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Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op (het gebruik van) de Applicatie. Lees deze Gebruiksvoorwaarden 
zorgvuldig door zodat u, de Gebruiker, weet wat uw rechten en plichten zijn wanneer u de Applicatie gebruikt. Deze 
Gebruiksvoorwaarden vormen een geldige en bindende overeenkomst tussen CI-IT en u. Als u gebruik maakt van de 
Applicatie stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden. Deze voorwaarden kunnen worden 
gedownload en geprint via https://osiscraper.com/gebruiksvoorwaarden/. 

 
1. Definities 

1.1. In deze Gebruiksvoorwaarden worden de onderstaande begrippen gebruikt, steeds met een hoofdletter geschreven en 
zowel in enkelvoud als in meervoud gebruikt. Deze begrippen hebben de volgende betekenis: 
1.1.1. Applicatie: de applicatie OsiScraper, met inbegrip van de additionele door CI-IT aangeboden scripts; 
1.1.2. CI-IT: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CI-IT B.V., ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel onder nummer 68032439, statutair gevestigd te Gilze en Rijen; 
1.1.3. Gebruiksvoorwaarden: deze gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op (het gebruik van) de Applicatie; 
1.1.4. Gebruiker: de gebruiker van de Applicatie, die de Overeenkomst met CI-IT aangaat; 
1.1.5. Informatie: alle informatie die wordt of kan worden verwerkt door (het gebruik van) de Applicatie; 
1.1.6. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en aanverwante rechten, waaronder 

begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, bedrijfsgeheimen, databankrechten, domeinnamen, 
handelsnaamrechten, know-how, merkrechten, modelrechten, naburige rechten en octrooirechten; 

1.1.7. Overeenkomst: de overeenkomst tussen CI-IT en de Gebruiker voor de Applicatie, bestaande deze 
Gebruiksvoorwaarden en elke andere overeenkomst tussen hen, zoals per e-mail; 

1.1.8. Partijen: CI-IT en Gebruiker; 
1.1.9. Resultaten: de resultaten van het gebruik van de Applicatie; 

1.1.10. Website: de website www.osiscraper.com, inclusief alle onderliggende pagina’s. 
 

2. Toepasselijkheid 
2.1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de Applicatie en het gebruik daarvan door Gebruiker. 
2.2. CI-IT is te allen tijde gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. De meest actuele versie van de 

Gebruiksvoorwaarden zal op de Website te vinden zijn of worden tijdens het gebruik van de Applicatie onder de aandacht 
van Gebruiker gebracht. Indien Gebruiker de Applicatie blijft gebruiken na een wijziging en/of aanvulling van de 
Gebruiksvoorwaarden, accepteert Gebruiker daarmee de gewijzigde en/of aangevulde Gebruiksvoorwaarden 
onherroepelijk. 

2.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van Gebruiker wordt hierbij uitdrukkelijk 
afgewezen. 

2.4. Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden of uit de Overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige 
bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden en de Overeenkomst onverminderd van kracht. CI-IT zal in dat geval nieuwe 
bepalingen van zoveel als mogelijk dezelfde strekking ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen 
overeenkomen met Gebruiker. 

2.5. In geval van tegenstrijdigheid van tussen Partijen gemaakte afspraken geldt hetgeen is bepaald in deze 
Gebruiksvoorwaarden, tenzij Partijen schriftelijk en uitdrukkelijk daarvan zijn afgeweken. 

 
3. (Gebruik van) de Applicatie 

3.1. CI-IT verleent hierbij aan Gebruiker het recht om de Applicatie uitsluitend op één systeem te gebruiken onder de 
voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden en de Overeenkomst. Het is Gebruiker niet toegestaan andere 
(rechts)personen van de Applicatie gebruik te laten maken, ook niet wanneer dit een moeder-, zuster- of 
dochteronderneming is. 

3.2. Het is Gebruiker niet toegestaan de Applicatie te (laten) gebruiken voor onderwijs-, instructie- of trainingsdoeleinden. 
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3.3. De Gebruiker is verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik dat de Gebruiker van de Applicatie maakt, waaronder 
begrepen maar niet beperkt tot het gebruik van de Resultaten. 

3.4. Gebruiker aanvaardt dat de Applicatie alleen de functionaliteiten en eigenschappen bevat zoals Gebruiker die aantreft in de 
Applicatie op het moment van aflevering (“as is, where is”), derhalve met alle (on)zichtbare fouten en gebreken. 

