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1. DEFINITIES 

 
1.1. Ictual N.V. 

Ictual N.V., statutair gevestigd te Willemstad, Curaçao. In deze voorwaarden nader te noemen 
Ictual. 

1.2. Standaardprogrammatuur 

Voor een bepaalde toepassing of bedrijfstak ontwikkelde programmatuur, die middels een 
gebruiksrecht door Ictual ter beschikking van derden wordt gesteld. 

1.3. Maatwerkprogrammatuur 

Voor een bepaalde toepassing door Ictual te ontwikkelen programmatuur overeenkomstig door 
een opdrachtgever te leveren specificaties. 

1.4. Licentieprogrammatuur 

Maatwerkprogrammatuur die voor een opdrachtgever volgens zijn specificaties werd 
vervaardigd en waarvan Ictual de verkooprechten heeft verworven. 

1.5. Gebruiksrecht 

Onder gebruiksrecht wordt het recht van een opdrachtgever verstaan om 
standaardprogrammatuur of licentieprogrammatuur voor de overeengekomen kontraktperiode 
te gebruiken. 

1.6. Programmatuur in objectvorm 

Programmatuur die is omgezet in een vorm die geschikt is om direct door een 
computersysteem te worden uitgevoerd. Deze programmatuur kan door de opdrachtgever niet 
worden gewijzigd. 

1.7. Programmatuur in sourcevorm 

Programmatuur zoals oorspronkelijk vastgelegd en nog niet geschikt om door een 
computersysteem te worden uitgevoerd. Deze programmatuur kan door de opdrachtgever 
worden gewijzigd. 

1.8. Applicatie 

Groep van bij elkaar behorende programma's die als afzonderlijke (deel)toepassing kan 
worden afgenomen. 

1.9. Versie 

Een, in het kader van het onderhoud, totaal herziene applicatie. 

1.10. Release 

Een, in het kader van het onderhoud, automatisch en kosteloos toegezonden applicatie met 
technische en functionele verbeteringen in de programmatuur van een eerder ter beschikking 
gestelde versie. 
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1.11. Automatisch leesbare informatiedrager 

Medium, waarop programmatuur of bestanden zijn vastgelegd en dat door een 
computersysteem kan worden gelezen. Voorbeelden: diskette, tape, CD-ROM of cassette. 

1.12. Actieve gebruikers 

Het hoogste aantal gebruikers die, gelijktijdig, on-line gebruik maken van bij elkaar behorende 
groepen applicaties en hierbij zowel muteren als raadplegen. 

1.13. Passieve gebruikers 

Het hoogste aantal gebruikers die, gelijktijdig, on-line gebruik maken van bij elkaar behorende 
groepen applicaties en hierbij alleen raadplegen. 

1.14. Fouten en onvolkomenheden 

Afwijkingen in de werking van de programmatuur ten opzichte van de beoogde werking, zoals 
beschreven in de documentatie. 
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2. OFFERTES EN OVEREENKOMSTEN 

 
2.1. Alle door Ictual gedane aanbiedingen, prijsopgaven en offertes - in welke vorm dan ook - zijn 

vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

 
2.2. Voorstellen, prijsopgaven en opgave van levertijden kunnen door Ictual zonder aankondiging 

vooraf worden gewijzigd of ingetrokken, onder meer - doch niet uitsluitend- op basis van 
annonceringen van nieuwe of verbeterde producten, toegenomen kennis en ervaring, gewijzigde 
uitgangspunten, prijswijzigingen, correcties en wijzigingen in de beschikbare mankracht. 

 
2.3. Ictual is eerst gebonden, indien een opdracht, afspraak of toezegging schriftelijk door haar is 

aanvaard, respectievelijk bevestigd. 

 
2.4. Inkoop- en andere voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij 

dergelijke voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk door Ictual zijn aanvaard. Een dergelijke 
aanvaarding mag niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat Ictual een zodanige mededeling 
van de opdrachtgever onweersproken laat. 

 
2.5. Wijziging van, en aanvulling op enige overeenkomst of deze algemene voorwaarden is bindend 

na schriftelijke acceptatie daarvan door Ictual. 

 
 
 
 

3. STANDAARDPROGRAMMATUUR 

 
3.1. Gebruiksrecht 

 
3.1.1. De opdrachtgever verkrijgt het niet-exclusieve gebruiksrecht van standaardprogrammatuur, 

hetgeen naast het in deze algemene voorwaarden bepaalde omvat het uitsluitend recht de 
programmatuur te laden en uit te voeren; dit recht wordt verkregen nadat de door Ictual 
verstrekte opdrachtbevestiging voor akkoord getekend aan Ictual is geretourneerd en de 
opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Ictual heeft voldaan. 

3.1.2. Het gebruiksrecht wordt verkregen voor toepassing van de standaardprogrammatuur op 
een centrale verwerkingseenheid van het type dat in de opdrachtbevestiging is vermeld. 
Het gebruiksrecht wordt tevens verkregen voor via communicatie op deze centrale 
verwerkingseenheid aangesloten vestigingen en gebruikers, onder voorwaarde dat de 
administratieve verantwoordelijkheid voor deze vestigingen ligt op de locatie waar de 
centrale verwerkingseenheid zich bevindt, en dat alle contacten met Ictual via de centrale 
locatie verlopen. Hierbij geldt dat het totaal aantal actieve en passieve gebruikers, niet het 
in de opdrachtbevestiging vermelde respectievelijke aantalgebruikers overschrijft. 

