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Algemene leveringsvoorwaarden 
 
Protify B.V. 
Gevestigd en kantoorhoudende: Computerweg 22, 3542 DR, Utrecht, Nederland 
Kamer van Koophandel: 65612000 
 
ALGEMEEN 
 
1.1 Begripsomschrijving 
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:  

Protify: Protify B.V., gevestigd te Utrecht 
Opdrachtgevers: bedrijven of instellingen waarbij Protify B.V. een opdracht zal uitvoeren 
Programmatuur: de specifiek door Protify B.V. geïnstalleerde standaard en/of maatwerk SaaS software.  
PCT: Protify Compliance Tool 
Documentatie: de beschrijving hoe de SaaS software moet worden toegepast, respectievelijk hoe het 
management in samenhang met het gebruik van de software tot het gewenste doel leidt.  

 
1.2 Toepasselijkheid 
Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van de overeenkomst tussen Protify en diens opdrachtgevers. Deze 
Algemene Voorwaarden zijn op aanvraag kosteloos verkrijgbaar en te downloaden van onze website.  
 
De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, diensten, offertes en andere 
overeenkomsten (licentieovereenkomsten) tussen Protify en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers. 
Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op het niet exclusieve recht van gebruik van de Protify 
Compliance Tool (PCT) producten.  
 
Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn 
overeengekomen. De toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand 
gewezen. 
 
2 Grondslag offertes 
Offertes van Protify zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt.  
De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en 
uitvoering van het onderzoek heeft verstrekt. Protify zal de door hen te verrichten diensten naar beste inzicht en 
vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van 
een ‘inspanningsverplichting’, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.  
 
3 Terbeschikkingstelling van informatie en medewerkers door de opdrachtgever 
Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de 
opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die Protify nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling 
van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van Protify betrokken 
(zullen) zijn. Indien Protify werkzaamheden niet kan uitvoeren als gevolg van het niet (tijdig) ter beschikking stellen 
van gegevens en/of medewerkers, komt dit voor rekening en risico van de opdrachtgever.  
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4 Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering 
Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door Protify geschiedt 
uitsluitend in onderling overleg. 
 
5 Wijziging adviesteam 
Protify de samenstelling van het adviesteam wijzigen, indien het meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht 
noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten adviesdiensten niet verminderen, noch de 
continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het adviesteam kan ook op verzoek van de 
opdrachtgever in overleg met Protify plaatsvinden. 
 
6 Tarieven en kosten van de opdracht 
Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen zijn de administratiekosten, reisuren, reis- 
en verblijfkosten en andere opdracht gebonden kosten inbegrepen. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, 
kunnen ze afzonderlijk worden berekend. Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten die 
Protify noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal 
worden doorberekend. In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in de offerte anders is 
aangegeven. Alle door Protify genoemde bedragen zijn exclusief BTW.   
 
7 Betalingsvoorwaarden 
Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.  
Het honorarium en de kosten zoals in artikel 6 genoemd, welke niet in de tarieven zijn inbegrepen, worden aan het 
einde van het project in rekening gebracht, tenzij expliciet termijnbetalingen overeengekomen zijn.  
 
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Na die vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening 
gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan Protify met een beroep op de 
onzekerheidsexceptie de opdrachtgever verbieden het resultaat van de opdracht te gebruiken. Is de opdrachtgever 
in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen 
alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de 
buitengerechtelijke. 
 
Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk 
voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de 
declaratie). 
 
8 Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk 
De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds 
overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden 
uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door 
toedoen van de opdrachtgever, zal Protify de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de 
dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de 
opdrachtgever worden bevestigd. 
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9 Duur en afsluiting van de opdracht 
De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van het adviesteam worden beïnvloed door allerlei factoren, 
zoals de kwaliteit van de informatie die Protify verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Protify   kan dan ook 
niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn. In financiële 
zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Indien de 
opdrachtgever een controle wenst van een registeraccountant op de declaratie van Protify,  dan zal daaraan 
medewerking worden verleend. De kosten van een dergelijke controle zijn voor rekening van de opdrachtgever. 
Managed Services worden steeds aangegaan voor een periode van maximaal 1 jaar (steeds tot het einde van het 
kalenderjaar. Managed Services kunnen enkel worden opgezegd 2 maanden voor het einde van het kalenderjaar. 
Opdrachtgever dient daarbij steeds een opzegtermijn van 60 dagen in acht te nemen.  
 
10 Overmacht 
Indien door overmacht of enige andere oorzaak buiten de controle van Protify, zoals met name staking, vertraging, 
uitsluiting, brand, oproer, openbare onrust en dergelijke, Protify één of meer van haar verplichtingen voortvloeiende 
uit de opdracht of een onderhoudscontract niet kan aanvangen, voltooien, dan wel voortzetten, zal de uitvoering van 
het betreffende deel van de opdracht c.q. het onderhoudscontract worden opgeschort. Protify zal opdrachtgever zo 
spoedig mogelijk in kennis stellen van een zodanig feit of een zodanige omstandigheid.  
 