3.5. CI-IT garandeert niet dat de Applicatie geschikt is voor het feitelijke en/of beoogde gebruik door Gebruiker. 
3.6. CI-IT garandeert niet dat de Applicatie te allen tijde foutloos, compleet of up-to-date zal zijn. CI-IT garandeert niet dat de 

Applicatie of enig onderdeel daarvan te allen tijde en zonder onderbrekingen, storingen of fouten toegankelijk zal zijn en/of 
zal werken. Storingen in de Applicatie kunnen optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefoonverbinding, als 
gevolg van virussen en/of fouten en/of defecten of als er iets wijzigt op een webpagina waar de Applicatie voor wordt 
gebruikt. 

3.7. Om de Applicatie te kunnen gebruiken, moet de Gebruiker de verschuldigde vergoedingen vooraf betalen, tenzij 
uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

3.8. Indien voor het gebruik van de Applicatie door Gebruiker licenties van derden nodig zijn, dan is Gebruiker verantwoordelijk 
voor het afnemen van die licenties.  

3.9. Gebruiker is verantwoordelijk voor het voldoen aan de technische en functionele vereisten voor het gebruik van de 
Applicatie. De kosten hiervan komen voor eigen rekening van Gebruiker. Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van 
enige gegevens, waaronder de Informatie, wordt te allen tijde gedragen door Gebruiker. 

3.10. Gebruiker erkent en stemt ermee in dat CI-IT geen inzage heeft in en/of toegang heeft tot de Resultaten en/of (andere) 
gebruiksgegevens van Gebruiker met betrekking tot de Applicatie. De Resultaten en/of (andere) gebruiksgegevens worden 
uitsluitend lokaal bij Gebruiker opgeslagen. CI-IT kan daarom geen back-up maken van de Resultaten en/of (andere) 
gebruiksgegevens van Gebruiker en zij is daar nimmer verantwoordelijk voor. 

3.11. Het is Gebruiker niet toegestaan de Applicatie en/of de Resultaten te gebruiken in verband met onrechtmatige handelingen 
of met betrekking tot handelingen die anderszins verboden zijn onder de toepasselijke wetgeving. Dit omvat, zonder 
beperking, alle activiteiten die een inbreuk vormen op de Intellectuele Eigendomsrechten of (andere) rechten van CI-IT of 
derden. Gebruiker garandeert dat hij deze bepaling strikt zal naleven. 

3.12. Gebruiker verklaart en garandeert dat hij bij het gebruik van de Applicatie en/of de Resultaten de toepasselijke wetgeving, 
de gebruiksvoorwaarden en overige voorwaarden van derde partijen strikt zal naleven. 

3.13. In het geval dat CI-IT van oordeel is dat aan CI-IT en/of derden schade of ander gevaar kan ontstaan, heeft CI-IT het recht om 
alle redelijke maatregelen te nemen die zij nodig acht (naar eigen goeddunken) om deze gevaren te voorkomen of (de 
gevolgen daarvan) te beperken. 

3.14. CI-IT is, naar eigen goeddunken, gerechtigd om (versies van) de Applicatie te beëindigen, zonder aansprakelijk te worden 
jegens Gebruiker. In het geval dat (een versie van) de Applicatie het einde van zijn levensduur bereikt, zal CI-IT de Gebruiker 
hiervan op de hoogte stellen via de Applicatie en/of via de Website. 

3.15. CI-IT is te allen tijde gerechtigd om technische en/of andere maatregelen te nemen ter bescherming van de Applicatie tegen 
onrechtmatig gebruik en/of gebruik op een wijze of voor andere doeleinden dan de tussen Partijen overeengekomen wijze 
of doeleinden. De Gebruiker zal nooit technische maatregelen verwijderen of omzeilen die bedoeld zijn om de Applicatie te 
beschermen, of dergelijke technische maatregelen laten verwijderen of omzeilen. 

3.16. CI-IT is gerechtigd de door schending van (een van de leden) van dit artikel veroorzaakte schade en kosten, zowel 
buitengerechtelijk als gerechtelijk, op Gebruiker te verhalen. Gebruiker vrijwaart CI-IT voor alle aanspraken van derden met 
betrekking tot, of als gevolg van, een schending van (een van de leden) van dit artikel.  

 
4. Prijs en betaling 

4.1. Onder de opschortende voorwaarde van betaling van alle vergoedingen, verkrijgt Gebruiker een gebruiksrecht op de 
Applicatie, zoals bepaald in deze Gebruiksvoorwaarden. 