3.1.3. Levering geschiedt op de overeengekomen wijze. De keuze tussen de levering van 

programmatuur in objectvorm dan wel in sourcevorm geldt minimaal voor alle applicaties. 

3.1.4. De standaardprogrammatuur wordt aan de gebruikers gelevert op automatisch leesbare 
informatiedragers. 

3.1.5. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar; de opdrachtgever is het niet toegestaan de 
programmatuur en de dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te 
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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. 

3.1.6. Het is de opdrachtgever niet toegestaan derden van de inhoud van de 
standaardprogrammatuur op zodanige wijze op de hoogte te stellen dat zij hiervan gebruik 
kunnen maken om soortgelijke programmatuur te vervaardigen. 

3.1.7. Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht het gebruiksrecht van de programmatuur in 
objectvorm om te zetten in het gebruiksrecht van de programmatuur in sourcevorm. Op de 
dan geldende kosten voor het gebruiksrecht in sourcevorm zal het aanvankelijk betaalde 
gebruiksrecht voor de programmatuur in objectvorm in mindering worden gebracht. 

3.2. Onderhoud 
 
3.2.1. Onder onderhoud worden de volgende werkzaamheden verstaan: 

• De telefonische begeleiding voor zover deze binnen redelijke grenzen blijft. 

• De correctie van fouten in de geleverde standaardprogrammatuur en bijhorende 
documentatie ongeacht het moment waarop deze fouten worden geconstateerd. 

• Functionele verbeteringen in de programmatuur op initiatief van Ictual. 

• Het verstrekken van productinformatie in het algemeen. 

3.2.2. Aanpassingen en verbeteringen in de programmatuur, indien onderhoud expliciet is 
overeen gekomen, zullen met regelmaat in de vorm van 'releases' aan de opdrachtgever 
worden aangeboden. 

3.2.3. In nieuwe versies kunnen de volgende soorten wijzigingen en uitbreidingen worden 
aangebracht: 

• Aanpassingen aan nieuwe mogelijkheden van de apparatuur, systeemprogrammatuur 
en/of database waaronder de standaardprogrammatuur operationeel is. 

• Aanpassingen op grond van wensen en eisen van (groepen) gebruikers. 

• Aanpassingen op grond van eigen initiatief van Ictual. 

 
Zodra dergelijke nieuwe versies beschikbaar zijn, zal Ictual de gebruikers van de 
betreffende standaardprogrammatuur die een onderhoudsovereenkomst hebben afgesloten 
daarvan in kennis stellen, alsmede van de voorwaarden waaronder, en eventueel de prijs 
waartegen deze nieuwe versie beschikbaar is. 

 
3.2.4. Gebruiker is niet verplicht een nieuwe versie te gebruiken. Ictual verplicht zich echter de 

oude versie te blijven onderhouden gedurende een periode van 3 maanden na aanbieding 
van de nieuwe versie. 
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3.2.5. Indien overgang op een nieuwe versie het noodzakelijk maakt dat bepaalde individuele 
wijzigingen voor opdrachtgever opnieuw moeten worden aangebracht of dat wijzigingen 
moeten worden aangebracht in aansluitende programmatuur, kunnen dergelijke 
werkzaamheden door Ictual op basis van nacalculatie tegen het geldende uurtarief worden 
uitgevoerd. 

3.2.6. Ictual heeft het recht kosten voor haar werkzaamheden in rekening te brengen, welke 
voortvloeien uit een door de opdrachtgever gemelde storing, na beëindiging van het 
onderhoud op de door gebruiker gehanteerde versie, alsmede indien deze storing het 
gevolg is van wijzigingen die de gebruiker in de programmatuur heeft aangebracht. 

3.2.7. Het afsluiten van een onderhoudsovereenkomst voor de standaardprogrammatuur is niet 
verplicht. Voor een groep bij elkaar behorende applicaties is onderhoud slechts mogelijk 
indien voor al deze applicaties gezamenlijk een onderhoudsovereenkomst wordt afgesloten. 

3.2.8. Een onderhoudsovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van minimaal 1 jaar 
ingaande per de datum van aflevering van de programmatuur, lopend tot en met 31 
december van het volgend jaar, tenzij hiervan in de opdrachtbevestiging is afgeweken. Na 
deze periode vindt stilzwijgende verlenging plaats met telkens 1 jaar, tenzij één van beide 
partijen de overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van 
drie maanden voor opdrachtgever en twaalf maanden voor Ictual. 

3.2.9. Op onderhoudsbedragen wordt geen prijsreductie verleend indien het gebruiksrecht van 
standaardprogrammatuur voor meerdere centrale verwerkingseenheden of administratieve 
eenheden wordt verkregen. 

3.2.10. Ictual heeft het recht de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden bij derden onder te 
brengen. Gebruiker zal hiervan 3 maanden vooraf schriftelijk op de hoogte worden gesteld. 

