andere partij, welke is verkregen
tijdens de contractuele relatie en als gevolg van de uitvoering ervan, in het bijzonder ook na afloop van hun
samenwerking. De partijen verbinden zich er verder toe dergelijke informatie uitsluitend te gebruiken voor
doeleinden die verband houden met de uitvoering van het betreffende contract en deze informatie niet aan
derden bekend te maken. Derden zijn diegenen die geen werknemers zijn, noch gelieerde ondernemingen en
hun respectievelijke werknemers of adviseurs, zolang deze partijen tevens gebonden zijn aan niet-
openbaarmakingsverplichtingen.

2. De geheimhoudingsplicht is niet van toepassing op vertrouwelijke informatie die:

a) deel uitmaakte of onderdeel werd van het publieke domein op het moment van bekendmaking aan de
andere partij of daarna, zonder dat er sprake was van een inbreuk op deze geheimhoudingsverplichting,

b) is verkregen zonder schending van de geheimhoudingsplicht door de andere partij van een derde die niet
gebonden is aan de geheimhoudingsplicht,

c) onafhankelijk door de andere partij is ontwikkeld,

d) uitdrukkelijk door de andere partij is vrijgegeven voor openbaarmaking, of

e) openbaar dient te worden gemaakt op grond van dwingend recht of op grond van een gerechtelijk of
administratief bevel.

10 Verjaringstermijn

De verjaringstermijn voor alle garantieaanspraken van de Klant jegens LucaNet wegens gebrekkige prestaties
bedraagt één jaar vanaf het begin van de wettelijke verjaringstermijn. Voor de volgende aanspraken gelden de
wettelijke verjaringstermijnen:

a) vorderingen voor een toerekenbare inbreuk krachtens art. 6:74 BW; opzet of grove nalatigheid aan de zijde van
LucaNet;

b) frauduleus verzuim van openbaarmaking van een defect;

c) schadevorderingen voor lichamelijk letsel;

d) vorderingen krachtens art. 6:185 e.v. BW.
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11 Aansprakelijkheid

1. LucaNet is op grond van de wettelijke bepalingen aansprakelijk voor de volgende soorten schade van de Klant:

a) schade veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van LucaNet of haar onderaannemers;

b) persoonlijk letsel;

c) schade en verlies krachtens art. 6:185 e.v. BW.

2. LucaNet is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de klant heeft geleden wegens geringe of eenvoudige
nalatigheid, indien de schade is veroorzaakt door een inbreuk op een materiële contractuele verplichting.
Materiële contractuele verplichtingen zijn contractuele verplichtingen waarbij de voldoening ervan de goede
uitvoering van het contract in de eerste plaats mogelijk maakt, en op de voldoening waarvan de Klant
gewoonlijk mag vertrouwen. Elke aansprakelijkheid van LucaNet uit hoofde van deze bepaling voor
eenvoudige nalatigheid is beperkt tot de schade die normaliter voorzienbaar is voor het betreffende contract.
Iedere verdere aansprakelijkheid van LucaNet voor geringe of eenvoudige nalatigheid is uitgesloten.

3. LucaNet zal haar werk zo goed mogelijk uitvoeren en daarbij de zorgvuldigheid betrachten die van haar
verwacht mag worden. Indien de Klant kan aantonen dat hij schade heeft geleden als gevolg van een fout van
LucaNet die door zorgvuldig handelen had kunnen worden voorkomen, is LucaNet voor die schade slechts
aansprakelijk tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van
LucaNet wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat in het desbetreffende geval
conform de polisvoorwaarden door LucaNet wordt gedragen en waarbij een reeks van gebeurtenissen als één
gebeurtenis wordt beschouwd. Indien en voor zover geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht
plaatsvinden om redenen buiten de specifieke omstandigheden van dit geval voor schade, is de gezamenlijke
aansprakelijkheid van LucaNet (met inbegrip van haar bovengenoemde bestuurder(s) en de personen in
dienst van LucaNet) in zijn geheel beperkt tot een bedrag van € 50.000,- of, indien de door de leverancier in
rekening gebrachte vergoeding hoger is, tot een bedrag gelijk aan de vergoeding met een maximum van €
150.000,-. Aansprakelijkheid van LucaNet uit hoofde van enige tekortkoming in de nakoming van de
Overeenkomst ontstaat slechts indien de Opdrachtgever LucaNet tijdig in gebreke heeft gesteld
overeenkomstig het bepaalde in de Overeenkomst, waarbij LucaNet in de gelegenheid is gesteld de
tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen en LucaNet na afloop van die termijn in gebreke is
gebleven. LucaNet zal te allen tijde in de gelegenheid worden gesteld de door de Opdrachtgever geleden
schade op een voor hem passende wijze te herstellen.

