
 

ALGEMENE VOORWAARDEN 30MHz B.V. 

 
1. INLEIDING  
1.1 In de Voorwaarden wordt verstaan onder: 

- 30MHz: de besloten vennootschap 30MHz B.V.,      
statutair gevestigd te Amsterdam en     
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel      
onder nummer 61677817. 

- Applicaties: software applicaties ontwikkeld door     
30MHz of door derden, welke Applicaties door       
middel van het Platform aan Klant aangeboden       
worden. 

- Data: alle (gewas) data van de Klant die door         
middel van het Platform wordt opgeslagen of       
uitgewisseld. 

- Datalijnen: de overdracht van Data tussen twee       
afzonderlijke communicatiekanalen (zoals   
computers en sensoren). 

- Hardware: de in het Voorstel beschreven      
hardware die Klant van 30MHz koopt.  

- Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die       
met 30MHz Overeenkomsten sluit. 

- Locatie: iedere afzonderlijke kas- of     
kweekomgeving van een Klant met een eigen       
postcode/adres. 

- Overeenkomst: iedere overeenkomst, waaronder    
begrepen een door de Klant geaccepteerd      
Voorstel, die tussen 30MHz en Klant tot stand        
komt met betrekking tot het gebruik van het        
Platform en/of de koop/verkoop van Hardware. 

- Partijen: 30MHz en Klant gezamenlijk. 
- Platform: een door 30MHz ontwikkeld     

(internet)platform ten behoeve van de horti- en       
agrisector waarmee (i) uit diverse databronnen      
(zowel Hardware als software) actuele     
(meet)gegevens en gewasdata opgehaald kan     
worden en via welk Platform Applicaties      
aangeboden worden. 

- Software: de door 30MHz ontwikkelde (browser      
based) software modules die onderdeel uitmaken      
van het platform.  

- Voorstel: de door Klant geaccepteerde offerte      
waarin Klant zijn keuze kenbaar heeft gemaakt       
voor de door 30MHz per Locatie aangeboden       
diensten. 

- Voorwaarden: deze algemene   
(verkoop)voorwaarden, zoals gehanteerd door    
30MHz. 

- Zone: iedere afzonderlijke kas- of     
kweekomgeving van een Klant binnen een      
Locatie. 

1.2 Op de Overeenkomst en de overeenkomsten die ter        
uitvoering van of in samenhang met de       
Overeenkomst worden gesloten, zijn de Voorwaarden      
integraal van toepassing.  

1.3 Als de Overeenkomst bepalingen bevat die strijdig       
zijn met de inhoud van de Voorwaarden prevaleert de         
desbetreffende bepaling uit de Overeenkomst.  

1.4 Afwijkingen en aanvullingen van deze Voorwaarden      
zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen       
partijen zijn overeengekomen.  

1.5 De toepasselijkheid van inkoop- of andere      
voorwaarden van Klant wordt uitdrukkelijk van de       
hand gewezen.  

 
2. INLOGGEN EN GEBRUIK VAN HET PLATFORM 
2.1 Iedere door Klant geautoriseerde afzonderlijke     

gebruiker dient zich separaat te autoriseren door het        
invoeren van een gebruikersnaam en wachtwoord.      
De Klant dient te waarborgen dat haar gebruikers        

zorgvuldig en vertrouwelijk omgaan met het aan hen        
verstrekte wachtwoord en dat zij hun inloggegevens       
niet delen met derden. 

2.2 De (software)functionaliteiten, diensten en Hardware     
die 30MHz aan Klant levert zijn afhankelijk van de         
door Klant per Locatie gekozen diensten. Klant heeft        
zijn keuze per Locatie vastgelegd in het Voorstel.        
Klant is gedurende de looptijd van de Overeenkomst        
gerechtigd op ieder moment per Locatie de gekozen        
diensten te upgraden naar een completer pakket. Het        
downgraden van een gekozen pakket is gedurende       
de looptijd van de Overeenkomst niet mogelijk en kan         
slechts in het kader van een verlenging van de         
Overeenkomst. 

