
 

 



e) Het is Audit en Co en haar toeleveranciers toegestaan wijzigingen in de 

oplossingen aan te brengen, zonder dat een recht op schadevergoeding van de 

klant jegens Audit en Co ontstaat. Deze wijzigingen zullen voornamelijk 

betrekking hebben op het oplossen van storingen en het verbeteren en uitbreiden 

van de functionaliteit. 

6 Verplichtingen van de klant 
a) De klant dient te beschikken over de juiste en correct werkende apparatuur voor 

het gebruik van de oplossingen via het internet. 

b) De klant zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen van een 

verantwoordelijk en integer gebruiker mag worden verwacht. Het is niet toe-

gestaan om op andere wijze dan via de oplossingen toegang te krijgen tot de 

systemen van Audit en Co en haar toeleveranciers en de daarbij behorende 

gegevens. De klant zal derhalve geen pogingen ondernemen de systemen van 

Audit en Co en haar toeleveranciers te hacken of op welke manier dan ook pogen 

toegang te verkrijgen tot (delen van deze) systemen waarvan de klant weet, of 

behoort te weten, dat hij daartoe geen rechten heeft. De klant dient vertrouwelijke 

informatie die op toevallige wijze verkregen is te allen tijde vertrouwelijk te 

houden en bij Audit en Co melding te maken van deze verkrijging. 

c) De klant onthoudt zich ervan schade toe te brengen aan de geleverde oplossingen 

in de breedste zin van het woord. 

d) Het is de klant niet toegestaan zijn of haar licentie of andere uit de overeenkomst 

voortvloeiende rechten aan derden over te dragen of aan derden in gebruik te 

geven. 

e) De klant geeft bij deze toestemming aan Audit en Co zijn of haar persoons- en 

bedrijfsgegevens op te nemen in de registratie van Audit en Co voor zover die 

nodig is voor haar administratie, de beheerstaken en het uitvoeren van de 

geboden oplossingen. Deze gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, 

tenzij de opdracht van de klant dit noodzakelijk maakt, of dat Audit en Co hiertoe 

krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is. 

f) De klant verplicht zich tot het tijdig voldoen aan alle betalingsverplichtingen 

welke in de overeenkomst, de algemene voorwaarden of deze bijzondere voor-

waarden zijn vastgelegd.  

7 Verantwoordelijkheden van de klant 
a) Ten behoeve van de toegang tot de oplossingen ontvangt de klant een toegangs-

code. Per aangeboden oplossing kan een verschillende (soort) toegangscode 

worden verstrekt, waaronder, maar niet beperkt tot, een al dan niet per sms-

bericht verstrekte pin- en/of tancode. De klant is te allen tijde verantwoordelijk 

voor het gebruik en beheer van zijn of haar toegangscode(s). Het wordt derhalve 

ten sterkste afgeraden certificaten, gebruikersnamen, en wachtwoorden af te 

staan aan derden. Audit en Co accepteert geen aansprakelijkheid voor schade als 

gevolg van het verspreiden van certificaten en/of gebruikersnamen en/of 

wachtwoorden aan derden. 

8 Aansprakelijkheid 
a) Audit en Co is niet aansprakelijk voor de door de klant geleden schade door welke 

oorzaak dan ook (onder andere in het geval van overmacht) behalve en voor 

zover onherroepelijk komt vast te staan dat eventuele schade een rechtstreeks 

gevolg is van opzet of grove schuld van Audit en Co. 

b) Voor de oplossingen die Audit en Co haar klanten aanbiedt, is Audit en Co 

afhankelijk van middelen en diensten van haar toeleveranciers en/of derde 

partijen. Audit en Co is niet aansprakelijk voor schade van welke aard of uit 

welken hoofde ook, veroorzaakt door diensten of netwerken van haar 

toeleveranciers en/of derde partijen, waaronder begrepen storingen in de 

netwerken, infrastructuur of software van haar toeleveranciers en/of derde 

partijen. 

 

c) De aansprakelijkheid van Audit en Co voor door de klant geleden schade is te 

allen tijde beperkt tot het maximaal aan de klant in een jaar gefactureerde omzet 

voor de diensten van Audit en Co uit hoofde van deze overeenkomst, waarbij er 

nooit meer uitgekeerd wordt dan door de verzekering wordt gedekt. 

d) De klant die handelt in strijd met zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst, 

de algemene voorwaarden of deze bijzondere voorwaarden is aansprakelijk voor 

alle daaruit voor Audit en Co voortvloeiende schade. 

e) De klant vrijwaart Audit en Co tegen alle aanspraken van derden terzake van 

schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik van de klant 

van de door Audit en Co geboden oplossingen, dan wel door het niet nakomen 

van de klant van zijn of haar verplichtingen uit de overeenkomst, de algemene 

voorwaarden of deze bijzondere voorwaarden. 

f) Audit en Co is gerechtigd met onmiddellijke ingang en zonder nadere 

aankondiging de aan de klant verstrekte toegang tot de oplossingen buiten 

gebruik te stellen, indien en zo lang de klant handelt in strijd met de artikelen 6a 

tot en met 6f. Bovendien is Audit en Co in dat geval gerechtigd de overeenkomst 

met onmiddellijke ingang op te zeggen, dit alles zonder dat een recht op schade-

vergoeding van de klant jegens Audit en Co ontstaat. 

9 Intellectuele eigendom 
a) Audit en Co, dan wel haar toeleveranciers, behoudt zich alle rechten voor met 

betrekking tot producten van de geest welke zij, dan wel haar toeleveranciers, 

gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst 

met klant dan wel aan klant ter beschikking stelt, voor zover op die producten in 

juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd. Levering van 

diensten strekt nimmer tot overdracht van intellectuele eigendomsrechten. 

b) Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden producten, waaronder begrepen – 

maar niet beperkt tot - computerprogramma’s, systeemontwerpen en andere 

geestesproducten al dan niet met inschakeling van derden te verveelvoudigen, te 

openbaren of te exploiteren. 

c) Behoudens voor zover dwingendrechtelijk toegestaan bij wet of in de over-

eenkomst, mag klant ter beschikking gestelde software niet decompileren of 

daarop reverse-engineering toepassen. Voorts is het niet toegestaan beveiligingen 

of technische (gebruiks)beperkingen van software te verwijderen of te omzeilen.  

10 Overmacht 
a) Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die 

redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Audit en Co niet in 

staat is haar verplichtingen jegens de klant na te komen. Hieronder zijn onder 

meer, maar niet uitsluitend, begrepen storingen in de verbinding met het internet, 

storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, storingen in de niet door Audit 

en Co beheerde netwerken en storingen veroorzaakt door weer, klimaat, oorlog, 

natuurrampen, terreur, etc. 

b) Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Audit en 

Co opgeschort zonder dat voor de klant recht op schadevergoeding jegens Audit 

en Co ontstaat. 

11 Toepasselijk recht 
a) Op elke overeenkomst tussen Audit en Co en de klant is het Nederlands recht 

van toepassing. 

b) Indien een of meerdere bepalingen van deze bijzondere voorwaarden nietig of 

vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In 

geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen 

partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk overeenkomstige 

strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan. 


