
 

Pagina 1 van 9 

 

 
Algemene voorwaarden 

 
MULDATA B.V. 

 
Artikel 1. Definities 
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt, tenzij anders is 

aangegeven of uit de context anders blijkt: 
a. MULDATA: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: MULDATA B.V. gevestigd 

aan de Haarlemmerstraat 5-D te Hillegom, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
onder KvK-nummer 52.51.30.09; 

b. klant: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn 
beroep of zijn bedrijf die een overeenkomst met MULDATA is aangegaan; 

c. overeenkomst: de licentieovereenkomst of opdrachtovereenkomst tussen MULDATA en 
de klant; 

d. software: de software, genaamd “ROSA”, applicatie, website en/of online diensten en de 
daarbij behorende gebruikersdocumentatie (inclusief updates en nieuwe versies) die in 
het kader van de overeenkomst door MULDATA aan de klant ter beschikking wordt 
gesteld; 

e. dienstenaanbieder: de leverancier met wie MULDATA samenwerkt om de diensten te 
kunnen leveren. 
 

Artikel 2. Algemeen 
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en 

overeenkomsten inzake het verrichten van leveringen en/of diensten en/of werkzaamheden 
door MULDATA aan de klant en voorts op alle (overige) rechtshandelingen tussen MULDATA 
en de klant, waaronder mede begrepen onderhandelings- en andere precontractuele 
situaties. 

2.2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met 
MULDATA voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.  

2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze 
uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.  

2.4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt 
uitdrukkelijk van de hand gewezen.  

2.5. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of 
vernietigd mochten worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene 
voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door 
MULDATA vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de 
oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen. 

2.6. Indien MULDATA niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit 
niet met zich mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat MULDATA 
het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte 
naleving van deze voorwaarden te verlangen. 

2.7. Indien de applicatie “MyChapp” in het kader van de overeenkomst aan de klant ter 
beschikking wordt gesteld, dan zijn naast deze algemene voorwaarden de algemene 
voorwaarden “Algemene voorwaarden voor gebruik MyChapp” van toepassing.  

2.8. Gedurende de overeenkomst heeft MULDATA het recht de algemene voorwaarden eenzijdig 
te wijzigen en de gewijzigde algemene voorwaarden op de bestaande overeenkomst van 
toepassing te verklaren. De klant wordt via de e-mail van de gewijzigde algemene 
voorwaarden in kennis gesteld en van de datum van inwerkingtreding. 
 

Artikel 3. Aanbiedingen 
3.1. Alle aanbiedingen van MULDATA zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 14 

dagen, tenzij schriftelijk of via de e-mail anders is kenbaar gemaakt. Een aanbieding die een 
termijn bevat kan door MULDATA desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de 
opdracht, mits binnen 5 werkdagen. 
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3.2. In MULDATA documenten (zoals prijslijsten en offertes) vermelde hoeveelheden, prijzen, 
calculaties, specificaties, samenstellingen, beschrijvingen en afbeeldingen e.d. zijn uitsluitend 
informatief en binden MULDATA niet. MULDATA behoudt zich de gebruikelijke spelingen 
voor. Onder “documenten” in de zin van dit artikel vallen niet de Service-Level-Agreement 
van MULDATA, deze algemene voorwaarden en de overeenkomst. 

3.3. MULDATA is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of 
programmeerfouten in haar offerte, e-mailberichten of op de website. 

3.4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 
3.5. Indien op basis van de offerte geen overeenkomst tot stand komt, dan dienen de offerte en 

alle daarbij behorende documenten op eerste verzoek van MULDATA terstond door de klant 
en voor zijn rekening en risico te worden geretourneerd aan MULDATA. De door MULDATA 
aan de klant verstrekte offertes/aanbiedingen en overige bescheiden blijven eigendom van 
MULDATA en mogen zonder toestemming van MULDATA niet vermenigvuldigd, noch aan 
derden ter inzage gegeven worden. 

3.6. MULDATA levert geen diensten voor internetactiviteiten die in strijd zijn met de wet dan wel 
die de rechten van derden schenden. 
 

Artikel 4. Overeenkomsten 
4.1. Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat de klant 

de overeenkomst heeft ondertekend dan wel nadat de klant op enige andere wijze het 
aanbod van MULDATA heeft aanvaard. 