2.3 De volgende voorwaarden en beperkingen gelden ten       
aanzien van de toegang tot het Platform en het         
gebruik van de Software en Applicaties door Klant,        
maar ook voor eventuele upgrades van en wijzigingen        
op de Software: 
a) 30MHz verleent Klant enkel een niet exclusieve,       

herroepbare en niet overdraagbare licentie tot      
het gebruik van de Software zoals opgenomen       
in het Voorstel;  

b) het is de Klant niet toegestaan de Software        
en/of Applicaties gedeeltelijk te kopiëren, te      
wijzigen, te decompileren, aan reverse     
engineering te onderwerpen, te disassembleren     
of aan te passen of van de Software of         
gedeelten daarvan afgeleide werken te creëren; 

c) Klant is gerechtigd om een onbeperkt aantal       
gebruikers (zoals werknemers van Klant en      
externe consultants) toegang te verlenen tot het       
Platform onder de voorwaarde dat die toegang       
louter wordt verleend ten behoeve van de eigen        
bedrijfsvoering van Klant. Klant staat er ten       
opzichte van 30MHz voor in dat de in haar         
opdracht aangesloten gebruikers zich houden     
aan de voorwaarden en beperkingen zoals      
vastgelegd in de Overeenkomst;  

d) de installatie en het deugdelijk onderhoud van       
de voor de Software en/of Applicaties vereiste       
hard-/software met toebehoren is voor rekening,      
risico en verantwoording van Klant; en 

e) de auteursrechten en alle overige rechten van       
intellectueel eigendom met betrekking tot het      
Platform (waaronder begrepen de Software) en      
de Applicaties komen uitsluitend toe aan      
30MHz of aan haar licentiegevers. Niets in de        
Overeenkomst strekt tot algehele of     
gedeeltelijke overdracht van zodanig recht. 

f) Indien Klant gebruik maakt van een Applicatie,       
is Klant gebonden aan de gebruiksvoorwaarden      
die met de betreffende derde zijn      
overeengekomen. Klant onderkent dat 30MHz     
geen partij wordt bij die afspraken. 

2.4 Als Klant op grond van de Overeenkomst recht heeft         
op integratie met één (of meer) externe applicatie(s),        
hardware of externe (data)bronnen door middel van       
een in opdracht van Klant door een derde te         
ontwikkelen “API” koppeling, is Klant gerechtigd om,       
door middel van de ontwikkelde API, Data vanuit de         
externe bron in het Platform te importeren. Teneinde        
een dergelijke integratie tussen het Platform en de        
externe bron tot stand te brengen is 30MHz bereid op          
eerste verzoek van Klant alle technische informatie te        
verstrekken die noodzakelijk is om de desbetreffende       
API te ontwikkelen en de integratie tot stand te         
brengen. De ontwikkeling en het aansluitende gebruik       
van de API is geheel voor rekening en risico van          
Klant. 

 
3. VERKOOP EN LEVERING VAN HARDWARE 
3.1 Als tussen Partijen in de Overeenkomst is       

overeengekomen dat Klant tevens Hardware van      
30MHz koopt, gelden de voorwaarden zoals vervat in        
deze paragraaf 3.  

3.2 Klant is gehouden de installatie van de Hardware en         
de daarbij behorende werkzaamheden (waaronder     
maar niet beperkt tot data-migratie naar opvolgende       
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ICT-systemen) voor eigen rekening en risico uit te        
voeren. 

3.3 30MHz staat er voor in dat de door 30MHz te leveren           
Hardware bij aflevering geschikt is voor normaal       
gebruik en voldoet aan de tussen partijen schriftelijk        
overeengekomen specificaties. Levering van door     
Klant gekozen third party hardware, is geheel voor        
rekening en risico van Klant.  

3.4 30MHz zal de Hardware afleveren of laten afleveren        
op een door Klant aan te wijzen locatie of locaties          
(Incoterms 2020: DAP). In dat geval zal 30MHz Klant,         
zo mogelijk tijdig vóór de aflevering, in kennis stellen         
van het tijdstip waarop hij of de ingeschakelde        
vervoerder voornemens is de Hardware af te leveren.        
De door 30MHz aangegeven aflevertijden zijn steeds       
indicatief.  

3.5 Klant draagt voor iedere Locatie zorg voor een        
omgeving die voldoet aan de door 30MHz in        
voorkomend geval gespecificeerde vereisten voor de      
Hardware, onder meer betreffende de temperatuur,      
luchtvochtigheid en technische omgevingseisen.  

3.6 Vanaf het moment dat de Hardware is geleverd,        
draagt Klant het risico van verlies of schade aan de          
Hardware. Klant dient zelf voor een passende       
verzekering van dit risico te zorgen.  

