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Algemene Voorwaarden van Tjuna B.V. 

Versie: 2 -  Datum: 1-1-2015 

ALGEMENE BEPALINGEN 

 

Art. 1 Aanbiedingen overeenkomst 

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op a lie aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Tjuna B.V. 

goederen en/of diensten van welke aard ook aan client levert. Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn 

slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. 

1.2. Alle aanbiedingen en andere uitingen van Tjuna B.V. zijn vrijblijvend, tenzij door Tjuna B.V. schriftelijk uitdrukkelijk anders is 

aangegeven. Client staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Tjuna B.V. opgegeven maten, eisen, 

specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Tjuna B.V. zijn aanbieding baseert. 

1.3. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Client zijn niet van toepassing op overeenkomsten met Tjuna B.V.. 

1.4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze 

algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. 

1.5. Tjuna B.V. kan steeds (nadere) eisen stellen aan communicatie tussen partijen of het verrichten van rechtshandelingen per email. 

Art. 2 Tarieven en betaling 

2.1 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 

2.2 Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst de datum van 31 december passeert, is Tjuna B.V. gerechtigd voor de in het 

volgende jaar te verrichten werkzaamheden zijn prijs en tarief aan te passen. Tjuna B.V. zal deze aanpassingen schriftelijk 

aankondigen met inachtneming van een termijn van ten minste een maand voor de ingangsdatum. Indien de aanpassing de 

gangbare indexeringen overstijgen en Client niet akkoord wenst te gaan met de door Tjuna B.V. kenbaar gemaakte aanpassing van 

prijzen en tarieven, is Client gerechtigd binnen 7 dagen na dagtekening van de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk 

op te zeggen tegen de datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden. 

2.3 Bij gebreke van specifieke condities zal Client binnen 14 dagen na factuurdatum betalen. Reclames ten aanzien van de factuur 

dienen binnen acht dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk aan Tjuna B.V. te worden medegedeeld. 

2.4 Bij gebreke van tijdige betaling is Client zonder ingebrekestelling of aanmaning in verzuim en zal hij de dan geldende wettelijke 

rente verschuldigd zijn over het openstaande bedrag vanaf de vervaldatum van de factuur tot de dag van betaling. 

2.5 Indien Client ook na schriftelijke aanmaning niet betaalt, is hij naast het alsdan verschuldigde bedrag tevens gehouden tot 

vergoeding aan Tjuna B.V. van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, advocatenkosten daaronder begrepen. De 

hoogte van deze kosten wordt bepaald op minimaal 15% van het totaal verschuldigde bedrag. 

 
Art. 3 Vertrouwelijkheid en geheimhouding 

3.1 ledere partij zal a lie redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen 
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vertrouwelijke informatie geheim te houden. 

Art. 4 Voorbehoud van eigendom en rechten, zaaksvorming en retentie 

4.1. Alle aan client geleverde zaken blijven eigendom van Tjuna B.V. totdat a lie bedragen die client verschuldigd is voor de krachtens 

de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te verrichten werkzaamheden, evenals alle overige bedragen die 

client wegens het tekortschieten in de betalingsverplichting verschuldigd is, volledig aan Tjuna B.V. zijn voldaan. Een client die als 

wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van Tjuna B.V. mogen verkopen en 

doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. Indien client (mede) uit door Tjuna 

B.V. geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt client die zaak slechts voor Tjuna B.V. en houdt client de nieuw gevormde zaak 

voor Tjuna B.V. totdat client alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan; Tjuna B.V. heeft in dat 

geval tot het moment van volledige voldoening door client alle rechten als eigenaar van de nieuw gevormde zaak. 

4.2. Rechten worden in voorkomend geval aan client steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat client de daarvoor 

overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt. 

4.3. Tjuna B.V. kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, 

documenten, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van Tjuna B.V. onder zich houden, ondanks een 

bestaande verplichting tot afgifte, totdat client alle aan Tjuna B.V. verschuldigde bedragen betaald heeft. 

Art. 5 Intellectuele eigendom 

5.1 Rechten van intellectuele eigendom die toekomen aan Tjuna B.V. zullen alleen aan Client worden overgedragen wanneer dat 

schriftelijk is overeen gekomen. Het is Client daarom onder meer niet toegestaan om werken waarop auteursrecht bestaat, zoals 

documenten, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tjuna B.V.: 

a. te wijzigen of te bewerken; 

b. enige aanduiding omtrent auteursrechten te verwijderen of te wijzigen. 

c. te delen met derden 

5.2 Client heeft het recht om de in het vorige lid genoemde documenten en andere werken te gebruiken voor het doel waarvoor zij zijn 

verstrekt en daarvan voor eigen gebruik afschriften te maken. 