3.3. Consultancy 
 
3.3.1. De aan consultancy bestede tijd is op nacalculatiebasis, tegen het in de 

opdrachtbevestiging vermelde uurtarief, verschuldigd. Per bezoek wordt minimaal een 
halve dag in rekening gebracht. 

3.3.2. Reisuren worden hierbij aangemerkt als bestede uren, voor zover zij één uur per dag te 

boven gaan. 

3.3.3. De in de opdrachtbevestiging vermelde tarieven gelden voor het in de dagtekening van de 
opdrachtbevestiging vermelde jaar. 
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4. LICENTIEPROGRAMMATUUR 

 
4.1. Gebruiksrecht. 

 
4.1.1. De opdrachtgever verkrijgt het niet-exclusieve gebruiksrecht van licentieprogrammatuur, 

hetgeen naast het in deze algemene voorwaarden bepaalde omvat het uitsluitend recht de 
programmatuur te laden en uit te voeren; dit recht wordt verkregen nadat de door Ictual 
verstrekte opdrachtbevestiging voor akkoord getekend aan Ictual is geretourneerd en de 
opdrachtgever al zijn verplichtingen jegens Ictual heeft voldaan. 

4.1.2. Het gebruiksrecht wordt verkregen voor toepassing van de licentieprogrammatuur op een 
centrale verwerkingseenheid van het type dat in de opdrachtbevestiging is vermeld. Het 
gebruiksrecht wordt tevens verkregen voor via communicatie op deze centrale 
verwerkingseenheid aangesloten vestigingen en gebruikers, onder voorwaarde dat de 
administratieve verantwoordelijkheid voor deze vestigingen ligt op de locatie waar deze 
centrale verwerkingseenheid zich bevindt en dat alle contacten met Ictual via de centrale 
locatie verlopen. Hierbij geldt dat het totaal aantal actieve en passieve gebruikers niet het in 
de opdrachtbevestiging vermelde aantal overschrijdt. 

4.1.3. Licentieprogrammatuur wordt aan de opdrachtgever geleverd in sourcevorm, vergezeld van 
de beschikbare documentatie. 

4.1.4. De licentieprogrammatuur wordt aan de opdrachtgever gelevert op automatisch leesbare 
informatiedragers. 

4.1.5. Het gebruiksrecht van de licentieprogrammatuur is niet overdraagbaar; de opdrachtgever is 
het niet toegestaan de licentieprogrammatuur en de 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. 

4.1.6. Het is de opdrachtgever niet toegestaan derden van de inhoud van de 
licentieprogrammatuur op de hoogte te stellen op zodanige wijze, dat zij hiervan gebruik 
kunnen maken om gelijksoortige programmatuur te vervaardigen. 

4.2. Onderhoud 
 
4.2.1. Voor licentieprogrammatuur wordt geen onderhoudsovereenkomst afgesloten. 

4.2.2. Aanpassingen op licentieprogrammatuur kunnen op afroep worden uitgevoerd. Dergelijke 
werkzaamheden worden als maatwerkopdracht op basis van vaste prijs of nacalculatie 
uitgevoerd. 

4.2.3. Ictual zal ernaar streven voor onderhoudswerkzaamheden zo mogelijk dezelfde 

medewerkers beschikbaar te stellen. 
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4.3. Consultancy 
 
4.3.1. De aan consultancy bestede tijd is op nacalculatiebasis, tegen het in de 

opdrachtbevestiging vermelde uurtarief, verschuldigd. Per bezoek wordt minimaal een 
halve dag in rekening gebracht. 

4.3.2. Reisuren worden hierbij aangemerkt als bestede uren, voor zover zij één uur per dag te 
boven gaan. 

4.3.3. De in de opdrachtbevestiging vermelde tarieven gelden voor het in de dagtekening van de 

opdrachtbevestiging vermelde jaar. 

 
 

5. MAATWERKPROGRAMMATUUR 

 
5.1. Maatwerkprogrammatuur tegen vaste prijs 

 
5.1.1. Wanneer tussen Ictual en opdrachtgever een overeenkomst is gesloten tot het 

vervaardigen van maatwerkprogrammatuur tegen een vaste prijs zal Ictual in de 
opdrachtbevestiging aangeven welke functies de betreffende programmatuur zal bevatten, 
dan wel verwijzen naar een rapport waarin de betreffende functies zijn beschreven. 

5.1.2. Een maatwerkopdracht tegen vaste prijs kan worden aangevuld of gewijzigd tijdens de 
uitvoering ervan. Een dergelijke aanvulling of wijziging kan consequenties hebben voor 
zowel de prijs als de opleveringstermijn van de betreffende programmatuur. Indien dit het 
geval is, zal Ictual de opdrachtgever zo snel mogelijk na constatering hiervan in kennis 
stellen. Indien opdrachtgever nalaat binnen 8 dagen na ontvangst van de mededeling van 
de prijswijziging daartegen te protesteren, zullen de financiële consequenties van deze 
nalatigheid voor rekening van de opdrachtgever zijn. 