3.7 Indien Klant door 30MHz te leveren Hardware       
weigert, niet op een overeengekomen ophaalmoment      
afhaalt, foutieve informatie over het afleveradres      
verstrekt en/of levering van Hardware door andere       
aan Klant toerekenbare redenen niet mogelijk is, is        
30MHz gerechtigd de Hardware voor risico van Klant        
op te slaan. Kosten voor (externe) opslag van       
Hardware komen voor rekening van Klant. Indien de        
betreffende Hardware niet binnen drie (3) maanden       
door Klant is afgehaald of afgeleverd is bij Klant, is          
30MHz tevens gerechtigd de Hardware aan derden af        
te staan of te verkopen. Voorgaande doet niet af         
eventuele openstaande betalingsverplichtingen van    
Klant en geeft Klant niet het recht op creditering van          
reeds voor de Hardware betaalde bedragen. 

3.8 Klant dient de geleverde Hardware zo spoedig       
mogelijk, maar in ieder geval binnen zeven (7) dagen         
na aflevering te controleren op eventuele      
beschadigingen of andere gebreken. Voor zover      
sprake is van aan de buitenkant waarneembare       
beschadigingen, zoals transportschade, dient Klant     
binnen tweeënzeventig (72) uur na aflevering hiervan       
melding te doen aan 30MHz. Indien Klant       
beschadigingen of andere gebreken vaststelt, dient      
Klant dit onverwijld en schriftelijk bij 30MHz te        
melden. Klant dient bij de melding voldoende te        
motiveren welke beschadigingen of gebreken er zijn       
en dient voldoende bewijs aan 30MHz mee te sturen         
om de gegrondheid van de melding te beoordelen. 

3.9 Indien Klant niet binnen de in het vorige lid bedoelde          
termijn een beschadiging of gebrek aan 30MHz       
meldt, wordt de Hardware geacht zonder      
beschadigingen en gebreken te zijn afgeleverd. 

3.10 Alle door 30MHz aan Klant geleverde Hardware blijft        
eigendom van 30MHz totdat Klant het volledige       
daarvoor verschuldigde bedrag heeft voldaan. Klant      
heeft niet het recht om de onder het        
eigendomsvoorbehoud vallende zaken door te     
verkopen of te verpanden, dan wel op andere wijze te          
bezwaren. 

3.11 Klant zal 30MHz onverwijld op de hoogte stellen als         
een derde rechten wil vestigen of doen gelden dan         
wel beslag wil (laten) leggen op de onder het         
eigendomsvoorbehoud vallende Hardware zoals    
bedoeld in het vorige lid. Klant verleent hierbij aan         
30MHz (of door 30MHz aangewezen derden)      
onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming     
om in een zodanig geval al die plaatsen te betreden          
waar de eigendommen van 30MHz zich bevinden en        
die zaken terug te nemen. 

3.12 Klant is zelf verantwoordelijk om door 30MHz       
geleverde Hardware na aflevering te installeren en te        
configureren. Klant dient hierbij alle door 30MHz       

gegeven aanwijzingen en eventuele bij de Hardware       
geleverde instructies of documentatie strikt te volgen. 

3.13 Klant aanvaardt dat de Hardware alleen de       
functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals      
Klant die aantreft op het moment van aflevering. Op         
de door 30MHz geleverde Hardware rust uitsluitend       
de door de fabrikant gegeven garantie. Informatie       
over de fabrieksgarantie is op aanvraag bij 30MHz        
beschikbaar. 

3.14 Garantie geldt in geen geval voor beschadigingen of        
gebreken (1) die het gevolg zijn van onoordeelkundig        
gebruik, (2) die géén verband houden met de        
ondeugdelijkheid van de gebruikte materialen en/of      
de fabricage, (3) die zijn ontstaan als gevolg van het          
onjuist opslaan of bewaren van de Hardware, of (4)         
die het gevolg zijn van klimatologische of andere        
externe invloeden. 

3.15 Indien sprake is van schending van een       
fabrieksgarantie geldt een “carry-in garantie” en is       
Klant gehouden voor eigen rekening en risico de        
gebrekkige Hardware aan de desbetreffende     
producent te retourneren. Verdergaande garantie     
wordt door 30MHz niet verleend. 