5.3 Client staat er voor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling van apparatuur, programmatuur of 

andere materialen ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Client zal Tjuna B.V. voor aanspraken van derden ter zake 

deze beschikbaarstelling en het gebruik dat van de beschikbaar gestelde apparatuur, programmatuur of andere materialen wordt 

gemaakt, vrijwaren. 

Art. 6 Verplichtingen van partijen 

6.1 Tjuna B.V. is gehouden zijn opdracht onafhankelijk, naar beste weten en kunnen uit te voeren en daarbij de gedragscode van de 

NVBI na te leven. 
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6.2 Indien Tjuna B.V. bij de aanvaarding en/of de uitvoering van zijn werkzaam heden geconfronteerd wordt met feiten of 

omstandigheden die de voortgang van zijn werkzaamheden en/of het resultaat van zijn diensten negatief zouden kunnen 

beinvloeden, zal Tjuna B.V. Client daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. 

6.3 Client zal aan Tjuna B.V. tijdig a lie gegevens verschaffen en alle medewerking verlenen, die Tjuna B.V. nodig heeft voor de juiste 

uitvoering van de opdracht. 

6.4 Indien voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter 

beschikking van Tjuna B.V. staan of indien Client op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Tjuna B.V. het recht tot 

opschorting van de uitvoering van de opdracht en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke 

tarieven in rekening te brengen. 

6.5 De door Tjuna B.V. ingeschakelde medewerkers en derden zullen onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zijn, tenzij inschakeling 

van deze medewerkers en/of derden door Client is voorgeschreven. 

6.6 Partijen zullen over en weer gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede een jaar na beeindiging daarvan, medewerkers, 

die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van die overeenkomst, niet in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor 

zich laten werken, anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij. Client staat ervoor in dat het bepaalde 

in dit lid tevens zal worden nagekomen door met Client gelieerde derden, zoals maatschappijen in (en/of buiten) Nederland, die 

behoren tot het concern van Client of het concern waar Client deel van uitmaakt. 

Art. 7 Wijzigingen, meer- en minderwerk 

7.1 Client aanvaardt dat, indien de te leveren diensten en/of werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van voltooiing 

van de werkzaamheden en de begrote kosten daardoor kunnen worden beinvloed. 

7.2 Tjuna B.V. zal Client zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen, indien zich omstandigheden voordoen die leiden tot bijstelling van de 

opdracht en/of de verwachte inzet en tijdsduur. 

Art. 8 Aansprakelijkheid 

8.1 Indien een der partijen tekort schiet in de nakoming van een of meer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, zal de andere 

partij hem deugdelijk en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijk in gebreke stellen waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor 

zuivering van de tekortkoming. 

8.2 De partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen is tegenover de andere partij(en) aansprakelijk voor 

vergoeding van de schade die tengevolge daarvan is opgekomen aan de zijde van deze andere partij(en). 

8.3 De aansprakelijkheid van Tjuna B.V. wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is voor opdrachten 

met een looptijd tot zes maanden beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van het voor de overeenkomst 

bedongen honorarium. Voor opdrachten met langere looptijd is de vergoeding maximaal het bedrag van het honorarium over de 

laatste zes maanden. 

8.4 De aansprakelijkheid van Tjuna B.V. voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door 

bedrijfsstagnatie is uitgesloten. 
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8.5 Client zal Tjuna B.V. vrijwaren voor alle aanspraken van derden die verband houden met het aangaan en/of uitvoeren van de 

overeenkomst. 

Art. 9 Overmacht. 

9.1 Indien een der partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht zal hij daarvan zo spoedig mogelijk mededeling doen aan de 

andere partij. Partijen zullen in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen. 

9.2 Indien een der partijen ten gevolge van overmacht zijn prestatie langer dan drie maanden opschort, zijn de andere partijen 

gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. 

Art. 10 Beeindiging 

10.1 Buiten hetgeen elders in de overeenkomst is bepaald, is ieder der partijen gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of 

ingebrekestelling is vereist, buiten rechte de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien de andere partij: 

a. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, de andere partij zijn 

faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; 

b. de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd; 

c. de andere partij zijn huidige onderneming staakt, of een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt 

gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst 

na te kunnen komen. 

10.2 Buiten hetgeen in het vorige lid en elders in de overeenkomst is bepaald, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst door 

middel van een aangetekend schrijven buiten rechte te ontbinden indien de andere partij, na deugdelijke en zo gedetailleerd 

mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar 

tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst. 