4.2. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard dan ook, moeten schriftelijk of via 
de e-mail door MULDATA aanvaard worden. De oorspronkelijk overeengekomen termijn van 
uitvoering komt door de wijziging te vervallen. 
 

Artikel 5. Service-Level-Agreement 
5.1. Op de overeenkomst is de Service Level Agreement van MULDATA van toepassing. In de 

Service-Level-Agreement is o.a. opgenomen welke onderhouds- en supportdiensten 
MULDATA aan de klant levert.  
 

Artikel 6. Looptijd en opzegging van de overeenkomst 
6.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor de bepaalde tijd van 1 jaar. 
6.2. Na afloop van de looptijd van de overeenkomst, wordt de overeenkomst stilzwijgend voor 

onbepaalde tijd verlengd, tenzij de overeenkomst overeenkomstig artikel 6.3 wordt opgezegd. 
6.3. De overeenkomst kan tegen het einde van de looptijd worden opgezegd. Opzegging dient 

schriftelijk of via de e-mail te geschieden en met inachtneming van een opzegtermijn van 3 
maanden. 

6.4. De voor onbepaalde tijd verlengde overeenkomst dient opgezegd te worden per de eerste 
van de maand en met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. 
 

Artikel 7. Gevolgen van beëindiging van de overeenkomst 
7.1. Na beëindiging van de overeenkomst heeft de klant niet meer het recht de software te 

gebruiken, tenzij met de klant schriftelijk of via de e-mail wordt overeengekomen dat de klant 
de software nog wel mag gebruiken. Na beëindiging van de overeenkomst kan de klant 
nimmer aanspraak maken op updates en onderhoud van de software en ondersteuning bij 
het gebruik van de software. Na beëindiging van de overeenkomst eindigt de Service-Level-
Agreement automatisch. 

7.2. Na beëindiging van de overeenkomst eindigen alle abonnementen die de klant in het kader 
van het gebruik van de software bij MULDATA heeft afgesloten. 

7.3. Na beëindiging van de overeenkomst kan MULDATA geen database of data meer opleveren. 
 
Artikel 8. Productspecificaties 
8.1. MULDATA behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen en aanvullingen aan te 

brengen aan de software, ingevolge de technische evolutie van de software. MULDATA 
waarborgt bij een eventuele gewijzigde productspecificatie een equivalente functionaliteit en 
prestatie van de software. 
 

https://muldata.nl/download/voorwaarden/service_level_agreement_MULDATA_BV.pdf
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Artikel 9. Prijzen 
9.1. Alle prijsopgaven en de prijzen die MULDATA in rekening brengt, zijn de op het moment van 

de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen, exclusief 
BTW. 

9.2. De in de aanbieding opgegeven prijzen zijn gebaseerd op uitvoering binnen de normale 
kantoortijden van MULDATA. Indien ten gevolge van niet aan MULDATA toe te rekenen 
oorzaken buiten de normale kantoortijden van MULDATA moet worden gewerkt, dienen de 
extra kosten door de klant te worden gedragen, tenzij in de offerte of de opdrachtbevestiging 
hiermee rekening is gehouden. 

9.3. Indien zich na het uitbrengen van de aanbieding een wijziging in één der prijsbepalende 
factoren voordoet, dan is MULDATA gerechtigd de prijzen dienovereenkomstig aan te 
passen, zelfs indien de overeenkomst inmiddels tot stand is gekomen. 

9.4. MULDATA heeft het recht jaarlijks de tarieven aan te passen. De klant wordt hiervan 
schriftelijk of via de e-mail op de hoogte gesteld. Aanpassingen worden minimaal 3 maanden 
en 1 dag van te voren bekend gemaakt, zodat de klant, indien hij de aanpassing niet 
accepteert, de overeenkomst tijdig kan opzeggen. 
 

Artikel 10. Facturatie en betaling 
10.1. De licentievergoedingen en de kosten voor de abonnementen worden maandelijks of jaarlijks 

vooraf gefactureerd. Betaling van deze vergoedingen en kosten geschiedt middels 
automatische incasso, tenzij partijen in de overeenkomst anders zijn overeengekomen. 

10.2. Betaling dient te geschieden zonder korting, compensatie of opschorting per bank binnen 14 
dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk of via de e-mail anders is overeengekomen. 

