O V E R E E N KO M S T I N T E R N E T B O E K H O U D E N
De ondergetekenden

gevestigd te
postcode en straat
te dezen vertegenwoordigd door de heer/mevrouw

in zijn/haar functie van
hierna te noemen de ‘Contractant’
en
Ceifer Belastingadviseurs BV, gevestigd te Zeist, Utrechtseweg 131, 3702 AC Zeist,
te dezen vertegenwoordigd door de heer J.I.M. Sluijs in zijn functie van directeur, hierna te
noemen Ceifer,
in aanmerking nemende dat partijen met deze overeenkomst ‘Internet Boekhouden iMuis’ de
voorwaarden wensen vast te leggen waaronder de levering van de diensten door Ceifer aan de
Contractant zal plaatsvinden,
komen overeen als volgt:

ARTIKEL 1
1. OVEREENKOMST
Door ondertekening van deze overeenkomst geeft de Contractant opdracht aan Ceifer voor het
leveren van diensten zoals in artikel 2 is omschreven tegen de in deze overeenkomst opgenomen
voorwaarden.

ARTIKEL 2
1. DIENSTEN
De Contractant zal de volgende, door Ceifer beheerde, diensten afnemen tegen de daarbij
vermelde tarieven
Tarieven per Contractant en per medewerker

n

Basispakket
iMuis Internet boekhouden (basis)

per maand
€ 27,50

n
n

Modules
Kijkfunctie
Uren

€ 9,50
€ 19,50

Aantal medewerkers dat gebruikt maakt van de applicatie
Bovengenoemde tarieven zijn exclusief BTW.

eenmalige setup kosten
€ 150,-

2. LOOPTIJD, OPZEGGING EN OPSCHORTING VAN DE OVEREENKOMST
2.1 Looptijd van de overeenkomst
De overeenkomst Internet Boekhouden met iMuis wordt aangegaan voor minimaal één jaar en
komt tot stand op de datum van ondertekening van de overeenkomst.
De looptijd van de overeenkomst gaat in op de datum waarop Ceifer de afgenomen diensten
operationeel heeft opgeleverd.
De overeenkomst wordt na het verstrijken van de looptijd stilzwijgend met één jaar verlengd.
2.2 Opzegging van de overeenkomst
De opzegging van de overeenkomst Internet Boekhouden met iMuis dient, met inachtneming van
een opzegtermijn van 3 maanden, met een aangetekend schrijven plaats te vinden.
Wanneer de dienstverlening is beëindigd zal Ceifer de administratie van de Contractant na
1 maand uit het systeem verwijderen.
2.3 Opschorting van de dienstverlening
Ceifer heeft het recht, na voorafgaande aankondiging - per brief of per e-mail - de dienstverlening
op te schorten indien de Contractant:
a. de applicatie misbruikt;
b. de applicatie vervreemdt, bezwaart of wijzigt;
c. de applicatie gebruikt op een manier die leidt tot inbreuk op de auteursrechten van iMuis Online;
d. de applicatie kopieert of tracht te kopiëren;
e. de applicatie aan derden in gebruik geeft.
2.4 Beëindiging van de overeenkomst zonder opzegging
De overeenkomst en de dienstverlening door Ceifer eindigt onmiddellijk zonder dat opzegging is
vereist wanneer:
a. aan de Contractant surséance van betaling wordt of is verleend;
b. de Contractant een schuldsaneringsregeling zal krijgen of heeft verkregen;
c. de Contractant failliet is of failliet wordt verklaard;
d. de rechtspersoon is of wordt ontbonden.