10.3 Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beeindiging en/of ontbinding van de overeenkomst voort te duren, 

blijven nadien bestaan. 

ONTWIKKELING VAN PROGRAMMATUUR 

De in dit hoofdstuk 'Ontwikkeling van programmatuur' vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze algemene 

voorwaarden van toepassing indien Tjuna B.V. in opdracht van client programmatuur ontwikkelt en deze eventueel installeert. Op 

deze programmatuur is ook het hoofdstuk 'Gebruik en onderhoud van programmatuur' van toepassing, behalve voorzover daarvan 

in dit hoofdstuk wordt afgeweken.Daar waar in dit hoofdstuk over programmatuur wordt gesproken, zijn daarmee tevens bedoeld 

websites. 

Art. 11 Ontwikkeling van programmatuur 
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11.1. Indien niet reeds bij het aangaan van de overeenkomst specificaties of een ontwerp van de te ontwikkelen programmatuur aan 

Tjuna B.V. ter hand zijn gesteld, zullen partijen in overleg schriftelijk specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op 

welke manier dit zal geschieden. Tjuna B.V. zal de ontwikkeling van de programmatuur met zorg uitvoeren op basis van de door 

client te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan client instaat. Indien partijen het gebruik van 

een ontwikkelingsmethode zijn overeengekomen die zich er door kenmerkt dat het ontwerpen en/of het ontwikkelen van onderdelen 

van de programmatuur onderworpen is aan een nadere, tijdens de uitvoering van de overeenkomst te bepalen prioriteitstelling, zal 

deze prioriteitstelling steeds in overleg tussen partijen tot stand komen.  
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11.2. Tjuna B.V. is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan hem ter beschikking gestelde 

gegevens, specificaties of ontwerpen te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen 

werkzaamheden op te schorten totdat client de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen. 

11.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 verkrijgt client slechts het recht tot gebruik van de programmatuur in zijn eigen bedrijf of 

organisatie. Slechts indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en 

de bij de ontwikkeling van de programmatuur gemaakte technische documentatie aan client ter beschikking worden gesteld, in welk 

geval client gerechtigd zal zijn in deze programmatuur wijzigingen aan te brengen. Indien Tjuna B.V. in rechte gehouden wordt de 

broncode en/of de technische documentatie aan client ter beschikking te stellen, kan Tjuna B.V. daarvoor een redelijke vergoeding 

verlangen. 

Art. 12 Aflevering, installatie en acceptatie 

12.1. Tjuna B.V. zal de te ontwikkelen programmatuur aan client zoveel mogelijk conform de schriftelijk vastgelegde specificaties 

afleveren en installeren, dit laatste slechts indien een door Tjuna B.V. uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen. Bij 

gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal client zelf de programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en 

indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is Tjuna 

B.V. niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie. 

12.2. Indien een acceptatietest is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen na aflevering of, indien een door Tjuna B.V. 

uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing van de installatie. Gedurende de testperiode is het client niet 

toegestaan de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken. Tjuna B.V. kan steeds verlangen, derhalve 

ook indien zulks niet uitdrukkelijk is overeengekomen, dat client met voldoende gekwalificeerd personeel een deugdelijke test van 

voldoende omvang en diepgang uitvoert op (tussen-)resultaten van de ontwikkelingswerkzaamheden en dat de testresultaten 

schriftelijk, overzichtelijk en begrijpelijk aan Tjuna B.V. worden gerapporteerd. 

12.3. Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten bevat die de voortgang van de 

acceptatietest belemmeren, zal client Tjuna B.V. hierover schriftelijk gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode 

onderbroken wordt totdat de programmatuur zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven. 

12.4. Acceptatie van de programmatuur mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen 

partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die 

operationele of productieve ingebruikname van de programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan. Acceptatie mag voorts niet 

worden onthouden met betrekking tot aspecten van de programmatuur die slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals de 

vormgeving van gebruikersinterfaces. 

12.5. Indien de programmatuur in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of 

onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel onverlet 

12.6. Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn a lie bedragen die betrekking hebben op het ontwikkelen 

van de programmatuur, verschuldigd bij de aflevering van de programmatuur dan wel, indien in voorkomend geval tevens een door 

Tjuna B.V. uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij voltooiing van de installatie.  

