GEBRUIKERSVOORWAARDEN APPALTI
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Met het gebruik van de offertetool gaat gebruiker
(opdrachtgever en haar medewerkers die de offertetool
gebruiken) akkoord met de Algemene Voorwaarden en de
Gebruikersvoorwaarden van Appalti voor het gebruik van de
offertetool. Onderstaande Gebruikersvoorwaarden stellen op
overeenkomstige punten de specifieke Algemene Voorwaarden
van Appalti terzijde.

4.3 Appalti behoudt het recht om de offertetool permanent
stop te zetten. Dit zal minimaal 3 kalendermaanden van
tevoren schriftelijk aangekondigd worden.
4.4 Appalti behoudt het recht om maximaal twee (2) keer per
jaar de prijzen voor het gebruik van de offertetool te
indexeren. Deze prijswijzigingen worden minimaal één (1)
kalendermaand van te voren aangekondigd per mail.

Appalti behoudt zich het recht de Gebruikersvoorwaarden voor
het gebruik van de offertetool zonder voorafgaande
kennisgeving te veranderen. Alle nieuwe functies, uitbreidingen
of verbeteringen van de huidige Service, inclusief de
introductie van nieuwe instrumenten en middelen, zijn
onderworpen aan de Algemene Voorwaarden en
Gebruikersvoorwaarden. Voortgezet gebruik van de Service na
dergelijke wijzigingen gelden als instemming met de
wijzigingen. Overtreding van een van de onderstaande
voorwaarden zal resulteren in de beëindiging van het account.

5. Copyright en eigendom van content
5.1 Appalti is niet bevoegd het eigendom te claimen over de
content en/of materialen die door gebruiker op zijn account en
onderliggende accounts zijn geplaatst. De data blijft eigendom
van gebruiker. Gebruiker kan tot 3 maanden na stopzetting
van het account op verzoek over deze content beschikken.
5.2 Het is niet toegestaan om HTML en/of CSS en/of plaatjes
(her) te gebruiken voor eigen of commercieel gebruik zonder
uitdrukkelijke toestemming van Appalti.

1. Account voorwaarden
1.1 Accounts geregistreerd door "robots" of andere
geautomatiseerde methoden zijn niet toegestaan.
1.2 Gebruiker verstrekt tijdens het aanmeldproces alle
benodigde persoonlijke gegevens.
1.3 De inloggegevens van gebruiker zijn strikt persoonlijk en
mogen niet met andere personen worden gedeeld.
1.4 Gebruiker is verantwoordelijk voor het geheimhouden van
zijn gebruikersnaam en wachtwoord. Appalti sluit op punt alle
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid uit.
1.5 Gebruiker is verantwoordelijk voor alle activiteiten en
content geplaatst onder het account (en tevens voor
activiteiten en content geplaatst door gebruikers die
aangemaakt worden onder het account).
1.6 Het is niet toegestaan om meer dan één (1) onderneming
onder te brengen in een account. Echter het onderbrengen van
meerdere handelsnamen van 1 onderneming in een account is
wel toegestaan.
1.7 Het is niet toegestaan de Appalti offertetool te gebruiken
voor illegale en andere doeleinden, dan waarvoor de offertetool
bestemd is.
2. Betalingsvoorwaarden en voorwaarden account
omzetting
2.1 De betaling geschiedt vooraf per kalendermaand per
automatische incasso.
2.2 Alle genoemde prijzen zijn exclusief B.T.W.
2.3 Indien gebruiker in gebreke blijft in de tijdige betaling, dan
is gebruiker van rechtswege in verzuim. Gebruiker is een rente
verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente
hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De
rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf
het moment dat gebruiker in verzuim is tot het moment van
voldoening van het volledige verschuldigde bedrag.
2.4 Bij een betalingsachterstand van 3 betaaltermijnen of
meer, sluit Appalti het account. Gebruiker ontvangt per e-mail
betaalinstructies en informatie over het opnieuw activeren van
het account.
2.5 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, de
kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus
inbegrepen, zijn voor rekening van gebruiker. De
buitengerechtelijke incassokosten bedragen de bij rechtspraak
gehanteerde ‘staffel kosten buitengerechtelijke incassokosten’.
3. Opzeggingen
3.1 Gebruiker is verantwoordelijk voor opzegging van het
account.
3.2 Op het moment dat gebruiker zijn account opzegt, wordt
het account (inclusief de betaling) aan het eind van de maand
stopgezet. Een betaald account is na de gezamenlijk
overeengekomen periode per maand opzegbaar.
3.3 De data van gebruiker wordt 3 maanden na het stopzetten
van het account verwijderd.
4. Aanpassingen van de dienst en prijzen
4.1 Appalti behoudt het recht om elk moment, met
inachtneming van tijdige berichtgeving, wijzigingen door te
voeren in de offertetool.
4.2 Appalti behoudt het recht om elk moment, met
inachtneming van tijdige berichtgeving, tijdelijk de offertetool
stop te zetten, bijvoorbeeld in geval van onderhoud.
Gebruikersvoorwaarden Appalti – 2015