  
4. SUPPORT, ONDERHOUD EN ONTWIKKELING    

VAN HET PLATFORM EN SOFTWARE 
4.1 Klant heeft het recht de meest recente versie van de          

Software te gebruiken. Zolang Klant de in de        
Overeenkomst overeengekomen vergoeding aan    
30MHz betaalt, worden nieuwe versies (“updates”)      
van de Software zonder extra kosten automatisch ter        
beschikking gesteld aan Klant. Upgrades van de       
Software of aanverwante (nieuwe) applicaties worden      
alleen tegen betaling aan Klant ter beschikking       
gesteld.  

4.2 30MHz garandeert niet dat de Software zonder       
onderbreking, fouten of overige gebreken zal werken       
of dat steeds alle fouten en gebreken worden        
verbeterd.  

4.3 30MHz zal zich inspannen om een optimale       
beschikbaarheid van en toegang tot het Platform te        
waarborgen. In geval van verminderde     
beschikbaarheid van het Platform, zal 30MHz zich       
inspannen om beschikbaarheid van het Platform op       
de kortst mogelijke termijn te herstellen. 

4.4 30MHz is gerechtigd zonder voorafgaande     
kennisgeving, de toegang tot het Platform en/of de        
daarop beschikbare Applicaties (tijdelijk) te blokkeren      
of uit te schakelen of het gebruik daarvan te beperken          
voor zover dit van tijd tot tijd redelijkerwijs        
noodzakelijk is: 
a) om preventief of regulier onderhouds- of      

upgrade werkzaamheden uit te voeren;  
b) in geval van een werkelijke of vermoede       

beveiligingsinbreuk; en/of 
c) in geval van een ander noodgeval; dit alles        

zonder dat Klant het recht heeft om       
schadevergoeding te vorderen van 30MHz. 

30MHz zal zich inspannen deze maatregelen tot een        
minimum te beperken en zal zich inspannen Klant        
tijdig te informeren. 

4.5 Gebreken aan de Software die de werking van de         
Software niet geheel of gedeeltelijk blokkeren maar       
de prestaties ervan slechts verminderen of      
bemoeilijken, worden door 30MHz onderzocht. Een      
oplossing wordt door 30MHz verstrekt in een       
volgende versie van de Software. 

4.6 In geval van gebreken aan de Software die regulier         
gebruik van de Software onmogelijk maken zal 30        
MHz zich inspannen om op de kortst mogelijke        
termijn die gebreken te verhelpen. Als het gebrek        
dermate complex is dat een oplossing op korte        
termijn niet mogelijk is, zal 30MHz een “work-around”        
aanbieden teneinde aan Klant de mogelijkheid te       
bieden om verder te werken met de Software. 

 
5. GEBRUIK EN OPSLAG VAN DATA & FAIR USE 
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5.1 Alle Data van Klant die door middel van het Platform          
wordt opgeslagen en verwerkt, wordt door 30MHz       
opgeslagen op een server van Amazon Web       
Services. Klant is gerechtigd om op ieder moment        
haar Data uit het Platform te exporteren en/of derden         
toegang te verlenen tot die Data. 

5.2 30MHZ is niet gehouden de Data opgehaald bij Klant         
en/of derden op volledigheid en/of juistheid te       
controleren. 30MHz zal de Data verwerken zoals die        
wordt aangeleverd door Klant en/of derde(n). 30MHz       
is nooit aansprakelijk voor eventuele fouten en/of       
omissies in de betreffende Data en 30MHz is        
evenmin aansprakelijk voor de gevolgen van      
beslissingen die door Klant op basis van die Data         
gemaakt worden.  

5.3 30MHz is evenmin gehouden om te controleren of zij         
bevoegd is om Data van 30MHz en/of derden te         
ontvangen en of zij bevoegd is die Data te bewerken          
en met Klant te delen. Klant vrijwaart 30MHz voor alle          
claims van derden die verband houden met       
onbevoegde ontvangst of onbevoegde verwerking of      
verstrekking van Data door 30MHz. 

5.4 Partijen komen overeen dat 30MHz gerechtigd is om        
de Data, geanonimiseerd, te bewaren en te gebruiken        
voor eigen doeleinden (waaronder, maar niet beperkt       
tot, het gebruiken van de Data als basis voor het          
kunnen opstellen van marktinzichten of het      
optimaliseren van het Platform en/of de Software).       
30MHz is niet gerechtigd niet-geanonimiseerde Data      
te delen met derden, anders dan in onderling overleg         
en na voorafgaande instemming van Klant. 