4.2. Alle door CI-IT genoemde prijzen zijn exclusief btw en andere (overheids)heffingen en belastingen, tenzij uitdrukkelijk 
anders vermeld. 
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4.3. Alle door CI-IT kenbaar gemaakte prijzen zijn in euro’s en Gebruiker dient in euro’s te betalen, tenzij uitdrukkelijk anders 
vermeld. 

4.4. Betaling door Gebruiker kan geschieden via de Website of door betaling van een door CI-IT aan Gebruiker verzonden 
factuur. Gebruiker gaat akkoord met elektronische facturatie door CI-IT. CI-IT is gerechtigd aan Gebruiker via elektronische 
weg een factuur sturen voor het verschuldigde bedrag. De betalingstermijn van een factuur is veertien (14) dagen na de 
datum van de factuur, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

4.5. Als de Gebruiker volgens de Overeenkomst bestaat uit meerdere personen (natuurlijke personen en/of rechtspersonen), 
dan is iedere persoon hoofdelijk aansprakelijk tegenover CI-IT om de verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen. 

4.6. Gebruiker is niet gerechtigd tot opschorting van enige betaling. 
4.7. Gebruiker is niet gerechtigd tot verrekening van verschuldigde bedragen. 
4.8. Bij een niet-tijdige betaling door Gebruiker is CI-IT gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten en is 

Gebruiker van rechtswege in verzuim. Gebruiker is in een dergelijk geval over het verschuldigde bedrag de wettelijke 
handelsrente ex art. 6:119a BW en € 15,- administratiekosten (per factuur) verschuldigd. 

4.9. Bij een niet-tijdige betaling is Gebruiker, naast het verschuldigde bedrag, de daarop verschenen wettelijke handelsrente en 
de administratiekosten, gehouden tot volledige vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als gerechtelijke 
(incasso)kosten, waaronder begrepen maar niet uitsluitend, kosten voor incassobureaus, advocaten en deurwaarders. De 
buitengerechtelijke (incasso)kosten zullen worden berekend volgens de Staffel Buitengerechtelijke incassokosten (BIK), 
tenzij de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke (incasso)kosten hoger zijn. In dat laatste geval is CI-IT gerechtigd om 
de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke (incasso)kosten bij Gebruiker in rekening te brengen.  

4.10. In het geval van liquidatie, van (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van schuldsanering of een andere 
omstandigheid waardoor Gebruiker niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het CI-IT vrij om de 
Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder dat op CI-IT enige verplichting komt te rusten, zoals de 
verplichting tot betaling van schadevergoeding. De vorderingen van CI-IT op Gebruiker zijn in deze gevallen onmiddellijk 
opeisbaar. 
 

5. Intellectuele Eigendomsrechten 
5.1. CI-IT en/of haar leveranciers behouden zich alle rechten voor die in deze Gebruiksvoorwaarden niet uitdrukkelijk aan 

Gebruiker zijn verleend. 
5.2. De Gebruiker erkent en gaat ermee akkoord dat – behalve voor zover specifiek uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden – 

CI-IT en/of haar leveranciers alle rechten, aanspraken en belangen, waaronder de Intellectuele Eigendomsrechten, in en op 
de Applicatie behouden evenals op eventuele wijzigingen, aanpassingen of vertalingen daarvan. De Gebruiker erkent en 
gaat ermee akkoord dat hij hierin geen rechten verkrijgt, expliciet of impliciet, behalve de rechten die uitdrukkelijk aan hem 
worden verleend in deze Gebruiksvoorwaarden. 

5.3. Het is Gebruiker niet toegestaan om de Applicatie te verkopen, te verhuren, over te dragen en/of om deze op enige wijze of 
voor enig doel beschikbaar te stellen of toegang te verlenen aan derden, tenzij dit op grond van dwingend recht is 
toegestaan. 

5.4. Het is de Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan om (delen van) de Applicatie die aan de Gebruiker ter beschikking worden 
gesteld te downloaden, kopiëren, wijzigen of anderszins ter beschikking te stellen voor directe of indirecte commerciële 
doeleinden of voor enig ander doel dan de doeleinden vermeld in deze Gebruiksvoorwaarden, tenzij CI-IT daarvoor vooraf 
schriftelijke toestemming heeft gegeven, of indien dit op grond van dwingend recht is toegestaan. 

5.5. Het is Gebruiker uitdrukkelijk niet toegestaan de Applicatie op enigerlei wijze te hacken. 
5.6. Het is Gebruiker niet toegestaan om een reservekopie van de Applicatie te maken. Op verzoek van Gebruiker zal CI-IT, op 

kosten van Gebruiker, een reservekopie maken voor Gebruiker. Deze reservekopie mag Gebruiker niet zelfstandig 
gebruiken, verhandelen of verspreiden. 