10.3. Bij overschrijding van de betalingstermijn, is de klant van rechtswege in verzuim. In dat geval 
is de klant, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het 
tijdstip van betaling de wettelijke handelsrente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten 
van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, ten 
laste van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de 
hoofdsom met een minimum van € 300,-. 

10.4. MULDATA heeft het recht van de klant zekerheid te verlangen voor de voldoening van zijn 
verplichtingen jegens MULDATA , alvorens tot oplevering of voortzetting daarvan over te 
gaan. 

10.5. Binnenkomende betalingen strekken tot voldoening van de oudst openstaande posten - rente 
en komsten daaronder begrepen -, zelfs al verklaart de klant te dien aanzien anders. 

10.6. MULDATA kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, 
vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een 
bestaande verplichting tot afgifte, totdat de klant alle aan MULDATA verschuldigde bedragen 
betaald heeft. 

10.7. Rechten worden aan de klant steeds verleend onder de voorwaarde dat de klant de daarvoor 
overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.  
 

Artikel 11. Wijziging factuuradres of verhuizing 
11.1. Indien de klant verhuist dan wel het factuuradres van de klant wijzigt, dient de klant daaraan 

voorafgaand zo tijdig mogelijk zijn nieuwe woon-, verblijf- of vestigingsplaats en/of nieuw 
factuuradres schriftelijk of via de e-mail aan MULDATA mede te delen. 
 

Artikel 12. Wijziging overeenkomst 
12.1. Wijzigingen op de overeenkomst van welke aard dan ook, moeten schriftelijk of via de e-mail 

door MULDATA aanvaard worden. Indien zulks een hogere prijs veroorzaakt dan voorzien in 
de aanbieding c.q. opdrachtbevestiging, dan is MULDATA gerechtigd de prijs 
dienovereenkomstig te verhogen. Veranderingen in de overeenkomst die vermindering van 
de kosten ten gevolge hebben, zullen aanleiding geven tot dienovereenkomstige aanpassing 
van de overeengekomen prijs. De oorspronkelijk overeengekomen termijn van uitvoering 
komt door de wijziging te vervallen. 
 

Artikel 13. Annulering 
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13.1. In geval van annulering door de klant zijn alle door MULDATA ter zake van de overeenkomst 
gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 
10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig vermeerderd met eventuele door MULDATA 
ten gevolge van de annulering geleden schade. 
 

Artikel 14. Uitvoering van de overeenkomst 
14.1. MULDATA zal de opdracht naar beste inzicht en kunnen uitvoeren. 
14.2. De in de aanbieding en/of de opdrachtbevestiging en/of de overeenkomst genoemde c.q. 

overeengekomen opleveringstermijn geldt niet als fatale termijn, ook niet indien deze door de 
klant uitdrukkelijk is aanvaard. Bij niet-tijdige oplevering is MULDATA dan ook eerst na 
schriftelijk ingebrekestelling waarin een termijn van 14 dagen wordt verleend om alsnog te 
presteren, in verzuim. 

14.3. MULDATA is bevoegd bij de uitvoering van de overeenkomst en of meerdere derde partijen 
in te schakelen. 
 

Artikel 15. Installatie 
15.1. Nadat de klant aan zijn (financiële) verplichtingen jegens MULDATA heeft voldaan, wordt de 

software aan de klant ter beschikking gesteld. 
15.2. De kosten die het installeren van de software met zich meebrengt worden door MULDATA 

aan de klant doorberekend. De hoogte van de kosten is in de overeenkomst opgenomen. 
15.3. Voor de installatie van de software maken partijen met elkaar een afspraak. Indien de klant 

niet op de afgesproken locatie en tijdstip aanwezig is, waardoor MULDATA de 
overeengekomen werkzaamheden niet kan uitvoeren, dan worden voorrijkosten aan de klant 
in rekening gebracht. 

 
Artikel 16. Gebruik van de software 

16.1. Het is de klant niet toegestaan om de software te gebruiken in strijd met het bepaalde in de 
overeenkomst, deze algemene voorwaarden, de relevante en toepasselijke wettelijke 
bepalingen, goede zeden en openbare orde, gedragscodes en overige regels vastgesteld 
door overheidsinstanties. 

16.2. Indien de dienstverlening of het netwerk van MULDATA hinder ondervindt van gebruik door 
de klant van de software, is de klant gehouden de door MULDATA gegeven redelijke 
instructies voor het gebruik van de software en eventueel daarbij behorende voorzieningen 
op te volgen. 