4. Het bepaalde in de voorgaande leden is van overeenkomstige toepassing op een beperking van de
aansprakelijkheid van LucaNet met betrekking tot vergoeding aan de Klant.

5. LucaNet is als verhuurder niet aansprakelijk voor gebreken die reeds aanwezig waren op het moment van het
aangaan van de overeenkomst.

6. Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden ook ten gunste van de onderaannemers van LucaNet.

7. LucaNet kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een onderbreking van de beschikbaarheid als gevolg van
een geval van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan diefstal, algemene storing van het
internet, of andere omstandigheden die niet te voorzien zijn en die niet door LucaNet zijn veroorzaakt.
LucaNet zal, voor zover mogelijk en redelijk onder de heersende omstandigheden, de Klant op de hoogte
stellen van het optreden van een overmachtsituatie.

8. LucaNet is niet aansprakelijk voor gebreken in de pre-releaseversies. De aansprakelijkheid van LucaNet is
strikt beperkt tot softwareversies die de status "General Availability" (GA) hebben gekregen. Pre-
releaseversies, bètaversies en versies die niet meer door LucaNet worden ondersteund, worden gebruikt op
eigen risico en verantwoordelijkheid van de Klant.
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9. LucaNet behoudt zich het recht voor beroep te doen op mede-nalatigheid door de gelaedeerde. De Klant zal
in dit verband de verplichtingen uit hoofde van artikel 8 in acht nemen.

12 Herstel van Defecten

1. De garantie van LucaNet is uitsluitend beperkt tot defecten in LucaNet's eigen software. Garantieclaims voor
defecte software van derden die door LucaNet wordt geleverd of anderszins gratis ter beschikking wordt
gesteld aan de Klant, zijn uitgesloten. Dit geldt in het bijzonder voor de gratis door LucaNet ter beschikking
gestelde Java runtime-omgeving.

2. LucaNet dekt slechts defecte software onder garantie indien de software redelijkerwijs en binnen de
gebruikelijke beperking wordt gebruikt en in overeenstemming is met de servicebeschrijving.

3. LucaNet zal in eerste instantie proberen een technisch mankement te verhelpen door het uitvoeren van
prestaties achteraf. LucaNet kan naar eigen goeddunken op de volgende manieren een prestatie achteraf
leveren:

a) LucaNet levert de Klant een nieuwe en defectvrije versie van de software (vervangende levering).

b) LucaNet verhelpt het defect (verbetering achteraf)

Een gebrek wordt geacht te zijn verholpen indien LucaNet de Klant een redelijke methode voor het verhelpen
van het gebrek ter beschikking stelt.

4. LucaNet zal in eerste instantie proberen om een gebrekkig eigendomsrecht te verhelpen door een uitvoering
achteraf. LucaNet kan naar eigen goeddunken de nakoming achteraf op de volgende manieren uitvoeren:

a) LucaNet biedt de Klant een juridisch juiste methode om de software te gebruiken.

b) LucaNet biedt vervangende levering van software die niet langer een gebrekkig eigendomsrecht van de
Klant oplevert.

De vervangende levering kan, voor zover redelijkerwijs aanvaardbaar voor de Klant, ook bestaan uit de
levering van een nieuwe softwareversie met ten minste een vergelijkbare reeks functies. De inspanning die
gepaard gaat met het moeten omscholen van de Klant in de programmatuur wordt niet als onredelijk
beschouwd. De rechten van de Klant met betrekking tot vergoeding van gemaakte kosten op grond van
Nederlands recht blijven onverlet.

5. LucaNet kan van de Klant een redelijke vergoeding verlangen voor het verhelpen van problemen die LucaNet
buiten haar contractuele verplichtingen om en op uitdrukkelijk verzoek van de Klant heeft uitgevoerd. Dit
geldt in het bijzonder indien:

a) een gemeld technisch defect niet reproduceerbaar is/kan niet worden aangetoond;

b) een gemeld technisch defect niet is toe te schrijven aan LucaNet, of

c) de software onredelijk wordt gebruikt en/of buiten de gebruikelijke beperkingen gebruikt, of in strijd met de
servicebeschrijving.
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12.1 Herstel van gebreken voor licentieaankopen

1. De Klant dient defecte software en/of de bijbehorende documentatie tijdig te melden aan LucaNet, conform
de geldende handelsrechtelijke bepalingen (art. 6:89 BW).