5.7. Gebruiker zal geen aanduiding(en) met betrekking tot het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende Intellectuele 
Eigendomsrechten uit de Applicatie (doen) verwijderen of (laten) wijzigen. 
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5.8. Gebruiker verleent CI-IT het recht om het beeldmerk, logo en de naam van Gebruiker te gebruiken in haar externe 
communicatie, waaronder ten behoeve van promotiedoeleinden. 

 
6. Eigendomsvoorbehoud 

6.1. Rechten, waaronder uitdrukkelijk begrepen de eventuele (gebruiks)rechten op de Applicatie, worden aan Gebruiker 
verleend of overgedragen onder de opschortende voorwaarde dat Gebruiker alle uit de Overeenkomst verschuldigde 
bedragen volledig aan CI-IT heeft voldaan. 

6.2. CI-IT kan de in het kader van de Overeenkomst ontvangen of gerealiseerde gegevens, documenten, programmatuur en/of 
databestanden, waaronder uitdrukkelijk begrepen de Applicatie, onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot 
afgifte of overdracht, totdat Gebruiker alle aan CI-IT verschuldigde vergoedingen volledig heeft voldaan. 

 
7. Risico-overgang 

7.1. Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van de Applicatie, gaat over op Gebruiker op het moment 
waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Gebruiker of een hulppersoon van Gebruiker zijn gebracht. 
 

8. Beschikbaarheid 
8.1. CI-IT zal zich inspannen om ervoor te zorgen dat de Applicatie beschikbaar is voor Gebruiker. 
8.2. CI-IT heeft het recht om het gebruik van de Applicatie zonder voorafgaande kennisgeving te beperken, zonder gehouden te 

zijn of worden tot enige schadevergoeding aan Gebruiker, indien deze beperking naar het uitsluitend oordeel van CI-IT 
vereist is. 

 
9. Aansprakelijkheid 

9.1. De totale aansprakelijkheid van CI-IT wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst, 
onrechtmatige daad of op welke rechtsgrond dan ook, is, onverminderd de overige afgesproken beperkingen en 
uitsluitingen, uitgesloten.  

9.2. Voor zover de uitsluiting in het voorgaande lid niet houdbaar is, dan is de aansprakelijkheid van CI-IT beperkt tot vergoeding 
van de directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende Overeenkomst bedongen prijs (excl. btw) voor 
één jaar. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:  

9.2.1. materiële schade aan zaken; 
9.2.2. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, die als gevolg van de 

gebeurtenis waarop de aansprakelijkheid berust mochten worden verwacht; en 
9.2.3. redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de schadeoorzaak.  

9.3. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van CI-IT voor directe schade, op welke rechtsgrond dan ook, meer dan € 
5.000,- (vijfduizend euro) bedragen. 

9.4. De aansprakelijkheid van CI-IT voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt alle schade verstaan die 
geen directe schade is, daaronder begrepen maar niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, 
verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van Gebruiker, 
materialen of programmatuur van derden en schade verband en schade door verminking, vernietiging of verlies van 
gegevens of documenten. 

9.5. De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen slechts te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg 
is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van CI-IT. 

9.6. Tenzij nakoming door de CI-IT blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van CI-IT wegens een toerekenbare 
tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien Gebruiker CI-IT onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, 
waarbij een redelijke termijn voor herstel van de tekortkoming wordt gesteld, en CI-IT ook na die termijn toerekenbaar blijft 
tekortschieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke 
omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat CI-IT in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren. 
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9.7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Gebruiker de schade zo spoedig mogelijk 
na het ontstaan daarvan schriftelijk bij CI-IT meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen CI-IT vervalt door het 
enkele verloop van twaalf (12) maanden na het ontstaan van de vordering, tenzij Gebruiker vóór het verstrijken van die 
termijn een rechtsvordering tot vergoeding van de schade heeft ingesteld. 

9.8. Gebruiker vrijwaart CI-IT tegen alle vorderingen en andere aanspraken van derden en de daaruit voortvloeiende schade als 
gevolg van een tekortkoming van Gebruiker van de Overeenkomst, een inbreuk op enig Intellectuele Eigendomsrecht door 
Gebruiker of enig ander handelen of nalaten van Gebruiker. 

 
10. Overmacht 

10.1. CI-IT is niet gehouden tot nakoming van enige contractuele en/of wettelijke verplichting, indien zij daartoe verhinderd is als 
gevolg van overmacht.  