16.3. Het is de klant niet toegestaan: 
a. de kwetsbaarheid van een computersysteem of netwerk te onderzoeken of te testen of 

de beveiliging zonder dat de rechthebbende daar expliciet toestemming voor heeft 
gegeven te doorbreken; 

b. computervirussen te creëren, te introduceren of te verspreiden; 
c. zodanig gebruik te maken van de software dat daardoor de juiste werking van 

computersystemen van MULDATA of derden worden gehinderd dan wel dat daardoor 
andere gebruikers van de software worden gehinderd respectievelijk belemmerd; 

d. de software te gebruiken in strijd met de wet, internationale regelgeving of rechten van 
derden. 

16.4. De klant is verantwoordelijk voor het gebruik en de juiste toepassing in zijn organisatie van 
de software en voor het in acht nemen van door MULDATA gegeven instructies en/of 
adviezen.  

16.5. De klant draagt zorg voor het goed functioneren van zijn apparatuur dan wel voor overige 
technische voorzieningen welke gebruikt dienen te worden voor het benaderen en gebruiken 
van de software.  

16.6. De klant zal MULDATA onmiddellijk van alle relevante feiten en omstandigheden op de 
hoogte stellen zodra hij ongeoorloofd gebruik van de software constateert. 

16.7. Het is de klant enkel toegestaan de software te gebruiken voor het doel waarvoor de software 
aan de klant ter beschikking is gesteld. 

16.8. Indien een gebrek aan de software of programmadefect veroorzaakt is door een handelen 
en/of nalaten van de klant, dan zijn alle kosten die MULDATA heeft moet maken om het 
gebrek of programmadefect te herstellen voor rekening van de klant. 
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16.9. MULDATA heeft het recht de software (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik 
ervan te beperken, indien de klant ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens 
MULDATA niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. 
MULDATA zal de klant van haar voornemen tot buitengebruikstelling vooraf in kennis stellen, 
tenzij zulks in redelijkheid niet van MULDATA kan worden verlangd. De 
betalingsverplichtingen van de klant jegens MULDATA blijven ook tijdens de 
buitengebruikstelling in stand. 
 

Artikel 17. Inloggegevens 
17.1. De klant dient uiterst zorgvuldig om te gaan met – en is verantwoordelijk voor – zijn 

inloggegevens. Indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inloggegevens van de 
klant, dan kan MULDATA daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.  

17.2. Indien de klant constateert dat een derde ongeautoriseerd gebruik maakt van zijn 
inloggegevens, dan dient de klant MULDATA daarvan onverwijld in kennis te stellen. 

 
Artikel 18. Vrijwaringen  

18.1. De klant vrijwaart MULDATA voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van 
intellectuele eigendom op door de klant verstrekte materialen of gegevens, die bij de 
uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.  

18.2. Mochten gegevens, die met gebruik van de software worden ingevoerd, onjuist en/of 
onrechtmatig zijn, dan draagt de klant daar volledig zelfstandig alle verantwoordelijkheid 
voor. De klant vrijwaart MULDATA voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de 
stelling dat de door de klant met gebruik van de software gegenereerde gegevens 
onrechtmatig zijn. 
 

Artikel 19. Intellectueel eigendom 
19.1. Door het ter beschikking stellen van de software worden geen auteursrechten in de zin van 

de Auteurswet overgedragen. De klant verwerft niet-exclusieve gebruiksrechten welke niet 
overdraagbaar zijn aan derden. Alle rechten van intellectuele eigendom op de ter beschikking 
gestelde software berusten uitsluitend bij MULDATA of bij haar licentiegever, tenzij schriftelijk 
of elektronisch anders is overeengekomen. Broncodes worden nimmer aan de klant 
verstrekt. Intellectuele eigendomsrechten kunnen slechts worden overgedragen middels een 
daartoe bestemde akte. 

19.2. Het is de klant niet toegestaan, zonder voorafgaande toestemming van MULDATA, enige 
aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, 
merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de software 
databanken, documentatie, apparatuur of materialen te verwijderen, te wijzigen of 
onherkenbaar te maken. 

19.3. De klant verbindt zich op geen enkele wijze inbreuk te maken op de intellectuele 
eigendomsrechten van MULDATA of van haar licentiegever. 