5.1.3. Wanneer maatwerkprogrammatuur tegen een vaste prijs wordt vervaardigd, zijn de kosten 
van begeleiding en instructie van de opdrachtgever en documentatie nimmer in de 
overeengekomen vaste prijs begrepen. 
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5.2. Maatwerkprogrammatuur op basis van nacalculatie 
 
5.2.1. Wanneer een opdracht tot het vervaardigen van maatwerkprogrammatuur is 

overeengekomen op basis van nacalculatie zal de opdrachtgever de volgende kosten 
verschuldigd zijn: 

• Het aantal bestede uren tegen de overeengekomen uurtarieven, waarin begrepen zijn 
de kosten van het gebruik van bij Ictual beschikbare hulpmiddelen en 
verbruiksmaterialen. 

• De reis- en verblijfkosten. 

• De kosten van in overeenstemming met de opdrachtgever nodig geachte assistentie 
van derden, die wordt doorberekend op basis van door deze derden berekende 
tarieven, dan wel door deze derden rechtstreeks wordt doorberekend aan 
opdrachtgever. 

5.2.2. De in de opdrachtbevestiging vermelde uurtarieven gelden voor het in de dagtekening van 

de opdrachtbevestiging vermelde jaar. 

5.3. Uitvoering en acceptatie 
 
5.3.1. De opdrachtgever zal een contactpersoon aanstellen en de naam daarvan aan Ictual 

kenbaar maken. Deze contactpersoon heeft tot taak om in nauwe samenwerking met Ictual 
de ontwikkelde maatwerkprogrammatuur te testen en in gebruik te nemen. Deze 
contactpersoon zal door de opdrachtgever zijn gemachtigd tot de acceptatie van de 
programmatuur. 

5.3.2. Ictual zal, conform de afspraken in de opdrachtbevestiging, een beschrijving van de functies 
van de programmatuur opstellen, welke ter goedkeuring aan de opdrachtgever zal worden 
aangeboden. Na schriftelijke goedkeuring door de opdrachtgever zal een uitwerking worden 
gemaakt middels programmering, zulks met inachtneming van de door de opdrachtgever 
schriftelijk aangegeven dan wel door Ictual schriftelijk vastgelegde opmerkingen en/of 
aanvullingen. Ictual heeft het recht om de werkzaamheden op te schorten totdat 
bovengenoemde schriftelijke goedkeuring door de opdrachtgever is verleend. 

5.3.3. Wijzigingen op de beschrijving na bovengenoemde goedkeuring zullen door Ictual als 
meerwerk worden aangemerkt en als zodanig aan de opdrachtgever in rekening worden 
gebracht. 

5.3.4. Bij de oplevering van de programmatuur zal Ictual in aanwezigheid van de contactpersoon 
van de opdrachtgever en met behulp van door de opdrachtgever verstrekte testgegevens 
een globale test uitvoeren. De opdrachtgever verstrekt daartoe testgegevens, voor de 
juistheid en volledigheid waarvan hij de verantwoordelijkheid draagt. 

5.3.5. Onmiddellijk na de oplevering zal de opdrachtgever beginnen met het testen van de 
programmatuur. Uiterlijk 2 maanden daarna zal hij Ictual een rapport ter hand stellen waarin 
de testresultaten en de eventueel gebleken tekortkomingen vermeld staan. Indien na 2 
maanden na de eerste oplevering geen rapport aan Ictual is verstrekt, zal de opgeleverde 
programmatuur als volledig en juist, en als zodanig door de opdrachtgever geaccepteerd 
worden beschouwd. 

5.3.6. Na correctie door Ictual van de in het rapport vermelde gebreken zal ten kantore van de 
opdrachtgever een acceptatietest plaatsvinden, waarvan het resultaat zal worden 
vastgelegd in een door de opdrachtgever en Ictual ondertekend protocol. 

5.3.7. Fouten en/of tekortkomingen ten opzichte van de beschrijving die na verloop van twee 
maanden na oplevering worden geconstateerd, zullen bij maatwerk tegen een vaste prijs 
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door Ictual kunnen worden hersteld op basis van nacalculatie. Bij een maatwerkopdracht op 
basis van nacalculatie zullen dergelijke werkzaamheden altijd in rekening worden gebracht. 

5.4. Onderhoud 
 
5.4.1. Onderhoudswerkzaamheden voor maatwerkprogrammatuur kunnen op afroep worden 

uitgevoerd. Dergelijke werkzaamheden worden als maatwerkopdracht op basis van vaste 
prijs of nacalculatie uitgevoerd. 

5.4.2. Ictual zal ernaar streven voor onderhoudswerkzaamheden zo mogelijk dezelfde 

medewerkers beschikbaar te stellen. 

5.5. Consultancy 
 

5.5.1. De aan consultancy bestede tijd is op nacalculatiebasis, tegen het in de 
opdrachtbevestiging vermelde uurtarief, verschuldigd. Per bezoek wordt minimaal een 
halve dag in rekening gebracht. 

5.5.2. Reisuren worden hierbij aangemerkt als bestede uren, voor zover zij een uur per dag te 
boven gaan. 

5.5.3. in de opdrachtbevestiging vermelde uurtarieven gelden voor het in de dagtekening van de 
opdrachtbevestiging vermelde jaar. 

 
 

6. APPARATUUR 

 
6.1. Door derden geleverde apparatuur 

 
6.1.1. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op apparatuur, accessoires en 

programmaproducten die door derden aan de opdrachtgever worden geleverd en waarbij 
Ictual als adviseur optreedt. 