ARTIKEL 3
1. ADRESGEGEVENS
Het centrale installatie- en factuuradres is:
Ceifer Belastingadviseurs BV
Utrechtseweg 131
3702 AC ZEIST.
2. FACTURERING EN BETALING
Ceifer factureert, na aanmelding, aan de Contractant de over een periode van 12 maanden
verschuldigde maandvergoeding en de eenmalige setup kosten.
Bij verlenging van de overeenkomst wordt over de nieuwe periode van 12 maanden de
verschuldigde maandvergoeding in rekening gebracht.
Het totaal factuurbedrag inclusief BTW dient binnen een termijn van 8 dagen te zijn voldaan.
3. OPLEVERING
De in artikel 2 overeengekomen diensten worden, na ontvangst van het verschuldigde factuurbedrag, binnen een termijn van 7 werkdagen operationeel opgeleverd.

ARTIKEL 4
1. VERPLICHTINGEN VAN CEIFER
Ceifer heeft de verplichting om de overeengekomen diensten zo optimaal mogelijk te leveren en
de belangen van de Contractant zo zorgvuldig mogelijk te behartigen.
Ceifer is tegenover de Contractant uitsluitend gehouden rekening te houden met hetgeen in deze
overeenkomst en in de daarbij behorende documenten is vastgelegd.

ARTIKEL 5
VERPLICHTINGEN CONTRACTANT
1. INFORMATIEVERSTREKKING
De Contractant is verplicht aan Ceifer zowel bij het aangaan van deze overeenkomst als gedurende
de looptijd daarvan alle informatie te verschaffen welke redelijke wijs van belang is voor de door
Ceifer, op basis van deze overeenkomst, te verlenen diensten en voor de nakoming van de uit deze
overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
2. APPARATUUR
De Contractant dient te beschikken over de juiste en correct werkende apparatuur voor de
verbinding met internet.
3. GEBRUIK APPLICATIE
Het is niet toegestaan om op andere wijze dan via de applicatie iMuis Online Boekhouden
toegang te krijgen tot onze servers, beveiligingen te doorbreken bijvoorbeeld door middel van
een valse identiteit.
4. GEBRUIKERSNAMEN EN WACHTWOORDEN
Het wordt ten sterkste afgeraden om gebruikersnamen en wachtwoorden aan derden mede
te delen. Door Ceifer wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade als gevolg van het
verspreiden en/of het gebruik van gebruikersnamen en wachtwoorden op een andere wijze dan
volgens de Instructies voor iMuis Online Boekhouden.
5. GEBRUIK iMUIS ONLINE BOEKHOUDEN
De Contractant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik binnen zijn/haarbedrijf van iMuis Online
Boekhouden alsmede voor de controle- en beveiligingprocedures.

ARTIKEL 6
BEDRIJFS- EN PERSOONSGEGEVENS
1. VERWERKEN IN HET KADER VAN DE APPLICATIE iMUIS ONLINE BOEKHOUDEN
De Contractant verleent toestemming aan Ceifer voor het verwerken van de opgegeven bedrijfsen persoonsgegevens in het kader van de applicatie iMuis Online Boekhouden.
Ceifer zal deze gegevens vertrouwelijk behandelen en deze niet ter beschikking stellen aan derden
tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de opdracht(en) uit hoofde van deze overeenkomst
of wel de gegevens op grond van een wettelijk voorschrift ter beschikking moeten worden gesteld.
2. VERWERKEN IN HET RELATIEBESTAND VAN CEIFER
De Contractant verleent Ceifer toestemming om de bedrijfs- en persoonsgegevens te verwerken in
haar relatiebestand met het oog op het aanbieden van andere Ceifer-diensten tenzij de Contractant
daartegen uitdrukkelijk bezwaar heeft gemaakt.

ARTIKEL 7
1. ANDERE DIENSTEN VAN CEIFER
Indien en zodra de Contractant van andere door Ceifer aangeboden diensten gebruik wenst te
maken die niet in deze overeenkomst zijn opgenomen, dient daarvoor een separate overeenkomst
te worden gesloten.