19.4. Het is MULDATA toegestaan om technische maatregelen te nemen en te onderhouden ter 
bescherming van de intellectuele eigendomsrechten op de software. 

19.5. Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van MULDATA, mag de klant 
geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de 
software heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren. 

19.6. De in dit artikel genoemde rechten blijven eigendom van MULDATA ongeacht de door de 
klant en/of door welke derde dan ook aangedragen suggesties en/of ideeën ter verbetering 
en/of wijziging van de software. 

19.7. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail anders is overeengekomen, is het de klant niet 
toegestaan, voor zover dat niet in strijd is met enige wet- of regelgeving: 
a. De software geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te distribueren, te onderwerpen aan 

reverse engineering, anders te gebruiken dan waarvoor de software bestemd is, te 
verkopen, te vervreemden en te verhuren; 

b. Derden, al dan niet op afstand, toegang te verlenen tot de software, met uitzondering 
van medewerkers van de klant die in het kader van hun werkzaamheden voor de klant 
gebruik dienen te maken van de software; 

c. Sub-licenties op de software te verlenen; 
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d. Afgeleide producten op basis van de software te maken; 
e. Technische maatregelen ter bescherming van de software te verwijderen of te omzeilen. 

19.8. MULDATA verklaart naar haar beste weten dat door het gebruik van de software geen 
inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten van een derde. Indien een 
vordering wegens een inbreuk op dergelijke rechten is aangespannen of indien de 
mogelijkheid daartoe bestaat, dan kan MULDATA, naar haar keuze de software vervangen of 
wijzigen, dan wel het recht verwerven om het gebruik van de software voort te zetten, dan 
wel de overeenkomst zonder schadevergoeding aan de klant verschuldigd te zijn geheel of 
gedeeltelijk beëindigen. 

19.9. De klant zal MULDATA onmiddellijk schriftelijk of via de e-mail in kennis stellen van enige 
aansprakelijkheidstelling of rechtsmaatregel, gebaseerd op de stelling dat het gebruik van de 
software, inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht van een derde. 

19.10. Indien de klant in strijd handelt met de intellectuele eigendomsrechten van MULDATA, dan 
heeft MULDATA het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder 
dat de klant recht heeft op enige vorm van compensatie, en dan wordt alle schade die 
MULDATA daardoor heeft geleden aan de klant in rekening gebracht. 

19.11. MULDATA heeft het recht de naam van de klant en/of het logo van de klant op haar website 
te plaatsen als zijnde een klant van MULDATA. 
 

Artikel 20. Niet nakoming, ontbinding en opschorting 
20.1. MULDATA is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke 

tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering daarvan op te schorten, 
zonder schadevergoeding aan de klant verschuldigd te zijn, zulks onverminderd de haar 
overige toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien: 
a. de klant in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen of 

deze algemene voorwaarden, zoals het niet of niet tijdig betalen van de facturen; 
b. de klant surseance van betaling aanvraagt; 
c. het faillissement van de klant wordt aangevraagd of de klant failliet wordt verklaard; 
d. het bedrijf van de klant wordt stilgelegd of geliquideerd; 
e. op enig vermogensbestanddeel van klant beslag wordt gelegd. 

20.2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing indien de klant, na 
daartoe schriftelijk of via de e-mail te zijn uitgenodigd, niet binnen zeven dagen naar het 
oordeel van MULDATA passende zekerheid voor de nakoming van de overeenkomst heeft 
gesteld 

20.3. Indien de overeenkomst voor het verstrijken van de looptijd eindigt, dan dient de klant de 
gehele nog te betalen licentievergoedingen en abonnementskosten voor de rest van de 
contractperiode in een keer te voldoen aan MULDATA, tenzij de tussentijdse beëindiging van 
de overeenkomst te wijten is aan een handelen en/of nalaten van MULDATA. 

20.4. MULDATA heeft het recht de overeenkomst (tussentijds) met inachtneming van een 
opzegtermijn van 3 maanden te beëindigen zonder schadevergoeding aan de klant 
verschuldigd te zijn indien MULDATA stopt met haar bedrijfsactiviteit waarop de 
overeenkomst betrekking heeft. 
 