6.1.2. Als zodanig kan Ictual adviezen geven inzake de samenstelling van de apparatuur en de 
benodigde systeemsoftware en de door de opdrachtgever en diens medewerkers te volgen 
opleidingen. 

6.1.3. Bestelling van apparatuur, accessoires en systeemprogrammatuur kan uitsluitend 
geschieden op de door de leverancier daartoe aangegeven wijze. 

6.1.4. Aanbevelingen van de apparatuur, systeemprogrammatuur of accessoires zijn mede 
gebaseerd op gegevens die door de opdrachtgever werden verschaft. Ten aanzien van 
ramingen, schattingen en dergelijke kunnen nooit garanties worden gegeven. 

6.1.5. Ictual is niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is door overschrijding van de 
opgegeven levertijd als gevolg van tegenslagen in productie of bij installering, tenzij deze 
schade is toe te rekenen aan grove schuld of opzet van Ictual zelf. 

6.1.6. Evenmin is Ictual aansprakelijk voor schade als gevolg van fouten of tekortkomingen in de 

door derden geleverde producten. 

 
 

7. CURSUSSEN 

 
7.1. Cursussen worden georganiseerd op een door Ictual aangegeven datum en plaats. 
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7.2. Tenzij anders is aangegeven vangt een cursus aan om 9.30 uur en eindigt om 16.30 uur. 

 
7.3. Indien is overeengekomen dat Ictual de cursus op de door de opdrachtgever aan te wijzen locatie 

zal geven, dan dient de opdrachtgever zorg te dragen voor een geschikte ruimte en voor 
voldoende en volledig geïnstalleerde apparatuur en hulpmiddelen conform de daartoe met Ictual 
gemaakte afspraken. Bij nalatigheid is Ictual gerechtigd de cursus met het hierdoor ontstane 
tijdverlies in te korten dan wel de extra bestede tijd aan opdrachtgever in rekening te brengen. 

 
7.4. Cursusprijs is exclusief tot de cursus behorende materiaal maar inclusief het gebruik van de 

apparatuur. Indien de cursus plaatsvindt in de leslokalen van Ictual, is ook de lunch in de prijs 
begrepen. 

 
7.5. Inschrijvingen voor cursussen worden door Ictual schriftelijk bevestigd en zijn bindend. 

 
7.6. Opdrachtgever kan een aanmelding uitsluitend schriftelijk annuleren. Indien dit binnen twee 

weken vóór aanvang van de cursus geschiedt, is opdrachtgever de volledige cursuskosten 
verschuldigd. Opdrachtgever heeft het recht zelf voor een vervangende deelnemer te zorgen. 

 
7.7. Indien Ictual wegens ziekte of verhindering van een employé of om een andere reden buiten haar 

verantwoordelijkheid, niet in staat is volgens plan een cursus te geven of af te maken, zal zij 
trachten voor deze situatie op redelijke termijn een oplossing te vinden, maar Ictual zal niet 
aansprakelijk zijn voor de schade als gevolg van dit uitstel. 

 
7.8. Ictual heeft het recht een cursus te annuleren door de opdrachtgever hiervan uiterlijk vijf 

werkdagen van tevoren schriftelijk kennis te geven. 

 
 
 

8. REIS- EN VERBLIJFKOSTEN 

 
8.1. Reis- en verblijfkosten worden niet doorberekend voor zover zij betrekking hebben op bezoeken 

op Curaçao. 

 
8.2. Reisuren worden doorberekend tegen het geldende uurtarief, met dien verstande dat het eerste 

reisuur per werkdag steeds voor rekening van Ictual is. 

 
8.3. De reistijd wordt berekend vanaf de standplaats waar de betrokken medewerker van Ictual 

werkzaam is. 

 
8.4. Indien, op verzoek van de opdrachtgever, een medewerker van Ictual een bezoek moet brengen 

aan het buitenland, zullen alle daaraan verbonden reis- en verblijfkosten voor rekening komen van 
de opdrachtgever, alsmede alle kosten die daar rechtstreeks verband mee houden, zoals kosten 
van visa, medische keuringen en vaccinaties. 

 
 
 

9. PRIJZEN EN TARIEVEN 

 
9.1. Alle in offertes en opdrachtbevestigingen vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief wettelijk 

vastgestelde omzetbelasting. 

 

9.2. Ictual is gerechtigd tarieven en vergoedingen voor leveranties en diensten jaarlijks aan te passen, 
tenzij overheidsvoorschriften zich tegen zulk een aanpassing verzetten. Ictual zal echter van te 
voren kennisgeving verschaffen waarneer en met welke reden een prijsaanpassing plaats zal 
vinden echter 7 dagen na kennisgeving is deze bindend 
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9.3. Voor maatwerkopdrachten met een doorlooptijd van meer dan 12 maanden en afgesloten tegen 
een vaste prijs, mag telkens na verloop van 12 maanden het dan resterende door te berekenen 
deel van het totale contractbedrag worden aangepast conform de aanpassing van de prijzen en 
tarieven als onder 9.2 bedoeld. 