Met overmacht worden gelijkgesteld onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal 
waarvan Protify zich bij de uitvoering van de opdracht bedient of pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de 
uitvoering van de opdracht daardoor onmogelijk wordt, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar 
wordt, dat prompte, naleving in redelijkheid niet kan worden gevergd. Als zodanige omstandigheden komen met 
name in aanmerking: overheidsmaatregelen, verkeers-, en transportstoringen, storingen in de aflevering van 
producten en hulpmiddelen, arbeidsconflicten, door beide partijen onvoorziene complicaties en dergelijke.  
 
11 Ontbinding 
Indien opdrachtgever met betaling of enige andere verplichting uit de opdracht, het licentiecontract dan wel 
onderhoudscontract in gebreke blijft, is Protify, onverminderd een eventuele verplichting van de opdrachtgever tot 
schadevergoeding, gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst over te gaan tot gehele of gedeeltelijke ontbinding 
van de overeenkomst, alsmede tot terugneming van het geleverde dan wel afsluiten van de programmatuur.  
 
De in het voorafgaande lid bedoelde bevoegdheid tot ontbinding en terugneming heeft Protify tevens, indien de 
opdrachtgever komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld, in liquidatie mocht komen te verkeren, in staat van 
faillissement wordt verklaard, voorlopige surseance van betaling verkrijgt, of indien beslag onder de opdrachtgever 
wordt gelegd.  
 
12 Intellectuele eigendom 
Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook de PCT-software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de 
opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Protify. 
Openbaarmaking en verder gebruik kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Protify. 
De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor 
zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het 
voorgaande van overeenkomstige toepassing. 
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13 Vertrouwelijkheid en geheimhouding 
Protify is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Protify 
zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van 
de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Protify aan derden geen mededeling doen over de 
aanpak van Protify, haar werkwijze en dergelijke, dan wel de verstrekte rapportage(s) ter beschikking stellen. 
 
14 Overtredingen 
Bij overtreding van het in de artikelen 12 en 13 bepaalde is de opdrachtgever een direct opeisbare boete 
verschuldigd van € 10.000,00 onverminderd het recht van Protify op vergoeding van de als gevolg van de 
overtreding door haar geleden schade.  
 
15 Aansprakelijkheid 
Protify is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van 
het niet in acht nemen van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van 
adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd.  
 
De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot de directe schade 
alsmede tot het bedrag van het honorarium dat Protify voor haar werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft 
ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van 
de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden. Eventuele 
aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te 
zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt. 
 
Opdrachtgever kan Protify niet aansprakelijk stellen voor eventueel geleden schade die verband houdt met de 
certificering (of het niet verkrijgen daarvan) van het bedrijf. 
 
16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.  
 
Geschillen, voortvloeiende uit of verband houdende met een aanbieding aan c.q. een overeenkomst met de 
opdrachtgever, zullen - met uitzondering van die geschillen tot kennisneming waarvan de kantonrechter bij 
uitsluiting bevoegd is - worden beslecht voor de volgens het gewone recht bevoegde rechter te Utrecht.  
 
MANAGED SERVICE CONTRACTEN 
 
17 Managed Services 
Protify kan een offerte uitbrengen voor een Managed Services contract. Een Managed Service contract is altijd 
afgestemd op de situatie van opdrachtgever. 
 
18 Opzeggen  
Tenzij in de offerte anders is vermeld worden Managed Service contracten aangegaan voor een periode van 
maximaal 1 jaar (steeds tot het einde van het kalenderjaar). Opzeggen kan enkel tegen het einde van de looptijd, 
waarbij een opzegtermijn van 1 maand in acht genomen moet worden. Managed Service contracten die niet (tijdig) 
worden opgezegd, worden stilzwijgend verlengd voor een periode van 1 jaar. 
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19 Tarief 
Tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld, wordt voor de werkzaamheden een vast bedrag per maand in 
rekening gebracht. In geval van stilzwijgende verlenging van het Managed Service contract heeft Protify de 
mogelijkheid het maandelijkse tarief van het Managed Service contract te verhogen in verband met de tussentijdse 
verandering van het niveau van de lonen en kosten. 
 
 
LEVERING EN GEBRUIK PROGRAMMATUUR 
 
20 Levering dienst gebruik software 
Protify adviseert met betrekking tot het monitoren en beheren van aan gerelateerde activiteiten. Als onderdeel van 
de dienstverlening kan Opdrachtnemer gebruik maken de Software as a Service (SaaS) oplossing van Protify, The 
Protify Compliance Tool (“programmatuur”). 
 
Protify zal de programmatuur op de overeengekomen soort en formaat informatiedragers aan opdrachtgever 
afleveren en de programmatuur bij opdrachtgever installeren. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent 
zal opdrachtgever zelf de programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij 
gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen is Protify niet 
verplicht tot het uitvoeren van dataconversie. 
 
