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 | ALGEMENE VOORWAARDEN 
 

1. Algemeen 
 

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing 
op het gebruik van de applicatie „Idiligo” door 
Klanten van Idiligo B.V. en op alle overeen te 
komen dienstverlening zoals inrichting, 
implementatie en beheer van de applicatie, 
training en consultancy.  

1.2 Idiligo is een handelsnaam van Idiligo B.V.  
1.3 Onder Klant wordt verstaan de contractuele 

wederpartij van Idiligo B.V. Onder Gebruiker wordt 
verstaan de persoon of organisatie die met 
toestemming van de Klant gebruik maakt van 
Idiligo. 

1.4 Deze Algemene Voorwaarde zijn van toepassing 
op alle offertes, aanbiedingen en contracten 
tussen Klant en Idiligo B.V.. 

2 Offertes en Aanbiedingen  

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van Idiligo B.V. zijn 
vrijblijvend, tenzij deze zijn ondertekend of 
bevestigd. Aanbiedingen of offertes gelden niet 
automatisch voor toekomstige orders.   

2.2 Idiligo B.V. kan niet aan een offerte of aanbieding 
worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs 
kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan 
wel een onderdeel daarvan, een kennelijke 
vergissing of verschrijving bevat.  

2.3 Alle vermelde prijzen in voornoemde offertes, 
aanbiedingen en contracten zijn exclusief BTW en 
andere heffingen van overheidswege, tenzij 
anders aangegeven. 

3 Licentie en Gebruik 

3.1 Idiligo B.V. verleent aan haar Klanten een niet-
overdraagbare, niet-exclusieve licentie voor het 
gebruik van de Idiligo applicatie. 

3.2 De Idiligo applicatie wordt aan haar Klant ter 
beschikking gesteld in het kader van de  

 
bedrijfsuitoefening van de Klant. Deze applicatie is 
uitsluitend bestemd voor zakelijk gebruik en mag 
door de Klant niet aan derden ter beschikking 
worden gesteld. 

3.3 De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van 
de applicatie door haar Gebruikers en zorgt er 
voor dat haar Gebruikers de door Idiligo B.V. 
gegeven instructies met betrekking tot het 
gebruik van de applicatie zullen opvolgen. 

3.4 Ten aanzien van het gebruik van de Idiligo 
applicatie zal de Gebruiker zich onthouden van 
elke activiteit waarvan hij redelijkerwijs dient te 
begrijpen dat die in strijd is met een wettelijk 
voorschrift of Idiligo B.V. schade zou kunnen 
toebrengen. 

3.5 De Klant is verantwoordelijk voor het opzeggen 
van de licenties voor individuele Gebruikers.  

3.6 De Klant dient te voldoen aan de gestelde 
voorwaarden van het gebruik van de Idiligo 
applicatie.  

3.7 Idiligo B.V. heeft het recht bepaalde 
werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

4 Duur en Beëindiging 

4.1 De Overeenkomst tussen Idiligo B.V. en de Klant 
wordt aangegaan voor een periode van 12 
maanden, ingaande op de dag van activatie van de 
Idiligo applicatie. Tijdens deze periode is de dienst 
niet opzegbaar. 

4.2 Na afloop van de initiële periode van 12 maanden 
wordt de overeenkomst tussen Idiligo B.V. en de 
Klant automatisch verlengd voor een periode van 
12 maanden.  

4.3 Partijen kunnen de Overeenkomst, na het 
verstrijken van de contractperiode opzeggen met 
een opzegtermijn van 1 kalendermaand. Licenties 
voor individuele Gebruikers kunnen aan het einde 
van elke kalendermaand worden opgezegd.  
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5 Overmacht 

5.1 Idiligo B.V. is niet gehouden tot het nakomen van 
enige verplichting jegens de Klant indien hij 
daartoe gehinderd wordt als gevolg van een 
omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en 
noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in 
het verkeer geldende opvattingen voor zijn 
rekening komt.  

5.2 Onder overmacht wordt in deze Algemene 
Voorwaarden verstaan, naast hetgeen 
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt 
begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, 
voorzien of niet voorzien, waarop Idiligo B.V. geen 
invloed kan uitoefenen, doch waardoor Idiligo B.V. 
niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. 
Werkstakingen in het bedrijf van toeleveranciers 
daaronder begrepen. Idiligo B.V. heeft ook het 
recht zich op overmacht te beroepen indien de 
omstandigheid die (verdere) nakoming van de 
Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Idiligo 
B.V. zijn verbintenis had moeten nakomen.   

5.3 Idiligo B.V. kan gedurende de periode dat de 
overmacht voortduurt de verplichtingen uit de 
Overeenkomst opschorten. Indien deze periode 
langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der 
partijen gerechtigd de Overeenkomst te 
ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van 
schade aan de andere partij. 

6 Betaling en Incassokosten 

6.1 Betaling aan Idiligo B.V. dient te geschieden 
binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door 
ontvangende partij aan te geven wijze.  

6.2 Licentie-vergoedingen worden maandelijks vooraf 
in rekening gebracht. Wanneer de Klant 
gedurende de contractperiode additionele 
Gebruikers toevoegt, worden extra Licentie-
vergoedingen pro rata in rekening gebracht, welke 
vooraf zullen worden gefactureerd. 