 
9.4. Werkzaamheden waarvoor geen vaste prijs is overeengekomen kunnen op verzoek van de 

opdrachtgever in de meeste gevallen ook buiten de normale werktijden worden verricht. Het 
uurtarief zal dan als volgt worden verhoogd: 

▪ met 50% indien de totale werktijd de 10 uur per dag te boven gaat. 
▪ met 50% bij werkzaamheden op werkdagen (maandag tot en met vrijdag) vóór 8.00 uur en na 

18.00 uur. 
▪ met 100% bij werkzaamheden op zaterdagen, zon- en feestdagen. 

 

 
10. FACTURERING 

 
10.1. Boven de overeengekomen prijzen en tarieven zal de wettelijk vastgestelde omzetbelasting aan 

opdrachtgever in rekening worden gebracht. Voorts komen ten laste van de opdrachtgever alle 
overige, na dagtekening van de overeenkomst van kracht geworden, heffingen van 
overheidswege, waartoe opdrachtgever wettelijk verplicht is. 

 
10.2. Gebruiksrecht zal in rekening worden gebracht volgens het factureringsschema in de 

opdrachtbevestiging. 

 
10.3. Onderhoud zal jaarlijks vooruit in rekening worden gebracht. 

 
10.4. Werkzaamheden op basis van uurtarief worden per week achteraf in rekening gebracht. 

 
10.5. Maatwerk op basis van een vaste prijs zal in rekening worden gebracht volgens het 

factureringsschema in de opdrachtbevestiging. 

 
10.6. Cursussen worden vooraf in rekening gebracht. 

 
10.7. Indien de opdrachtgever een lease-overeenkomst afsluit inzake door Ictual te leveren goederen, 

producten of diensten, zal de opdrachtgever de leasemaatschappij opdracht geven om de door 
Ictual verzonden facturen rechtstreeks aan Ictual te betalen. 

 
 
 

11. BETALING 

 
11.1. Tenzij anders is overeengekomen, zal opdrachtgever de betalingen laten plaatsvinden binnen 14 

dagen na de factuurdatum op een door Ictual aan te wijzen bank- of girorekening of contant ten 
kantore van Ictual in Antilliaanse guldens. 

 
11.2. Betalingen dienen te geschieden zonder enige aftrek, korting of schuldvergelijking. 

 
11.3. Wanneer opdrachtgever niet binnen de in de overeenkomst genoemde betalingstermijn aan haar 

verplichtingen jegens Ictual heeft voldaan, komen voor haar rekening alle door Ictual te maken 
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten tot inning of verhaal van haar vordering. Deze kosten 
bedragen minimaal 15% van het te incasseren bedrag. Opdrachtgever is, zonder dat 
ingebrekestelling is vereist, in verzuim bij het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn 
zonder dat betaling heeft plaatsgevonden. Zodra opdrachtgever in verzuim is, is hij tot aan de dag 
der volledige betaling rente verschuldigd van 1% per maand over het van tijd tot tijd uitstaande 
bedrag. 
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12. GARANTIE 

 
12.1. Zolang de opdrachtgever gebruik maakt van standaardprogrammatuur waarop onderhoud van 

kracht is en waarvoor opdrachtgever een onderhoudscontract heeft afgesloten, verbindt Ictual zich 
gebreken en onvolkomenheden in programmatuur en documentatie voor haar rekening te 
herstellen indien op de voorgeschreven wijze gebruikt. 

 
12.2. Indien bij de geleverde standaardprogrammatuur geen onderhoudsovereenkomst van kracht is, 

kan de opdrachtgever kosteloos herstel verlangen van onvolkomenheden of gebreken indien deze 
binnen twee maanden na levering van de programmatuur schriftelijk aan Ictual zijn gemeld. Na 
het verstrijken van deze termijn zal Ictual in overleg de eventuele gebreken of onvolkomenheden 
herstellen op basis van nacalculatie tegen de geldende tarieven. 

 
12.3. Ictual zal in overleg met de opdrachtgever een tijdstip bepalen waarop een aanvang zal worden 

gemaakt met het herstel van de geconstateerde gebreken of onvolkomenheden. Ictual is 
gerechtigd tijdelijke oplossingen danwel programma-omwegen of probleemvermijdende restricties 
in de programmatuur aan te brengen. 
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12.4. Het zelfstandig door opdrachtgever of derden aanbrengen van wijzigingen in programma's, 

procedures en/of documentatie geschiedt voor eigen risico van opdrachtgever. Gebreken die het 
gevolg zijn van dergelijke wijzigingen vallen niet onder deze garantiebepalingen. Ictual mag de 
kosten van het opsporen en herstellen van gebreken die ingevolge deze bepaling niet door 
garantie worden gedekt, aan de opdrachtgever in rekening brengen overeenkomstig de daarvoor 
geldende tarieven. 

 
12.5. Wanneer Ictual zich verbindt tot het ontwikkelen van maatwerkprogrammatuur of het leveren van 

standaard- of licentieprogrammatuur conform uitdrukkelijk en schriftelijk tussen opdrachtgever en 
Ictual overeengekomen en vastgelegde specificaties staat Ictual er voor in dat de ontwikkelde c.q. 
geleverde programmatuur in staat is om de taken te verrichten die in zodanige specificaties zijn 
vermeld. 