2. De Klant kan LucaNet een redelijke respijtperiode toekennen om in geval van een essentieel gebrek de
prestaties achteraf te leveren, alsook een redelijke extra respijtperiode in geval van niet geslaagde prestaties
achteraf. Indien de pogingen van LucaNet om binnen de respijtperiode tot nakoming achteraf over te gaan,
mislukken, kan de klant de overeenkomst ontbinden of de overeengekomen prijs verlagen. De
aansprakelijkheid van LucaNet is beperkt in overeenstemming met artikel 11.

3. De Klant heeft niet het recht om van LucaNet herstel van een defect te eisen voor pre-release versies. Het
verhelpen van gebreken door LucaNet is strikt beperkt tot softwareversies met de status "General Availability"
(GA). Pre-releaseversies, bètaversies en versies die niet meer door LucaNet worden ondersteund, worden
gebruikt op eigen risico en verantwoordelijkheid van de Klant.

12.2 Herstel van Defecten voor SaaS-levering

1. LucaNet dient defecte software te herstellen in overeenstemming met de voorgaande bepalingen.

2. Het recht om de overeenkomst nietig te verklaren overeenkomstig artikel 3:49 e.v. BW is uitgesloten.

3. Inspanningen bij het ter beschikking stellen van contractueel gebruik worden als mislukt beschouwd indien
LucaNet binnen vier weken na ontvangst van de kennisgeving van de gebreken:

a) een essentieel defect herstelt of

b) een passende workaround-oplossing beschikbaar stelt.

Dit geldt slechts indien de Klant naar behoren heeft voldaan aan zijn verplichtingen tot medewerking. De klant
is niet gerechtigd de overeenkomst op te zeggen wegens onbeduidende gebreken.

12.3 Overeenkomst inzake het dienstverleningsniveau voor het verhelpen van gebreken

1. LucaNet garandeert de volgende reactietijden:

Categorie Foutomschrijving Reactietijd

Hoog De software is in het geheel niet beschikbaar of de functionaliteit ervan is ernstig beperkt. 3 uur

Kritisch Een essentieel defect is een defect dat een aanzienlijk invloed heeft op het productieve
gebruik van de software en waarvoor geen redelijke workaround beschikbaar is die een
vergelijkbaar resultaat zou opleveren.

5 uur

Laag Elke fout die niet wordt beschouwd als zijnde hoog of kritisch 8 uur

2. De reactietijd is de termijn waarbinnen LucaNet de ontvangst van een verzoek om ondersteuning aan de Klant
moet bevestigen en een ticketnummer moet toekennen. Deze termijn gaat in na ontvangst van een verzoek
om ondersteuning binnen de overeengekomen serviceopeningstijden (zie Voorwaarden voor
Softwareonderhoud en -ondersteuning). De periode is uitsluitend beperkt tot de overeengekomen
serviceopeningstijden. De reactietijd voor verzoeken om ondersteuning die buiten de openingsuren van de
ondersteuning worden ontvangen, gaat in vanaf de aanvang van de volgende openingstijd van de service.
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13 Voorwaarden voor andere services

13.1 Definitie

Het voorwerp van het contract omvat alle services die niet in de servicevoorwaarden zijn opgenomen, zoals:

• Software-implementatie en aanpassingen bij de klant

• Het adviseren van de klant over technische eisen of problemen

• Uitvoering van de opleidingsmaatregelen

• In het geval van een beëindiging van LucaNet.Cloud, de migratie van de opgeslagen Klantgegevens naar een
ander door de Afnemer opgegeven systeem.

13.2 Prijzen en betalingsvoorwaarden

1. De diensten worden gefactureerd in overeenstemming met de prijslijst van LucaNet op basis van de
werkelijke tijden en gemaakte kosten.

2. De door LucaNet opgestelde kostenramingen zijn niet-bindend.

3. De prijzen dienen na 30 dagen na ontvangst van de factuur te worden betaald.

4. Het volgende is van toepassing indien de klant een afspraak voor het leveren van diensten annuleert:

• Annuleringen binnen zes dagen voor de overeengekomen datum worden gefactureerd tegen 50% van de
overeengekomen prijs.

• Annuleringen binnen drie werkdagen voor de overeengekomen datum worden gefactureerd tegen 100%
van de overeengekomen prijs.

Klanten die afspraken hebben geannuleerd, hebben geen recht op latere uitvoering van de overeengekomen
diensten door LucaNet.