5.5 Ten aanzien van de verwerking van Data via het         
Platform en over de Datalijnen door Klant geldt een         
“fair use policy”. Als 30MHz bijvoorbeeld constateert       
dat Klant een API (zoals bedoeld in artikel 2.4 van          
deze Voorwaarden) niet gebruikt in het kader van de         
data uitwisseling met het Platform of indien Klant        
naar het oordeel van 30MHz de API te frequent         
gebruikt of buitensporig veel Data via de API en/of         
een Datalijn uitwisselt, is 30MHz gerechtigd toegang       
tot de API, de Datalijn en/of het Platform af te sluiten           
of andere beschermende maatregelen te treffen,      
zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn.  

 
6. BETALING GEBRUIKSVERGOEDING EN   

HARDWARE 
6.1 Alle prijzen voor de diensten van 30MHz en/of de         

Hardware zijn exclusief omzetbelasting (btw) en      
andere heffingen welke van overheidswege zijn of       
worden opgelegd. Tenzij anders overeengekomen,     
zijn alle prijzen steeds in euro’s en dient Klant alle          
betalingen in euro’s te voldoen. 

6.2 30MHz heeft het recht om elke verandering van de         
factoren die op de prijs van 30MHz van invloed zijn,          
waaronder aankoopprijzen, valutakoersen, in- en     
uitvoerrechten, verzekeringstarieven, vrachttarieven,   
overige heffingen of belastingen en verhoging van het        
prijsindexcijfer van het CPB, door te berekenen aan        
Klant. 

6.3 De gebruiksvergoeding voor de op grond van de        
Overeenkomst door 30MHz per Locatie te leveren       
diensten is vastgelegd in het Voorstel en is onder         
meer afhankelijk van de pakketkeuze, het aantal       
aangesloten Locaties en het aantal datalijnen dat       
door Klant wordt gebruikt.  

6.4 Indien Klant meer Datalijnen gebruikt dan het aantal        
Datalijnen dat inbegrepen is in het door Klant        
gekozen pakket, is Klant een aanvullend tarief per        
Datalijn verschuldigd. De hoogte van het tarief is        
vastgelegd in het Voorstel en de totaal verschuldigde        
vergoeding wordt aan het einde van ieder       
contractsjaar op basis van nacalculatie bij Klant in        
rekening gebracht.  

6.5 30MHz zal met inachtneming van het bepaalde in het         
Voorstel aan Klant jaarlijks - tenzij schriftelijk anders        
wordt overeengekomen - een factuur sturen met       
daarin beschreven de wijze van betaling. De factuur        
betreft een vooruitbetaling voor de af te nemen        
diensten per Locatie. De gebruiksvergoeding voor het       

eerste contractsjaar is bij aanvang van de       
Overeenkomst verschuldigd, ongeacht of de     
Hardware dan al is geïnstalleerd. Als Klant gedurende        
de looptijd van de Overeenkomst (aanvullende)      
Hardware wenst af te nemen en/of het gekozen        
pakket upgrade of een Locatie toevoegt ontvangt       
Klant een aanvullende factuur.  

6.6 Tenzij in het Voorstel anders is overeengekomen, is        
betaling voor de Hardware verschuldigd zodra de       
Hardware door 30MHz aan de vervoerder ter       
beschikking is gesteld. 

6.7 Als door aanvullende wensen van Klant de prestaties        
die 30MHz op grond van de Overeenkomst moet        
leveren worden uitgebreid, kan sprake zijn van       
meerwerk dat voor vergoeding in aanmerking komt.       
Als 30MHz meent dat van meerwerk sprake is, zal zij          
daarvan zo spoedig mogelijk melding maken onder       
opgave van de te verwachten meerkosten. 30MHz zal        
geen meerwerk verrichten zonder voorafgaande     
opdracht daartoe van Klant. 

6.8 Klant is gehouden facturen binnen 14 dagen na        
ontvangst van de factuur aan 30MHz te voldoen. Als         
Klant de verschuldigde bedragen niet binnen de       
overeengekomen termijn betaalt, is Klant, zonder dat       
een ingebrekestelling nodig is, over het openstaande       
bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd.  