21 Documentatie 
Na installatie en implementatie van programmatuur die door Protify is ontwikkeld dan wel waarvan Protify een 
licentie heeft verkocht, zal Protify de opdrachtgever voorzien van een digitaal exemplaar van de documentatie. De 
documentatie bevat een beschrijving van de door Protify geleverde programmatuur. 
 
22 Acceptatie 
Tenzij anders is overeengekomen, zal opdrachtgever na de datum van oplevering van de programmatuur een 
acceptatietest uitvoeren. Tijdens de acceptatietest zal Protify opdrachtgever op diens verzoek tegen de alsdan 
geldende tarieven assisteren. 
 
Binnen twintig werkdagen na de datum van bedrijfsklare oplevering zal opdrachtgever de Acceptatietest hebben 
uitgevoerd. Binnen vijf werkdagen nadat de acceptatietest heeft plaatsgevonden, stuurt opdrachtgever Protify een 
van een dagtekening voorzien verslag van de acceptatietest toe. In dit verslag zullen de eventueel geconstateerde 
gebreken worden vastgelegd en zal worden aangegeven of het geheel goed functioneert en voorts zal worden 
vermeld of de programmatuur al dan niet zijn geaccepteerd. Mocht Protify na afloop van deze termijn de resultaten 
van de acceptatietest nog niet hebben ontvangen, zal Protify opdrachtgever schriftelijk aanmanen de resultaten van 
de acceptatietest onverwijld te verstrekken.  
De programmatuur zullen zonder tegenbericht na vijf werkdagen na de dagtekening van de aanmaning van Protify 
als geaccepteerd worden beschouwd. 
 
Indien opdrachtgever de programmatuur niet bij de uitvoering van de acceptatietest heeft geaccepteerd, zal uiterlijk 
binnen tien werkdagen nadat de gesignaleerde gebreken zijn verholpen de acceptatietest worden herhaald conform 
de bepalingen in dit artikel. 
 
Indien de programmatuur door opdrachtgever wordt geaccepteerd, zal de datum waarop het betreffende verslag is 
ondertekend door opdrachtgever, gelden als de datum van acceptatie. 
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Indien naar keuze van opdrachtgever geen of slechts een gedeeltelijke acceptatietest plaatsvindt en/of 
opdrachtgever het bedrijfsklaar opgeleverde voor acceptatie in gebruik neemt, geldt de datum van bedrijfsklare 
oplevering als datum van acceptatie. 
 
Opdrachtgever is tevens gerechtigd om updates van de programmatuur te onderwerpen aan een acceptatietest 
conform de bepalingen in dit artikel. 
 
23 Intellectueel eigendomsrechten software 
Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeengekomen ontwikkelde of ter 
beschikking gestelde programmatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, 
offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Protify. De onderliggende broncode blijft 
te allen tijde bij Protify, tenzij partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk overeenkomen. Opdrachtgever verkrijgt 
uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden 
toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet verveelvoudigen of openbaar 
maken. 
 
24 Overdraagbaarheid 
Het gebruiksrecht op programmatuur is niet overdraagbaar anders dan onder algemene titel. 
 
25 Software security, service, onderhoud en downtime 
Protify garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of gebreken zal werken.  
Protify maakt gebruik van het zogenaamde Smartsheet platform en is daarmee afhankelijk van de beschikbaarheid 
(24 x 7 x 365 ten behoeve van de productie omgeving en 99.9% uptime sinds livegang in 2006) en security (zoals 
beschreven op www.smartsheet.com) van Smartsheet.  
 
Protify kan door opdrachtgever niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, in het bijzonder voor bedrijfs- 
of andere gevolgschade, voortvloeiend uit of in verband houdend met het gebruik of niet kunnen gebruiken van de 
programmatuur.  
 
De wijze waarop het onderhoud wordt uitgevoerd, wordt door Protify bepaald.  
 
Opdrachtgever verschaft Protify tijdens de normale kantooruren, alle medewerking voor het verrichten van het 
onderhoud, zoals gebruik systeem en inzage in de in- en output, welke op het onderhoud betrekking hebben.  
 
26 Ondersteuning 
Protify verleent aan al haar opdrachtgevers telefonische ondersteuning op de volgende tijdstippen: maandag tot en 
met vrijdag tussen 09.00 uur en 17:00 uur. Opdrachtgever kan ervoor kiezen om met Protify afspraken te maken 
over een uitgebreidere ondersteuning (dus buiten deze tijdstippen zoals genoemd).  
 
27 Opzegging lopende licentieovereenkomsten 
Tenzij in de offerte anders is vermeld worden Licentiecontracten aangegaan voor een periode van maximaal 1 jaar 
(steeds tot het einde van het kalenderjaar). Opzeggen kan enkel tegen het einde van de looptijd, waarbij een 
opzegtermijn van 1 maand in acht genomen moet worden. Licentiecontracten die niet (tijdig) worden opgezegd, 
worden stilzwijgend verlengd voor een periode van 1 jaar. 
 