 
12.6. Wanneer Ictual maatwerkprogrammatuur heeft vervaardigd op basis van nacalculatie acht zij zich 

verplicht zo mogelijk dezelfde medewerkers beschikbaar te stellen om eventuele gebreken of 
onvolkomenheden te herstellen. Dergelijke werkzaamheden zullen op basis van nacalculatie 
tegen de geldende tarieven worden uitgevoerd. 

 
12.7. Wanneer Ictual maatwerkprogrammatuur heeft vervaardigd tegen een vaste prijs kan 

opdrachtgever kosteloos herstel verlangen van onvolkomenheden of gebreken die geconstateerd 
zijn binnen twee maanden na acceptatie. Ictual zal in dit geval zo mogelijk dezelfde medewerkers 
voor dit herstel beschikbaar stellen. Na het verstrijken van de termijn van twee maanden is Ictual 
verplicht om eventuele gebreken of onvolkomenheden te herstellen op basis van nacalculatie 
tegen de geldende tarieven. Ook in dat geval zal Ictual zo mogelijk dezelfde medewerkers voor dit 
herstel beschikbaar stellen. 

 
 
 

13. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING EN ONTBINDING 

 
13.1. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien 

de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling, 
waarbij een redelijk termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar 
tekortschiet in de nakoming van wezelijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst. 

 
13.2. Indien een overeenkomst welke naar haar aard en inhoud niet door volbrenging eindigt of voor 

onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder 
opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beeindigd. Indien tussen partijen geen 
uitdrukkelijke opzegtermijn is overeen gekomen, dient de opzegging te geschieden met 
inachtneming van een redelijke opzegtermijn. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige 
schadevergoeding zijn gehouden. 

 
13.3. Ictual kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst door 

schriftelijke kennisgeving met onmiddelijke ingang geheel of gedeeltelijk beeindigen indien de 
opdrachtgever, al dan niet voorlopig, surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien 
van haar faillisement wordt aangevraagd of indien de onderneming wordt geliquideerd of 
beeindigd anders dan ten behoeve van reorganisatie of samenvoeging van ondernemingen. Ictual 
zal nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden wegens deze beeindiging. 

 
13.4. Indien de opdrachtgever op het moment van ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de 

overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende 
betalingsverplichtingen geen onderwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Ictual ten aanzien van 
die prestaties in verzuim is. Bedragen die Ictual voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband 
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met hetgeen reeds ter uitvoering van de overeenkomst is verricht of geleverd, blijven 
onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. 

 
 
 

14. AANSPRAKELIJKHEID 

 
14.1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor controle op de juiste werking van programmatuur. Ictual 

aanvaardt de wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit de inhoud van dit 
artikel moge blijken. 

 
14.2. Voorwaarde voor het onstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de opdrachtgever 

de schade zo spoedig mogelijk na het onstaan daarvan dit schriftelijk meldt bij Ictual. 

 
14.3. De aansprakelijkheid van de leverancier voor de indirecte schade, daaronder begrepen 

gevolgschade, gederfte winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is 
uitdrukkelijk uitgesloten. 

 
14.4. De totale aansprakelijkheid van Ictual wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van 

de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de 
voor die overeenkomst bedongen prijs, exclusief wettelijk vastgestelde omzetbelasting indien de 
overeenkomst een duurovereenkomst betreft van meer dan een jaar, wordt de bedongen prijs 
gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief wettelijk vastgestelde omzetbelasting) 
bedongen voor een jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer 
bedragen dan Nafl. 500,000.--. 

 
14.5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan 

# de redelijke kosten die de opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Ictual aan 
de overeenkomst te laten beantwoorden, met dien verstande dat de schade niet wordt vergoed 
indien de opdrachtgever de overeenkomst heeft ontbonden. 
# de kosten die de opdrachtgever heeft gemaakt voor het gedwongen langer operationeel 
houden van zijn oude systeemen daarmee samenhangende voorzieningen doordat Ictual op 
een voor haar verbindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele 
besparingen die het gevolg zijn van vertraagde levering. 
# de redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, 
voor zover betrekking hebbende op de directe schade als hier bedoeld. 
# de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de 
opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de indirecte 
schade als hier bedoeld. 

 
14.6. De totale aansprakelijkheid van Ictual voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiele 

beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan Nafl. 500,000.- per gebeurtenis, 
waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis. 

 
 
 
 

14.7. Buiten de art. 14.4 / 14.6 genoemde gevallen rust op Ictual geen enkele aansprakelijkheid voor 
voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden 
gebaseerd. De genoemde maximum bedragen komen echter te vervallen indien en voor zover de 
schade het gevolg is van opzet op grove schuld van Ictual. 

 
14.8. De aansprakelijkheid van Ictual wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van een 

overeenkomst onstaat slechts indien de opdrachtgever Ictual onverwijld en deugdelijk schriftelijk in 
gebreke stelt, stellende daarbij een redelijk termijn ter zuivering van de tekortkomingen en Ictual 
ook daarna in gebreke blijft in de nakoming van haar verplichten. 
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14.9. Ictual is niet aansprakelijk voor vertragingen inde uitvoering van overeengekomen 
werkzaamheden alsmede voor overschrijdingen van de begrote uren als gevolg van factoren die 
niet binnen haar bereik liggen. Extra werkzaamheden en kosten die hieruit voortkomen zijn voor 
rekening van de opdrachtgever. 