Artikel 21. Aansprakelijkheid en verjaring 
21.1. MULDATA kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of 

indirect gevolg is van: 
a. een gebeurtenis die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of 

laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 22 van deze 
algemene voorwaarden; 

b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere 
personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld. 

21.2. MULDATA streeft ernaar de software 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te 
houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer door onderhoudswerken, updating 
en/of om een andere technische reden. MULDATA is niet aansprakelijk voor dergelijke 
onderbrekingen. 
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21.3. MULDATA garandeert niet dat de software te allen tijde en zonder fouten, onderbrekingen of 
storingen toegankelijk is. MULDATA spant zich maximaal in storingen zo spoedig mogelijk te 
verhelpen en fouten zo spoedig mogelijk op te lossen. 

21.4. De klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van 
de door hem aangeleverde gegevens en stukken. MULDATA is nimmer aansprakelijk voor 
eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de klant aangeleverde 
gegevens, berekeningen, stukken, uitgewerkte ontwerpen en verstrekte adviezen onjuist 
en/of niet volledig zijn of door het opvolgen van de door de klant gegeven instructies. De 
klant vrijwaart MULDATA tegen alle aanspraken ter zake. 

21.5. MULDATA garandeert niet dat de software vrij is van storingen. De klant erkent dat de 
dienstverlening onderbroken kan worden door diverse redenen. MULDATA zal pogen een 
volledige continuïteit van de software te leveren en binnen aanvaardbare termijnen de 
onderbreking te herstellen. MULDATA is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de 
tijdelijke onderbreking van de software, tenzij de onderbreking van de software door toedoen 
van MULDATA onredelijk lang is. 

21.6. MULDATA kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van door 
de klant toegepaste inloggegevens. MULDATA is nimmer aansprakelijk voor schade of 
kosten die het gevolg zijn van misbruik dat van de inloggegevens van de klant wordt 
gemaakt. 

21.7. MULDATA is nimmer aansprakelijk voor enige schade van welke aard dan ook geleden door 
de klant verband houdende met het (niet) functioneren van apparatuur, programmatuur of 
(internet)verbindingen van de klant.  

21.8. MULDATA is niet aansprakelijk voor schade indien de klant of derden wijzigingen hebben 
aangebracht aan de software. 

21.9. MULDATA kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor gebreken en/of storingen in de 
diensten die door een derde aan de klant worden geleverd.  

21.10. Materiële schade alsmede alle andere schade aan computers, netwerken, centrales en hard- 
en software ten gevolge van aansluiting op het internet of het gebruik van internet kan 
MULDATA nimmer worden aangerekend. 

21.11. MULDATA is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die is veroorzaakt 
doordat de klant niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan welke volgen uit deze algemene 
voorwaarden of welke volgen uit de wet. 

21.12. MULDATA is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door hackers. 
21.13. Iedere aansprakelijkheid van MULDATA voor gevolgschade is uitgesloten. Onder 

gevolgschade wordt in dit verband in ieder geval verstaan: winstderving, gemist besparingen, 
omzetverlies, kosten gemaakt ter voorkoming of vaststelling van gevolgschade, vermissing, 
verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens en/of schade door vertraging in de 
transport van het dataverkeer, kosten en schade ten gevolge van verminking, vernietiging, 
beschikbaarheid of zoekraken van en de toegang tot bestanden, gegevens en andere 
informatiedragers van de klant, arbeidskosten, opgelegde boetes, vertragingsschade en 
reputatieschade. 

21.14. Indien MULDATA aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid 
van MULDATA beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van MULDATA gedane 
uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet 
door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van MULDATA beperkt tot het 
factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid 
betrekking heeft. Indien de aansprakelijkheid van MULDATA betrekking heeft op een 
duurovereenkomst, dan is de aansprakelijkheid van MULDATA beperkt tot de door de klant 
betaalde licentievergoeding voor het gebruik van de software voor 2 maanden.  

21.15. De aansprakelijkheid van MULDATA ontstaat slechts indien de klant MULDATA, onverwijld en 
deugdelijk, schriftelijk of via de e-mail in gebreke stelt, daarbij stellende een redelijke termijn 
ter zuivering van de tekortkoming en MULDATA ook na die termijn toerekenbaar in de 
nakoming van haar verplichtingen te kort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo 
gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat MULDATA in 
staat is adequaat te reageren. 

