
 

LICENTIEOVEREENKOMST en ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

 

PARTIJEN: 

 

PrivateWealthSupport BV (PWS) te Purmerend, Amperestraat 35-37, 1446 TR, ten deze 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door T.M. Rietveld, verder te noemen "de Leverancier" 

 

en  

 

Naam organisatie, gevestigd te Adres, Postcode, Plaats,  ten deze rechtsgeldig 

vertegenwoordigd door de heer / mevrouw NAAM,, verder te noemen "de Abonnee".  

 

Verder gezamenlijk te noemen: “Partijen” 

 

ZIJN ALS VOLGT OVEREENGEKOMEN: 

 

Artikel 1: Licentie overeenkomst en algemene voorwaarden  

 

De algemene voorwaarden maken een onlosmakelijk geheel uit van deze 

licentieovereenkomst van Private Wealth Support BV, tenzij nadrukkelijk in deze licentie 

overeenkomst anders is overeengekomen.  

 

Artikel 2: Gebruiksrecht applicaties  

 

De Leverancier verleent de Abonnee het gebruiksrecht op de financiële planningsapplicatie en 

overige tot het gekozen pakket behorende applicaties. Voor dit gebruiksrecht betaalt Abonnee 

aan Leverancier een jaarlijkse licentie fee per gebruiker per jaar.  

 

Artikel 3: Duur en beëindiging van de overeenkomst 

 

3.1  

Deze overeenkomst is aangegaan voor de duur van één jaar en vangt aan per de door Abonnee 

gekozen en door Leverancier bevestigde datum. Zonder opzegging van Abonnee (minimaal 1 

maand voor afloopdatum contract), loopt de overeenkomst telkenmale door voor de periode 

van 1 jaar.  

 

Artikel 4: Gevolgen van de beëindiging 

 

Na beëindiging van deze overeenkomst dient de Abonnee het gebruik van de applicaties in de  

organisatie van Abonnee met onmiddellijke ingang te staken met uitzondering van het 

raadplegen van binnen de contractperiode, genoemd in artikel 3.1, gemaakte dossiers.  

 

Artikel 5: Overige bepalingen 

 

5.1 

Deze overeenkomst kan uitsluitend worden gewijzigd of aangevuld door een schriftelijk stuk  

ondertekend door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van beide Partijen. 

 



 

5.2 

Op geen enkele wijze brengt deze overeenkomst enig samenwerkingsverband tot stand. Beide 

Partijen handelen voor eigen rekening en risico. 

 

5.3 

Indien één of meer van de bepalingen in deze overeenkomst ongeldig, in strijd met de wet of  

onafdwingbaar zijn, laat zulks de ongeldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen  

zullen in goed onderling overleg onderhandelen over een nieuwe bepaling, ter vervanging van  

de ongeldige of niet afdwingbare bepaling, die zover mogelijk de strekking van de ongeldige  

of onafdwingbare bepaling volgt. 

 

5.4 

In geval van tegenstrijdigheid tussen bepalingen uit de algemene voorwaarden en deze  

overeenkomst, prevaleren de bepalingen in deze overeenkomst. 
 

Artikel 6  Rechts- en forumkeuze 

 

6.1 

Deze overeenkomst en alle hieruit voortvloeiende koopovereenkomsten zullen worden  

beheerst door Nederlands recht. 

 

6.2 

Alle geschillen, tussen partijen voortvloeiende uit deze overeenkomst of daarmee in  

rechtstreeks of zijdelings verband staande, kunnen worden voorgelegd aan de  

bevoegde rechter van het arrondissement waar de Leverancier is gevestigd. 

 

 

T.M. Rietveld 

 

(naam en handtekening Leverancier) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Algemene Voorwaarden PrivateWealthSupport BV 

  

Artikel 1 Algemeen 

1.1 Op alle overeenkomsten met PrivateWealthSupport BV, gevestigd te Purmerend (hierna: 

“PWS”) zijn, -behoudens voor zover anders overeengekomen- de navolgende voorwaarden 

van toepassing 

1.2 De overeenkomst komt tot stand door het aanvragen van een licentie waarna in alle 

gevallen per post of email een bevestiging van de aanvaarding door PWS  zal volgen. 

Artikel 2 Gebruiksrecht Abonnement 

2.1 Onder licentie wordt  verstaan de overeenkomst tussen PWS en Abonnee krachtens welke 

PWS toegang verleent tot de applicatie “Private Wealth Navigator” alsmede de additionele 

door PWS geleverde en bij PWS geregistreerde rekenmodellen. 