 GEBRUIKEN ONDERHOUD VAN PROGRAMMATUUR 

De in dit hoofdstuk 'Gebruik en onderhoud van programmatuur' vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van deze 

algemene voorwaarden, van toepassing op alle door Tjuna B.V. terbeschikking gestelde programmatuur. De in dit hoofdstuk 
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bedoelde rechten en verplichtingen hebben uitsluitend betrekking op computerprogrammatuur, alsmede op daarbij behorende 

documentatie, alles met inbegrip van eventueel door Tjuna B.V. te verstrekken nieuwe versies. Daar waar in dit hoofdstuk over 

programmatuur wordt gesproken, zijn daarmee tevens bedoeld websites. 

Art. 13 Gebruiksrecht 

13.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 5 verleent Tjuna B.V. client het niet-exclusieve recht tot het gebruik van de programmatuur. 

Client zal de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze 

algemene voorwaarden bepaalde omvat het gebruiksrecht van client uitsluitend het recht de programmatuur te laden en uit te 

voeren. 

13.2. De programmatuur mag door client uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt op de ene verwerkingseenheid en 

voor een bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Voor zover daaromtrent niets 

anders is overeengekomen, gelden de verwerkingseenheid van client waarop de programmatuur voor het eerst is gebruikt en het 

aantal aansluitingen dat op het moment van eerste gebruik op die verwerkingseenheid is aangesloten, als verwerkingseenheid en 

aantal aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Bij eventuele storing van de bedoelde verwerkingseenheid kan de 

programmatuur voor de duur van de storing op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt. Het gebruiksrecht kan betrekking 

hebben op meerdere verwerkingseenheden voor zover dat uit de overeenkomst uitdrukkelijk blijkt. 

13.3. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is client niet toegestaan de programmatuur en dragers waarop deze is vastgelegd te 

verkopen, te verhuren, te sublicentieren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel 

dan ook ter beschikking van een derde te stellen, een derde al dan niet op afstand toegang te geven tot de programmatuur of de 

programmatuur bij een derde ter hosting onder te brengen, ook niet indien de betreffende derde de programmatuur uitsluitend ten 

behoeve van client gebruikt. Client zal de programmatuur niet wijzigen anders dan in het kader van het herstellen van fouten. Client 

zal de programmatuur niet gebruiken in het kader van de verwerking van gegevens ten behoeve van derden ('time-sharing'). De 

broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur voortgebrachte technische documentatie worden 

niet aan client ter beschikking gesteld, ook niet indien client bereid is voor deze terbeschikkingstelling een financiele vergoeding te 

voldoen. Client erkent dat de broncode een vertrouwelijk karakter heeft en dat deze bedrijfsgeheimen van Tjuna B.V. bevat. 

13.4. Onverwijld na het einde van het gebruiksrecht van de programmatuur zal client alle in zijn bezit zijnde exemplaren van de 

programmatuur aan Tjuna B.V. retourneren. Indien partijen zijn overeengekomen dat client bij het einde van het gebruiksrecht de 

betreffende exemplaren zal vernietigen, zal client van zodanige vernietiging Tjuna B.V. onverwijld schriftelijk melding maken. 

Art. 14 Aflevering, installatie en acceptatie 

14.1. Tjuna B.V. zal de programmatuur op de overeengekomen soort en formaat informatiedragers aan client afleveren en, indien een 

door Tjuna B.V. uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, de programmatuur bij client installeren. Bij gebreke van 

uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal client zelf de programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig 

de daarbij gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is Tjuna B.V. niet 

verplicht tot het uitvoeren van dataconversie. 

 
14.2. Indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen is het bepaalde in de artikelen 

12.2 tot en met 12.5 van overeenkomstige toepassing. Indien partijen geen acceptatietest zijn overeengekomen, aanvaardt client de 

programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt, derhalve met a lie zichtbare en onzichtbare 

fouten en andere gebreken, onverminderd de verplichtingen van Tjuna B.V. ingevolge de garantie van artikel 15. 

14.3. Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn a lie bedragen die betrekking hebben op de 
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terbeschikkingstelling van programmatuur en het recht tot gebruik van de programmatuur verschuldigd bij de aflevering van de 

programmatuur dan wel, indien in voorkomend geval tevens een door Tjuna B.V. uit te voeren instaIlatie schriftelijk is 

overeengekomen, bij voltooiing van de instaIlatie. 

Art. 15 Garantie 

15.1. Met inachtneming van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden is client gerechtigd tot verbetering van fouten in hem 

ter beschikking gestelde programmatuur als dat noodzakelijk is voor het met de programmatuur beoogde gebruik. Waar in deze 

algemene voorwaarden sprake is van 'fouten', wordt daaronder verstaan het substantieel niet voldoen aan de door Tjuna B.V. 

schriftelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties en, ingeval van maatwerkprogrammatuur en websites, aan de 

tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele of technische specificaties. Van een fout is alleen sprake indien 

client deze kan aantonen en indien deze reproduceerbaar is. Client is gehouden van fouten onverwijld melding aan Tjuna B.V. te 

maken. 