6.3 Implementeringskosten worden vooraf in 
rekening gebracht. Additionele diensten 
waaronder die voor inrichting, training of advies 

wordt maandelijks op nacalculatie in rekening 
gebracht, tenzij anders is overeengekomen.  

6.4 Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige 
betaling van een factuur is zij van rechtswege in 
verzuim en is Idiligo B.V. gerechtigd alsdan rente 
in rekening te brengen 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 de Klant in verzuim is tot het moment 
van voldoening van het volledig verschuldigde 
bedrag. 

6.5 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur 
schorten de betalingsverplichting niet op. 

7 Tarieven 

7.1 Idiligo B.V. behoudt zich het recht voor, 
gedurende de looptijd van de Overeenkomst met 
de klanten de tarieven jaarlijks in januari te 
indexeren. Deze indexering is afhankelijk van de 
Indexcijfers zoals gepubliceerd door het CBS 
(Central Bureau voor de Statistiek) en overige 
externe factoren.  

8 Aansprakelijkheid 

8.1 In het geval dat Idiligo B.V. aansprakelijk wordt 
gehouden, zal deze aansprakelijkheid worden 
beperkt tot de voorzieningen zoals opgenomen in 
deze clausule.  

8.2 Idiligo B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van 
welke aard ook, indien deze is ontstaan door of 
namens de Klant of haar Gebruikers verstrekte 
onjuiste en / of onvolledige gegevens.  

8.3 De aansprakelijkheid van Idiligo B.V. is uitsluitend 
beperkt tot directe schade en is beperkt tot een 
maximum van tweemaal de maandelijkse 
vergoedingen.  

8.4 Idiligo B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte 
schade, daaronder begrepen gevolgschade, 
gederfde winst, gemiste besparingen en schade 
door bedrijfsstagnatie. Afwijkingen hierin kunnen 
enkel voor rekening en risico van Klant worden 
bijverzekerd.  
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9 Garantie en Vrijwaring 

9.1 Idiligo B.V. zal alle mogelijke inspanningen doen 
om ervoor te zorgen dat de geleverde applicatie 
voldoet aan de verwachtingen, echter geeft 
hiervoor geen garantie. De applicatie wordt in de 
meest actuele versie geleverd. 

9.2 De Klant vrijwaart Idiligo B.V. voor eventuele 
aanspraken van derden, die in verband met het 
gebruik van de applicatie schade lijden en waarvan 
de oorzaak aan andere dan aan Idiligo B.V. 
toerekenbaar is. Indien Idiligo B.V. uit dien hoofde 
door derden mocht worden aangesproken, dan is 
de Klant gehouden Idiligo B.V. zowel in als buiten 
rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te 
doen wat van hem verwacht mag worden. 

10 Intellectueel Eigendom 

10.1 De Idiligo applicatie en alle verdere 
ontwikkelingen daarin die gedurende de duur van 
de overeenkomst plaatsvinden (“Foreground”) is 
eigendom van Idiligo B.V. Idiligo B.V. heeft het 
recht de door de uitvoering van deze 
Overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis 
(“Foreground”) ook voor andere doeleinden te 
gebruiken, voor zover hierbij geen strikt 
vertrouwelijke informatie van de Klant ter kennis 
van derden wordt gebracht.  

10.2 Niettegenstaande de voorzieningen uit deze 
Algemene Voorwaarden behoud Idiligo zich het 
recht voor uit de Netherlands Copyright Act. 

10.3 Alle rapporten, aanbevelingen, contracten, 
ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, enz. 
gemaakt door Idiligo B.V., zijn uitsluitend bedoeld 
voor het eigen gebruik van de Klant en mag niet, 
zonder schriftelijke toestemming van Idiligo B.V. 
worden gereproduceerd, gepubliceerd of 
gecommuniceerd naar derden. 

 
 
 

11 Privacy en Geheimhouding 

11.1 Elk der partijen bij de overeenkomst garandeert 
dat alle van de andere partij ontvangen gegevens 
waarvan men weet of dient te weten dat deze van 
vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een 
wettelijke plicht openbaarmaking van die 
gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke 
gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken 
voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.  

11.2 De Klant vrijwaart Idiligo B.V. voor aanspraken van 
personen van wie persoonsgegevens zijn 
geregistreerd of worden verwerkt in het kader van 
een persoonsregistratie die door de Klant wordt 
gehouden of waarvoor de Klant uit hoofde van de 
wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij de Klant 
bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten 
grondslag liggen uitsluitend aan Idiligo B.V. 
toerekenbaar zijn.  

12 Toepasselijk Recht en Geschillen  

12.1 Op alle contractuele verbintenissen tussen Klant 
en Idiligo B.V., waar deze Algemene Voorwaarden 
op van toepassing, is Nederland recht van 
toepassing. De bepalingen van het Weens 
Koopverdrag zijn niet van  toepassing. 

12.2 Eventuele geschillen tussen Idiligo B.V. en de Klant 
zullen in eerste instantie onderling tussen partijen 
worden beslecht onverminderd het recht van 
iedere partij het geschil voor te leggen aan de 
daartoe bevoegde rechter.         ----- 