6.9 Indien 30MHz goede grond heeft te vrezen dat Klant         
in de nakoming van haar (betalings)verplichtingen zal       
tekortschieten, is 30MHz gerechtigd de onder      
eigendomsvoorbehoud geleverde Hardware als    
bedoeld in artikel 3.10 van deze Voorwaarden terug        
te nemen. Klant zal in dat kader 30MHz op iedere          
Locatie vrije toegang verlenen tot haar terrein en/of        
gebouw teneinde 30MHz in staat te stellen haar        
rechten uit te oefenen. Na terugneming zal Klant        
worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in       
geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke        
koopsom verminderd met de op de terugneming       
betrekking hebbende kosten. 

6.10 Klant is niet gerechtigd tot retentie, verrekening of        
opschorting van de betaling met enige vordering op        
30MHz. 
 

7. BEËINDIGING OVEREENKOMST  
7.1 De Overeenkomst wordt voor bepaalde tijd gesloten.       

De looptijd van de Overeenkomst is vastgelegd in het         
Voorstel. De Overeenkomst wordt telkens na afloop       
van de overeengekomen looptijd automatisch     
(stilzwijgend) verlengd met eenzelfde periode, tenzij      
een Partij de Overeenkomst uiterlijk twee maanden       
voor het verstrijken van de looptijd schriftelijk opzegt. 

7.2 Iedere Partij heeft het recht de Overeenkomst       
onmiddellijk te beëindigen, zonder dat de andere       
Partij recht heeft op schadevergoeding ongeacht de       
rechtsgrond, door middel van een schriftelijke      
kennisgeving aan de andere Partij, als de andere        
Partij: 
a) in staat van faillissement wordt verklaard; 
b) surséance van betaling aanvraagt; 
c) tekortkomt in de nakoming van enige wezenlijke       

verplichting uit hoofde van de Overeenkomst en       
die Partij, nadat de andere Partij haar een        
schriftelijke ingebrekestelling heeft gezonden    
waarin haar een termijn van 30 (dertig) dagen        
wordt gegund om haar verplichtingen alsnog na       
te komen, haar tekortkoming niet heeft      
opgeheven; of 

d) een besluit tot liquidatie neemt, dan wel indien        
die Partij haar ondernemingsactiviteiten feitelijk     
beëindigt of belangrijk verandert of in een       
andere rechtsvorm voortzet. 

7.3 Als de Overeenkomst eindigt:  
a) blijven de artikelen die naar hun aard bestemd        

zijn om na beëindiging voort te duren tussen        
Partijen onverminderd van kracht; en 

b) wordt de toegang van Klant (of een of meer         
Locaties van Klant) tot het Platform, inclusief       
alle afzonderlijke in opdracht van Klant      
aangemaakte gebruikers accounts, afgesloten; 
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c) eindigt het gebruiksrecht ten aanzien van de       
Software; 

d) is Klant gerechtigd om binnen 30 dagen na        
beëindiging van de Overeenkomst zijn Data van       
het Platform te exporteren, na verloop van       
welke termijn 30MHz gerechtigd is de Data te        
verwijderen.  

e) is 30MHz niet langer gehouden het gebruik van        
de Applicaties te faciliteren. 

7.4 Indien Klant op het moment van de ontbinding als         
bedoeld in artikel 7.2 reeds prestaties ter uitvoering        
van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze       
prestaties en de daarmee samenhangende     
betalingsverplichting geen voorwerp van    
ongedaanmaking zijn, tenzij Klant bewijst dat 30MHz       
ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties         
in verzuim is. Bedragen die 30MHz vóór de        
ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen       
hij ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar        
behoren heeft verricht of geleverd, blijven met       
inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde        
onverminderd verschuldigd en worden op het moment       
van de ontbinding direct opeisbaar. 

 
8. INTELLECTUELE EIGENDOM  
8.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen,     

berusten alle rechten van intellectuele eigendom op       
grond van de Overeenkomst ontwikkelde of aan Klant        
ter beschikking gestelde Software, Applicaties,     
programmatuur, websites, databestanden, apparatuur    
of andere materialen zoals analyses, ontwerpen,      
documentatie, rapporten, offertes, evenals    
voorbereidend materiaal daarvan, uitsluitend bij     
30MHz, diens licentiegevers of diens toeleveranciers.      
Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij       
deze Voorwaarden en de wet uitdrukkelijk zijn       
toegekend 

8.2 Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding       
betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel      
betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen    
of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de         
programmatuur, websites, databestanden, apparatuur    
of materialen te verwijderen of te wijzigen. 