6. Gebruikersvoorwaarden
6.1 Het gebruik van de offertetool is op eigen risico. De
offertetool wordt geleverd op een "zoals het is" basis.
6.2 Het is niet toegestaan de Service, of enig deel daarvan, te
reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, wederverkopen.
Het gebruik van de Service of de toegang tot de Service mag
niet zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van
Appalti worden geëxploiteerd .
6.3 Appalti kan, maar heeft hiertoe geen verplichting inhoud
verwijderen op accounts waarvan de inhoud onwettig,
beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of
anderszins aanstootgevend is of in strijd met intellectuele
eigendom van welke partij dan ook of in strijd is met deze
Gebruiksvoorwaarden.
6.4 Verbale, fysieke, schriftelijke of andere vormen van
misbruik (met inbegrip van bedreigingen van misbruik of
vergelding) van alle Appalti klanten, werknemers, leveranciers
of directie zal resulteren in een onmiddellijke stopzetting van
het account.
6.5 Het is niet toegestaan om ongevraagde e-mail, sms, of
andere "spam"-berichten te versturen met gebruik van het
account.
6.6 Het is niet toegestaan wormen en/of virussen en/of
andere vormen van destructieve code te plaatsen op de
offertetool.
6.7 Wanneer het bandbreedte verbruik hoger is dan
overeengekomen in de specificaties van het abonnement, of
aanzienlijk hoger ligt dan de gemiddelde bandbreedte (zoals
uitsluitend bepaald door Appalti) van andere klanten, behoudt
Appalti ons het recht voor onmiddellijk over te gaan tot het
uitschakelen van uw account of vermindering van uw
bandbreedte totdat het bandbreedte verbruik weer van
normale proporties is.
6.8 Appalti garandeert niet dat:
 de offertetool zal voldoen aan specifieke eisen van
gebruiker;
 de offertetool ononderbroken, tijdig, veilig, of vrij van
fouten is;
 de resultaten die worden verkregen uit het gebruik van de
Service nauwkeurig of betrouwbaar zijn;
 de kwaliteit van producten, offertetool, informatie of ander
materiaal aangekocht of door gebruiker verkregen via de
offertetool aan de verwachtingen van gebruiker voldoen;
 eventuele fouten in de offertetool worden gecorrigeerd.
6.9 Gebruiker aanvaardt dat Appalti niet aansprakelijk is voor
enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolgschade of
voorbeeldige schade, inclusief maar niet beperkt tot,
schadevergoeding voor verlies van winst, goodwill, gebruik,
gegevens of andere immateriële verliezen.
7. Toepasselijk recht en geschillen
7.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Appalti partij is, is
uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De
toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
7.2 De rechter in de vestigingsplaats van Appalti is bij
uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de
wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Appalti het
recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet
bevoegde rechter.
7.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat
zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in
onderling overleg te beslechten.
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