13.3 Gebruiksrecht

1. Indien de eigen diensten van LucaNet betrekking hebben op andere door LucaNet geleverde diensten
(bijvoorbeeld trainingsmateriaal), worden aan de Klant, onder voorbehoud van een afwijkende overeenkomst,
niet-exclusieve gebruiksrechten verleend voor het contractueel vastgelegde gebruik van dergelijke diensten.

2. De in de vorige zin verleende gebruiksrechten zijn in alle gevallen onderworpen aan de opschortende
voorwaarde, dat de Klant de voor de betreffende diensten overeengekomen prijzen volledig heeft betaald.
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14 Rechtskeuze en bevoegdheid

De contractuele relatie tussen de Klant en LucaNet en de uitvoering ervan worden beheerst door het Nederlands
recht onder uitsluiting van het VN-Verkoopverdrag en de regels van het internationaal privaatrecht. De bevoegde
rechtbank in verband met alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de tussen partijen gesloten
primaire overeenkomst is de rechtbank Amsterdam (Nederland).

15 Wijziging van de bepalingen betreffende de voortzetting van de verplichtingen

1. LucaNet is gemachtigd om de CV te wijzigen waarin de voortdurende verplichtingen zijn geregeld in
overeenstemming met de volgende bepalingen.

2. De Klant wordt schriftelijk op de hoogte gesteld van elke wijziging van de CV (zie ook artikel 18 van deze
algemene voorwaarden).

3. De Klant heeft het recht om bezwaar te maken tegen een wijziging van de CV. De Klant dient zijn bezwaar
schriftelijk en binnen zes weken na ontvangst van een kennisgeving van LucaNet aan LucaNet kenbaar te
maken. Deze termijn wordt slechts geacht te zijn nageleefd indien LucaNet het bezwaar binnen dezelfde
termijn heeft ontvangen. Indien de Klant niet tijdig en in de juiste vorm bezwaar maakt, worden de wijzigingen
geacht te zijn goedgekeurd en wordt de gewijzigde CV onderdeel van het contract. LucaNet zal in haar
wijzigingsbericht uitdrukkelijk de datum en de formele vereisten voor het bezwaar kenbaar maken.

4. De CV blijven ongewijzigd in geval de klant tijdig en in de juiste vorm bezwaar maakt tegen de wijzigingen.
LucaNet kan in dit geval binnen een termijn van zes weken na ontvangst van het bezwaar van de Klant de
hoofdovereenkomst opzeggen, indien voortzetting van het ongewijzigde contract voor LucaNet commercieel
of technisch niet haalbaar of onmogelijk is. De opzegging wordt van kracht zes weken na ontvangst van de
opzegging door de Klant.

16 Exportcontroles

1. Software en IT-diensten kunnen onderworpen zijn aan de exportwet- en regelgeving. Er kunnen
goedkeuringsvereisten van toepassing zijn. Het gebruik van de software of de bijbehorende technologieën
kunnen onderworpen zijn aan beperkingen in het buitenland.

2. De Klant is verplicht zich te houden aan alle exportcontrolevoorschriften die van toepassing zijn op de door
LucaNet geleverde diensten.

3. De uitvoering van het contract door LucaNet geldt behoudens de afwezigheid van prestatiebelemmeringen als
gevolg van nationale en internationale exportwetgeving en/of andere wettelijke vereisten.

17 Overige bepalingen

Overeenkomsten tussen LucaNet en de Klant, alsmede alle wijzigingen en aanpassingen van de
hoofdovereenkomst dienen in schriftelijke vorm te worden opgemaakt. De elektronische uitwisseling van
documenten per e-mail of fax voldoet aan de eis van de schriftelijke vorm. De bovengenoemde vormvereisten zijn
ook van toepassing op de wijziging of herroeping van deze clausule.

1. Verklaringen van de partijen (bv. aankooporders, opzeggingsberichten, enz.) zijn uitsluitend rechtsgeldig
indien ze schriftelijk (bijvoorbeeld per e-mail, fax of brief) zijn neergelegd.
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2. Door verlies van de rechtsgeldigheid van één of meer van de tussen de partijen overeengekomen bepalingen
wordt de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen niet aangetast.
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De contactpersonen van de Klant worden in de volgende tabel ingevuld, zie AV onderdeel 8.

Contactpersoon Naam       Functie E-mailadres

Functioneel contactpersoon

Technisch contactpersoon

Juridisch contactpersoon

E-mailadres voor elektronische facturering n.v.t. n.v.t.

Bijlage I - Contactpunten van de klant
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