 
9. LEVERINGSTERMIJNEN 
9.1 Alle door 30MHz genoemde of overeengekomen      

(leverings)termijnen en (oplever)data zijn naar beste      
weten vastgesteld op grond van de gegevens die        
haar bij het aangaan van de Overeenkomst bekend        
waren. Door 30MHz genoemde of tussen Partijen       
overeengekomen tussentijdse (oplever)data, gelden    
steeds als streefdata, binden 30MHz niet en hebben        
steeds slechts een indicatief karakter. 30MHz spant       
zich in uiterste (leverings)termijnen en uiterste      
(oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen.  

9.2 De enkele overschrijding van een door 30MHz       
genoemde of tussen Partijen overeengekomen al dan       
niet uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum     
brengt 30MHz niet in verzuim. In alle gevallen -         
derhalve ook ingeval Partijen schriftelijk en      
uitdrukkelijk een uiterste (leverings)termijn of     
(oplever)datum zijn overeengekomen - komt 30MHz      
wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat      
Klant haar schriftelijk in gebreke heeft gesteld. De        
ingebrekestelling dient een zo volledig en      
gedetailleerd mogelijke omschrijving van de     
tekortkoming te bevatten, opdat 30MHz in de       
gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren. 

 
10. AANSPRAKELIJKHEID 
10.1 De aansprakelijkheid van 30MHz wegens     

toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de       
Overeenkomst of uit enige andere hoofde, daaronder       
uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de       
nakoming van een met Klant overeengekomen      
garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van      
directe schade tot maximaal het totaal van de        
gebruiksvergoedingen (excl. BTW) betaald over de      
voorafgaande periode van 12 maanden. Ten aanzien       

van de Hardware is de aansprakelijkheid in alle        
gevallen beperkt tot de nakoming van toepasselijke       
garantieverplichtingen. 

10.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 
a) redelijke kosten die Klant zou moeten maken       

om de prestatie van 30MHz aan de       
Overeenkomst te laten beantwoorden; 

b) redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de       
oorzaak en de omvang van de schade, voor        
zover de vaststelling betrekking heeft op directe       
schade in de zin van de voorwaarden en de         
kosten zijn gemaakt met voorafgaande     
goedkeuring van 30MHz; 

c) redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of      
vermindering van schade, voor zover Klant      
aantoont dat de kosten redelijkerwijs, zowel qua       
omvang als qua noodzaak, geboden waren om       
het onmiddellijk dreigend gevaar van directe      
schade in de zin van de Overeenkomst af te         
wenden of te beperken en niet zouden zijn        
gemaakt indien het onmiddellijk dreigend     
gevaar zich niet zou hebben verwezenlijkt. 

10.3 De aansprakelijkheid van 30MHz voor alle andere       
vormen van schade, zoals indirecte schade,      
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen,     
verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie,     
schade als gevolg van aanspraken van klanten van        
Klant, schade verband houdende met het gebruik van        
door Klant aan 30MHz voorgeschreven zaken,      
materialen of software van derden en schade verband        
houdende met de inschakeling van door Klant aan        
30MHz voorgeschreven toeleveranciers is    
uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de     
aansprakelijkheid van 30MHz wegens verminking,     
vernietiging of verlies van Data. 

10.4 30MHz is geen geval aansprakelijk voor schade of        
ander nadeel als die het gevolg is van het gebruik van           
door derden ontwikkelde Applicaties. Klant is in dat        
geval gehouden rechtstreeks contact op te nemen       
met de aanbieder van de desbetreffende Applicatie.  

10.5 Buiten de in dit artikel genoemde gevallen rust op         
30MHz geen enkele aansprakelijkheid voor     
schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een      
actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.      
De in dit artikel genoemde     
aansprakelijkheidsbeperkingen komen te vervallen    
indien en voor zover de schade het gevolg is van          
opzet of bewuste roekeloosheid van 30MHz dan wel        
van haar bedrijfsleiding. 

10.6 Tenzij nakoming door 30MHz blijvend onmogelijk is,       
ontstaat de aansprakelijkheid van 30MHz wegens      
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een       
Overeenkomst slechts indien Klant 30MHz onverwijld      
schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke       
termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt        
gesteld, en 30MHz ook na die termijn toerekenbaar        
blijft tekortschieten in de nakoming van zijn       
verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo      
volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van      
de tekortkoming te bevatten, opdat 30MHz in de        
gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.  