2.2 Het door PWS aan Abonnee verstrekte recht op gebruik van de Private Wealth Navigator 

en additionele door PWS geleverde en bij PWS geregistreerde rekenmodellen is een niet 

overdraagbaar, niet exclusief recht, welk recht Abonnee hierbij geacht wordt te hebben 

aanvaard. 

2.3 Het gebruik van Private Wealth Navigator en additionele door PWS geleverde en bij PWS 

geregistreerde rekenmodellen is uitsluitend voorbehouden aan bij PWS geregistreerde 

gebruikers. 

2.4 Abonnee verbindt zich PWS op de hoogte te houden van gebruikers die tot de organisatie 

zijn toegetreden en gebruikers die de organisatie hebben verlaten. 

2.5 De resultaten uit Private Wealth Navigator en additionele door PWS geleverde en bij PWS 

geregistreerde rekenmodellen  mogen door gebruikers onbeperkt gedurende de looptijd van 

het abonnement worden opgenomen in adviezen, memoranda en dergelijke ten behoeve van 

de advisering van hun cliënten. 

2.6 Het is niet toegestaan informatie verkregen uit of over de Private Wealth Navigator en 

additionele door PWS geleverde en bij PWS geregistreerde rekenmodellen al dan niet na 

bewerking in (sub)licentie uit te geven en/of te verkopen in welke vorm dan ook. Verder is het 

niet toegestaan op enigerlei wijze informatie uit of over Private Wealth Navigator en 

additionele door PWS geleverde en bij PWS geregistreerde rekenmodellen geheel of 

gedeeltelijk te verveelvoudigen en/of beschikbaar te (doen) stellen aan derden anders dan 

bedoeld onder 2.3 en 2.5. 

2.7 Het is niet toegestaan de Private Wealth Navigator en additionele door PWS geleverde en 

bij PWS geregistreerde rekenmodellen of een kopie of reproductie daarvan over te dragen aan 

een andere partij. 

2.8  Abonnee of gebruiker is niet gerechtigd, noch mag een ander toestaan om: 

a. de software te disassembleren, te decompileren of enig andere techniek aan te wenden ter 

verkrijging van de broncode van de programmatuur; 

b. de software te decompileren door middel van “reverse engineering”; 

c. de software te wijzigen of afgeleide producten daarvan te ontwikkelen. 



 

Artikel 3 Levering Abonnement 

3.1 De levering van de Private Wealth Navigator en additionele door PWS geleverde en bij 

PWS geregistreerde rekenmodellen geschiedt door het toegang geven tot de website door 

middel van de toekenning van een gebruikersnaam en activatiecode per gebruiker   

3.2  De door PWS verstrekte activatiecodes zijn geheim. Abonnee neemt redelijke 

maatregelen om te voorkomen dat onbevoegden kennis kunnen nemen van de aan haar 

verstrekte en door PWS beheerde activatiecodes. 

3.3 Indien blijkt dat door PWS verstrekte activatiecodes worden gebruikt door andere 

medewerkers van de Abonnee dan de geregistreerde gebruikers zal Abonnee geacht worden 

een abonnement te hebben afgesloten voor de betreffende medewerkers. 

Artikel 4 Nieuwe versies/ondersteuning gebruiker 

4.1 PWS brengt naar eigen inzicht nieuwe versies en/of releases uit en zal deze telkens zo 

spoedig mogelijk aan Abonnee ter beschikking stellen. Op nieuwe versies en/of release zijn 

de bepalingen van deze overeenkomst onverminderd van toepassing. 

 

Artikel 5 Intellectueel eigendom 

5.1 De auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot 

de Private Wealth Navigator en additionele door PWS geleverde en bij PWS geregistreerde 

rekenmodellen komen uitsluitend toe aan PWS en/of haar toeleveranciers of licentiegevers. 

Niets in deze overeenkomst strekt tot algehele of gedeeltelijke overdracht van zodanig recht. 

Abonnee erkent deze rechten en zal zich van iedere vorm van (in)direct inbreuk op deze 

rechten onthouden. 

Artikel 6 Aansprakelijkheid en Garantie 

6 Aansprakelijkheid van PWS; vrijwaring  

6.1 PWS aanvaardt slechts verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit deze 

algemene voorwaarden blijkt.  