21.16. De klant vrijwaart MULDATA voor vorderingen die derden tegen MULDATA instellen ter zake 
van voorvallen, daden of nalatigheden, waarvoor MULDATA niet aansprakelijk is ingevolge 
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het voorgaande. De klant is gehouden MULDATA op eerste verzoek schadeloos te stellen 
voor alle kosten, schaden en interesten die voor MULDATA mochten ontstaan als direct of 
indirect gevolg van een door een derde tegen haar ingestelde vordering als bedoeld in dit lid. 

21.17. Elk recht van schadevergoeding op grond van dit artikel vervalt, indien niet binnen 1 jaar 
waarop de schade zich heeft voorgedaan een rechtsvordering daartoe of namens de klant is 
ingesteld. 

21.18. Indien de klant toerekenbaar niet, niet tijdig of niet naar behoren zijn contractuele 
verplichtingen of zijn verplichtingen die voortvloeien uit de wet nakomt of onrechtmatig jegens 
MULDATA handelt, dan dient de klant alle schade te vergoeden die MULDATA daardoor 
heeft geleden. 
 

Artikel 22. Overmacht 
22.1. MULDATA is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant, indien 

MULDATA daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan 
haar schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen 
voor haar rekening komt (“overmacht”). 

22.2. Omstandigheden zoals bedoeld in het vorige lid zijn onder meer, maar niet uitsluitend: 
internetstoring; virusinfectie, computervredebreuk door een derde en overige 
cybercriminaliteit; stoomstoring; stakingen; diefstal; brand; ziekte van de natuurlijke persoon 
die namens MULDATA de overeenkomst uitvoert; epidemieën; terrorisme, rellen en oorlog; 
overheidsmaatregelen.  

22.3. Onder overmacht dient tevens te worden verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van 
een dienstenaanbieder. 

22.4. In geval van overmacht zal MULDATA vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot 
oplevering, dan wel het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Het zal van de 
omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn 
en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van oplevering en/of 
uitvoering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, op te leveren 
en/of uit te voeren, zullen zowel MULDATA als de klant, eventueel onder aanpassing van de 
door de klant te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten. 

22.5. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de 
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder der 
partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van 
schade aan de andere partij.  

22.6. Voor zover MULDATA ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar 
verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het 
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is MULDATA 
gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te 
declareren. De klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke 
overeenkomst. 
 

Artikel 23. Geheimhouding 
23.1. Elk der partijen is gehouden alle gegevens en informatie betreffende de ander partij of diens 

bedrijf, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot ideeën, methoden, prijzen, klanten en 
relaties en knowhow, zowel tijdens als na beëindiging van deze overeenkomst, geheim te 
(doen) houden, voor zover deze gegevens vertrouwelijk zijn verstrekt of een kennelijk 
vertrouwelijk karakter hebben. 

23.2. MULDATA behoudt zich het recht voor de in het kader van de uitvoering van een opdracht 
vergaarde kennis en ervaring voor ander doeleinden te gebruiken. 

23.3. De klant is verplicht binnen één week na beëindiging van de overeenkomst aan MULDATA te 
retourneren alle zaken die aan MULDATA toebehoren. 
 

Artikel 24. Verwerking van persoonsgegevens 
24.1. MULDATA verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening 

gegevensbescherming (AVG). 
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24.2. MULDATA en de klant gaan met elkaar een verwerkersovereenkomst aan waarin de 
afspraken zijn vastgelegd i.v.m. de verwerking van persoonsgegevens door MULDATA in 
opdracht van de klant.  

24.3. Voor meer informatie over de wijze waarop MULDATA ten eigen behoeve persoonsgegevens 
verwerkt, kan de klant het privacy beleid van MULDATA raadplegen, zie 
https://www.muldata.nl/download/voorwaarden/AVG_Muldata_PrivacyStatement_mei2018.pd
f. 
 

Artikel 25. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
25.1. Op elke overeenkomst tussen MULDATA en de klant is Nederlands recht van toepassing.  
25.2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en MULDATA worden exclusief 

voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar MULDATA gevestigd is. 

 

https://www.muldata.nl/download/voorwaarden/AVG_Muldata_PrivacyStatement_mei2018.pdf
https://www.muldata.nl/download/voorwaarden/AVG_Muldata_PrivacyStatement_mei2018.pdf