ARTIKEL 8
BEHEER VAN DIENSTEN EN SYSTEMEN
1. BESCHIKBAARHEID
De applicatie iMuis Online Boekhouden is in principe 24 uur per dag en 7 dagen per week
beschikbaar.
2. BUITEN GEBRUIK STELLEN
Het is iMuis Online toegestaan om haar systemen (tijdelijk) buiten gebruik te stellen voor onderhoud, verbeteringen dan wel vernieuwingen van die systemen, waarbij er naar wordt gestreefd dit
met de minst mogelijke overlast te laten plaatsvinden.
3. WIJZIGINGEN
Het is iMuis Online toegestaan wijzigingen aan te brengen in de applicatie. Dit zal voornamelijk
betrekking hebben op het oplossen van storingen en het bieden van nieuwe functionaliteit.
iMuis Online dan wel Ceifer is niet aansprakelijk voor enige schade dan wel gevolgschade van de
Contractant als gevolg van het in lid 2 en lid 3 gestelde.
iMuis Online en Ceifer garanderen te allen tijde dat de gegevens van de Contractant gedurende
de looptijd van de overeenkomst beschikbaar blijven.

ARTIKEL 9
AANSPRAKELIJKHEID
1. RISICO
Ceifer is niet aansprakelijk voor de door de Contractant geleden schade door welke oorzaak dan
ook (onder andere in geval van overmacht zoals door oorlog, natuurrampen, storingen in de
telecommunicatie infrastructuur, gebreken in programmatuur die niet door Ceifer worden beheerd
of zijn ontwikkeld) behalve en voor zover onherroepelijk komt vast te staan dat eventuele schade
een rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Ceifer.
2. BEPERKING
De aansprakelijkheid van Ceifer voor door de Contractant geleden schade is te allen tijde beperkt
tot het maximaal door de Contractant betaalde bedrag voor de diensten van Ceifer uit hoofde van
deze overeenkomst.
3. VERANTWOORDELIJKHEID CONTRACTANT
De Contractant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik of misbruik van toegekende gebruiksnamen
en wachtwoorden. Ceifer kan op geen enkele wijze hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

A R T I K E L 10
ALGEMENE VOORWAARDEN
1. ALGEMENE VOORWAARDEN CEIFER
De Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden van Ceifer - verder te noemen Algemene
Voorwaarden - maken onderdeel uit van deze overeenkomst en zijn eveneens van toepassing op
de overige diensten/documenten van Ceifer. De Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30171059.
De Contractant verklaart door ondertekening van deze overeenkomst de volledige tekst van de
Algemene Voorwaarden te kennen en de toepasselijkheid te aanvaarden.
Voor zover de Overeenkomst Internet Boekhouden met iMuis afwijkt van het bepaalde in de
Algemene voorwaarden prevaleren de bepalingen van deze overeenkomst.
Het document Algemene Voorwaarden wordt als bijlage aan deze overeenkomst gehecht.
2. WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN
De Algemene Voorwaarden kunnen worden gewijzigd en/of aangevuld welke wijzigingen en aanvullingen voor de Contractant en Ceifer bindend zullen zijn.
3. ASP REGLEMENT
Het ASP reglement van Ceifer maakt deel uit van deze overeenkomst. De Contractant verklaart
door ondertekening de volledige tekst van het ASP reglement te kennen en de toepasselijkheid
te aanvaarden. Het getekende exemplaar van het ASP reglement wordt als bijlage aan deze
overeenkomst gehecht. ASP is een programma voor het outsourcen van uw kantoorautomatisering.

A R T I K E L 11
1. TOEPASSELIJK RECHT
Op alle overeenkomsten, offertes, facturen en overige documenten en correspondentie van Ceifer
is het Nederlands recht van toepassing. Bij geschillen is uitsluitende de rechtbank te Utrecht
bevoegd.

ONDERTEKENING
Aldus opgemaakt en ondertekend in tweevoud te Zeist.
Datum

Ceifer Belastingadviseurs BV

Contractant

J.I.M. Sluijs
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