6.2 De totale aansprakelijkheid van PWS wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming 

van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van de 

voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk 

een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de bedongen prijs 

gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval 

zal de totale vergoeding voor schade echter meer bedragen dan EUR 10.000 (tien duizend 

Euro). Daarnaast is de totale aansprakelijkheid van PWS wegens toerekenbare tekortkoming 

in de nakoming van de overeenkomst beperkt tot de directe schade. Onder directe schade 

wordt uitsluitend verstaan: a. de redelijke kosten die Abonnee zou moeten maken om de 

prestatie van PWS aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet 

vergoed indien Abonnee de overeenkomst heeft ontbonden; b. de kosten die Abonnee heeft 

gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude systeem of 

systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat PWS op een voor hem bindende 

leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van 

de vertraagde levering; c. 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 deze voorwaarden; d. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, 

voor zover Abonnee aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade 

in de zin van deze voorwaarden 



6.3 De totale aansprakelijkheid van PWS voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor 

materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan EUR 1.000.000 (een 

miljoen Euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als 

één gebeurtenis. 

6.4 Aansprakelijkheid van PWS voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, 

gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en aanspraken van derden, 

is uitgesloten.  

6.5 Buiten de in artikel 6.2 en 6.3 genoemde gevallen rust op PWS geen enkele 

aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot 

schadevergoeding wordt gebaseerd. De in artikel 6.2 en 6.3 genoemde maximumbedragen 

komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste 

roekeloosheid van PWS.  

6.6 De aansprakelijkheid van PWS wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van 

een overeenkomst ontstaat slechts indien Abonnee PWS onverwijld en deugdelijk schriftelijk 

in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en 

PWS ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft 

schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de 

tekortkoming te bevatten, zodat PWS in staat is adequaat te reageren.  

6.7 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Abonnee 

de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij PWS meldt.  

 

6.8 Abonnee vrijwaart PWS voor alle aanspraken van derden wegens 

productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door 

Abonnee aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door PWS geleverde apparatuur, 

programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover Abonnee bewijst dat de 

schade is veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen. 

6.9 PWS spant zich in om de Private Wealth Navigator en additionele door PWS geleverde en 

bij PWS geregistreerde rekenmodellen volledig juist en actueel te doen zijn en verplicht zich 

naar beste vermogen eventuele fouten of gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen. 

6.10 De werking van art. 7:404 BW is uitgesloten. 

Artikel 7 Tarieven en betaling 

7.1 De door Abonnee aan PWS voor het gebruiksrecht van de Private Wealth Navigator en 

additionele door PWS geleverde en bij PWS geregistreerde rekenmodellen te betalen 

vergoeding is afhankelijk van het aantal gebruikers conform de op 

www.privatewealthsupport.nl gepubliceerde prijslijst, tenzij nadrukkelijk met Abonnee een 

andere prijsafspraak is overeengekomen.  

7.2 Uitbreiding van het aantal gebruikers gedurende het lopende contractjaar worden pro rata 

in rekening gebracht tot de eerstkomende contractvervaldatum van Abonnee. Vermindering 

van het aantal gebruikers gedurende het lopende contractjaar leidt niet tot restitutie van de 

eerder daarvoor in rekening gebrachte gebruiksvergoeding.  

7.3 De vergoedingen dienen te worden voldaan binnen 30 dagen na ontvangst door Abonnee 

van de betreffende factuur. Bij gebreke van tijdige betaling is Abonnee, zonder 

ingebrekestelling of aanmaning, gehouden tot vergoeding van de wettelijke rente over het 

openstaande bedrag. 



7.4 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief de BTW en eventuele andere heffingen die door de 

overheid worden opgelegd. 

7.5 PWS verbindt zich prijsaanpassingen minimaal een kwartaal voor ingang aan Abonnee te 

melden. Prijsaanpassingen gelden tevens voor lopende Abonnees. Abonne heeft het recht om 

bij iedere prijswijziging het contract op te zeggen, waarbij dit dan eindigt per de 

eerstkomende (jaar)contractsvervaldatum die van toepassing is op de betreffende Abonnee. 

Prijsaanpassingen gedurende het lopende contractjaar worden niet eerder in rekening gebracht 

dan per de eerstkomende contractvervaldatum van Abonnee. 

7.6 De kosten van cursussen en andere uitgaven worden altijd afzonderlijk in rekening 

gebracht, conform de vergoeding die daarvoor staat vermeld op de website van PWS. 

Artikel 8 Duur en beëindiging 

8.1 Een abonnement geldt voor de periode van één jaar. Abonnementen lopen zonder 

opzeggingen stilzwijgend voor opnieuw een periode van één jaar door. Opzegging van het 

abonnement dient één maand voor het einde van de abonnementsperiode te geschieden, met 

uitzondering van hetgeen onder artikel 7.5 is beschreven.  

 

 