10.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op        
schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo        
spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk       
bij 30MHz meldt. Iedere vordering tot      
schadevergoeding tegen 30MHz vervalt door het      
enkele verloop van vierentwintig maanden na het       
ontstaan van de vordering. 

  
11. OVERMACHT 
11.1 Geen van Partijen is gehouden tot het nakomen van         

enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als        
gevolg van overmacht ("niet- toerekenbare     
tekortkoming"). Onder overmacht van 30MHz wordt      
mede verstaan: 
a) overmacht van toeleveranciers of licentiegevers     

van 30MHz; 
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b) het niet naar behoren nakomen van      
verplichtingen van toeleveranciers die door     
Klant aan 30MHz zijn voorgeschreven; 

c) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, software     
of materialen van derden waarvan het gebruik       
door Klant aan 30MHz is voorgeschreven; 

d) overheidsmaatregelen; 
e) elektriciteitsstoring; 
f) storing van internet, computernetwerk- of     

telecommunicatiefaciliteiten. 
Onder overmacht van Klant wordt in ieder geval niet         
verstaan liquiditeits- c.q. solvabiliteitsproblemen. 

11.2 Indien een overmachtsituatie langer dan negentig      
dagen duurt, heeft elk der Partijen het recht om de          
Overeenkomst schriftelijk 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. 

 
12. GEHEIMHOUDING 
12.1 Iedere Partij zal de inhoud van de Overeenkomst en         

alle vertrouwelijke informatie die in verband hiermee       
is of wordt uitgewisseld, vertrouwelijk behandelen en       
noch geheel noch gedeeltelijk openbaar maken.  

12.2 Artikel 12.1 geldt niet: 
a) indien openbaarmaking wordt vereist door     

enige wet- of regelgeving, of een bevel of        
instructie tot openbaarmaking wordt gegeven     
door een autoriteit; 

b) indien de vertrouwelijke informatie op of na de        
datum van de Overeenkomst openbaar is      
geworden, anders dan door een toerekenbare      
tekortkoming van een Partij, dan wel enig       
onrechtmatig handelen waarvan de betrokken     
Partij op het moment van openbaarmaking wist       
of redelijkerwijs had kunnen weten dat dit       
onrechtmatig was; of 

c) voor zover openbaarmaking geschiedt aan     
professionele adviseurs van de openbaar     
makende partij, onder oplegging van een      
gelijkwaardige geheimhoudingsverplichting. 

 
13. OVERIGE BEPALINGEN 
13.1 Alle kennisgevingen of andere mededelingen uit      

hoofde van de Overeenkomst dienen schriftelijk te       
worden gedaan. 

13.2 Klant is niet gerechtigd om de Overeenkomst, of één         
of meer van haar rechten en/of verplichtingen uit        
hoofde van de Overeenkomst, over te dragen zonder        
voorafgaande schriftelijke toestemming van 30MHz. 

13.3 Indien op enig moment een bepaling van de        
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig, niet      
afdwingbaar of niet uitvoerbaar is uit hoofde van de         
toepasselijke wet- of regelgeving, dan blijven de       
overige (delen van) bepalingen van de Overeenkomst       
van kracht. Partijen zullen te goeder trouw       
onderhandelen om de desbetreffende bepaling te      
vervangen door een afdwingbare en uitvoerbare      
bepaling die, gegeven het doel en de strekking van         
de Overeenkomst, zo min mogelijk afwijkt van de        
oorspronkelijke bepaling. 

13.4 Wijziging van de Overeenkomst is alleen mogelijk       
indien de wijziging schriftelijk wordt overeengekomen      
en wordt ondertekend door Partijen.  

 
14. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE 
14.1 De Overeenkomst, en de overeenkomsten die ter       

uitvoering van of in samenhang met de       
Overeenkomst worden gesloten, worden beheerst     
door en zullen worden uitgelegd overeenkomstig      
Nederlands recht. 

14.2 Alle geschillen in verband met de Overeenkomst, of        
de overeenkomsten die ter uitvoering van of in        
samenhang met de Overeenkomst worden gesloten,      
zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de       
bevoegde rechter van de rechtbank Amsterdam. 
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