10.2. Onder overmacht aan de zijde van CI-IT wordt onder meer begrepen ziekte van werknemers en/of afwezigheid van voor de 
levering van de Applicatie cruciale medewerkers, onderbrekingen van de toelevering van elektriciteit, stakingen, oproer, 
brand, natuurrampen, overstromingen, tekortkomingen van toeleveranciers van CI-IT, tekortkomingen van door CI-IT 
ingeschakelde derden, storingen in de verbinding met internet, hardwarestoringen, storingen in 
(telecommunicatie)netwerken, epidemieën, pandemieën, overheidsmaatregelen en alle overige van buiten komende 
oorzaken waarop CI-IT geen invloed heeft. 

10.3. Indien een overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen duurt, heeft iedere Partij het recht om de overeenkomst 
schriftelijk en gedeeltelijk (voor zover het de overmachtsituatie raakt) te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de 
Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets 
verschuldigd zullen zijn. Dit laat onverlet de overige bepalingen uit deze Gebruiksvoorwaarden. 
 

11. Duur en beëindiging 
11.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde duur. CI-IT biedt Gebruiker de mogelijkheid om uit verschillende 

looptijden te kiezen, welke bij het aanbod op de Website is vermeld. 
11.2. De Overeenkomst voor bepaalde duur wordt telkens stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijk overeengekomen 

periode verlengd, tenzij Gebruiker of CI-IT de Overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 
één maand vóór het einde van de desbetreffende periode. 

11.3. Gebruiker is niet gerechtigd de Overeenkomst tussentijds op te zeggen, tenzij uitdrukkelijk in deze Gebruiksvoorwaarden 
anders is bepaald. 

11.4. In aanvulling op het bepaalde in art. 11.2 en 11.3, is CI-IT gerechtigd de Overeenkomst te allen tijde naar eigen goeddunken, 
zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving of uitleg en zonder aansprakelijk te worden jegens de Gebruiker, gerechtigd 
tot opschorting en/of tot het tijdelijk of permanent beëindigen van de Overeenkomst als CI-IT dit noodzakelijk acht. 

11.5. Iedere Partij kan de Overeenkomst, zonder ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk 
opzeggen: 
11.5.1. indien de andere Partij al dan niet voorlopig surséance van betaling wordt verleend,  
11.5.2. indien ten aanzien van de andere Partij faillissement wordt aangevraagd,  
11.5.3. indien de onderneming van de andere Partij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van 

reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.  
11.6. Indien Gebruiker onherroepelijk in staat van faillissement is komen te verkeren, eindigt het recht van Gebruiker tot toegang 

en/of gebruik van de ter beschikking gestelde Applicatie automatisch en van rechtswege, zonder dat hiertoe een 
opzeggingshandeling van de zijde van CI-IT vereist is. 

11.7. CI-IT kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk opzeggen indien de 
beslissende zeggenschap over de onderneming van Gebruiker direct of indirect wijzigt.  

11.8. CI-IT is wegens beëindiging van de Overeenkomst, op welke wijze en om welke reden dan ook, nooit gehouden tot 
schadevergoeding of enige restitutie van reeds ontvangen vergoedingen.  
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11.9. Gebruiker komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de 
nakoming van de Overeenkomst slechts toe indien CI-IT, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke 
schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar 
tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst 

11.10. Indien Gebruiker op het moment van de ontbinding al prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, 
zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. 

11.11. Bedragen die CI-IT vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de Overeenkomst 
reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd, en worden op het moment van de 
ontbinding direct opeisbaar.  

11.12. Alle bepalingen die bedoeld zijn om het einde van de Overeenkomst, op welke wijze dan ook, te overleven, overleven het 
einde van de Overeenkomst. Onder deze bepalingen vallen onder meer (maar niet uitsluitend) de bepalingen omtrent de 
uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van CI-IT, de Intellectuele Eigendomsrechten, het gebruik van de 
Applicatie, het toepasselijk recht, de bevoegde rechter en deze bepaling,  
 

12. Toepasselijk recht en geschillen 
12.1. De Overeenkomsten, deze Gebruiksvoorwaarden, en alle rechtshandelingen en geschillen die daarvan het gevolg zijn, 

worden beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten. 
12.2. Alle geschillen tussen Partijen zullen in eerste instantie in onderling overleg worden opgelost. Indien Partijen de geschillen 

na dertig (30) dagen niet via onderling overleg kunnen oplossen, zullen zij uitsluitend worden afgewikkeld door de bevoegde 
rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda. 

 
 
 

*** 