15.2. Tjuna B.V. zal zich naar beste vermogen ervoor inspannen fouten in de programmatuur in de zin van artikel 15.1 binnen een 

redelijke termijn te herstellen indien deze binnen een periode van een maand na aflevering, of, indien tussen partijen een 

acceptatietest is overeengekomen, binnen een maand na acceptatie gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Tjuna B.V. zijn gemeld. 

Tjuna B.V. garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking, fouten of overige gebreken zal werken of dat a lie fouten en 

overige gebreken worden verbeterd. Het herstel wordt gratis uitgevoerd, tenzij de programmatuur in opdracht van client is 

ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval Tjuna B.V. volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in 

rekening zal brengen. Tjuna B.V. kan volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is 

van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van client of van andere niet aan Tjuna B.V. toe te rekenen oorzaken of indien de 

fouten bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld. Herstel van verminkte of 

verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie. De garantieverplichting vervalt indien client zonder schriftelijke toestemming 

van Tjuna B.V. wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of laat aanbrengen, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal 

worden onthouden. 

15.3. Herstel van fouten zal geschieden op een door Tjuna B.V. te bepalen locatie. Tjuna B.V. is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel 

programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen. 

15.4. Tjuna B.V. heeft geen verplichting inzake herstel voor fouten die na afloop van de in artikel 15.2 bedoelde garantieperiode zijn 

gemeld, tenzij tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is afgesloten welke een zodanige plicht tot herstel omvat. 

Art. 16 Onderhoud 

16.1. Indien voor de programmatuur een onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien in de gebruiksvergoeding van de 

programmatuur onderhoud is inbegrepen, zal client overeenkomstig de gebruikelijke procedures van Tjuna B.V. geconstateerde 

fouten in de programmatuur gedetailleerd aan Tjuna B.V. melden. Na ontvangst van de melding zal Tjuna B.V. zich naar beste 

vermogen inspannen fouten in de zin van artikel 15.1 te herstellen en/of verbeteringen aan te brengen in latere nieuwe versies van 

de programmatuur. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie op de door Tjuna B.V. te bepalen wijze en termijn aan client ter 

beschikking worden gesteld. Tjuna B.V. is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende 

restricties in de programmatuur aan te brengen. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daaromtrent zal client zelf de 

gecorrigeerde programmatuur dan wel de beschikbaar gestelde nieuwe versie installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien 

nodig de daarbij gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is Tjuna B.V. 

niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie. 

16.2. Tjuna B.V. staat er niet voor in dat de programmatuur zonder onderbreking, fouten of andere gebreken zal werken of dat a lie fouten 
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of andere gebreken worden verbeterd. 

16.3. Tjuna B.V. kan de kosten van herstel volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of 

onoordeelkundig gebruik of van andere niet aan Tjuna B.V. toe te rekenen oorzaken of indien de programmatuur door anderen dan 

Tjuna B.V. is gewijzigd. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder onderhoud. 

16.4. Indien een onderhoudsovereenkomst is gesloten, zal Tjuna B.V. bij het beschikbaar komen van verbeterde versies van de 

programmatuur deze aan client ter beschikking stellen. Een maand na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is Tjuna 

B.V. niet meer verplicht tot het herstellen van eventuele fouten in de oude versie en tot het verlenen van ondersteuning met 

betrekking tot een oude versie. Voor het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en functies kan Tjuna 

B.V. van client verlangen dat deze een nieuwe overeenkomst met Tjuna B.V. aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een 

nieuwe vergoeding wordt betaald. 

16.5. Indien client niet gelijktijdig met het aangaan van de overeenkomst tot terbeschikkingstelling van de programmatuur een 

onderhoudsovereenkomst met Tjuna B.V. is aangegaan, kan Tjuna B.V. niet gehouden worden op een later moment alsnog een 

onderhoudsovereenkomst aan te gaan. 

16.6. Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn a lie bedragen die betrekking hebben op onderhoud van 

programmatuur voor aanvang van de onderhoudsperiode verschuldigd. 

Art. 17 Toepasselijk recht en forumkeuze 

17.1 Overeenkomsten tussen Client en Tjuna B.V. worden beheerst door Nederlands recht. 

17.2 Alle geschillen welke tussen partijen ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de 

vestigingsplaats van Tjuna B.V., tenzij partijen overeenkomen hun geschil anders te (doen) beslechten. 