 
14.10. Ictual is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van verlies van informatie, behoudens 

indien de schade werd veroorzaakt door opzet of grove schuld zijdens Ictual. In dit verband 
verplicht de opdrachtgever zich jegens Ictual een veiligheidskopie te maken van de per dag 
opgetreden gegevensmutaties en per week van de volledige en actuele gegevensbestanden. 

 
14.11. De opdrachtgever vrijwaart Ictual voor alle aanspraken van derden wegens 

produktaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door de 
opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Ictual geleverde 
apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien de opdrachtgever bewijst dat 
de schade is veroorzaakt door die apperatuur, programmatuur of andere materialen. 

 
 
 
 
 
 

15. GEHEIMHOUDING 

 
15.1. Ictual garandeert dat alle aan haar of haar medewerkers door de opdrachtgever ter beschikking 

gestelde gegevens uitsluitend zullen worden gebruikt voor de verwezenlijking van de opdracht. 

 
15.2. Ictual verplicht zichzelf en haar medewerkers tot geheimhouding van alle gegevens omtrent de 

opdrachtgever waarvan bij de uitvoering van de opdracht kennis wordt genomen. 

 
15.3. Tot geheimhouding van met informatieverwerking verband houdende ideeën, principes, kennis of 

methoden die door opdrachtgever beschikbaar worden gesteld aan Ictual, acht Ictual zich niet 
verplicht. 

 
 
 

16. RECHTEN VAN INTELLECTUEEL- OF INDUSTRIEEL EIGENDOM 

 
16.1. De standaardprogrammatuur en de door Ictual ter beschikking gestelde programma's en 

documentatie blijven het onvervreemdbaar eigendom van Ictual. Na definitieve beëindiging van de 
relatie met Ictual door de opdrachtgever dienen de programmatuur en documentatie, alsmede alle 
kopieën ervan zo spoedig mogelijk aan Ictual te worden teruggegeven of met voorafgaande 
toestemming van Ictual door opdrachtgever te worden vernietigd. 

 
16.2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden bij het vervaardigen van 

maatwerkprogrammatuur programma's, documentatie en werkinstructies eigendom van de 
opdrachtgever op het tijdstip dat hij volledig aan zijn verplichtingen jegens Ictual heeft voldaan. 

 
16.3. Alle rechten van intellectuele of industriele eigendom op alle krachtens de overeenkomst 

ontwikkelde of ter beschikking gestelde apparatuur, programmatuur of andere materialen berusten 
uitsluitend bij Ictual of diens licentiegevers. De opdrachtgever verkrijgt slechts de gebruiksrechten 
en bevoegdheden die in de overeenkomsten staan vermeld. Het is de opdrachtgever niet 
toegestaan de programmatuur te kopieren of te verveelvoudigen. 

 
16.4. Ictual vrijwaart de opdrachtgever tegen alle aanspraken van derden terzake van gestelde inbreuk 

op enig Nederlands octrooi- en auteursrecht met betrekking tot enig in het kader van de 
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overeenkomst tot stand gebrachte producten, zoals programma's, rapporten en/of 
programmadocumentatie, mits Ictual van zodanige aanspraken onverwijld schriftelijk op de hoogte 
wordt gesteld. 

 
16.5. Ingeval in rechte wordt vastgesteld dat het gebruik van een der in het voorgaande lid bedoelde 

producten inbreuk op enig Nederlands Antilliaans octrooi- c.q. auteursrecht van een derde maakt 
en als gevolg daarvan opdrachtgever het gebruik van dit product wordt ontzegd, zal Ictual voor 
haar rekening en ter hare beoordeling, hetzij voor de opdrachtgever het recht verkrijgen het 
gebruik der producten voort te zetten, hetzij de inbreukmakende producten door andere, die geen 
inbreuk maken, vervangen. Wijziging en/of vervanging mag niet tot gevolg hebben dat de 
opdrachtgever in de gebruiksmogelijkheden van de producten wordt beperkt. 

 
16.6. Het is de opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, mereken, 

handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriele eigendom uit de apparatuur, 
programmatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen van 
vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de programmatuur. Het is Ictual toegestaan 
technische maatregelen te treffen ter bescherming van de programmatuur. 

 
16.7. Ictual aanvaardt geen aansprakelijkheid voor octrooi-inbreuk die wordt veroorzaakt door het 

gebruik van de producten op een wijze waarvoor deze niet zijn ontwikkeld of bestemd. Deze 
vrijwaring geldt onder het voorbehoud dat de opdrachtgever noch mondeling noch schriftelijk 
verklaringen aflegt, toezeggingen doet, rechten of feiten erkent, zich jegens de derde die de 
octrooi-inbreuk stelt tot iets verplicht of met deze regelingen aangaat, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Ictual. 

 
16.8. Het bovenstaande geldt niet voor verklaringen, welke door of namens de opdrachtgever of 

degene aan wie hij het gebruik van de goederen heeft afgestaan, in rechte als getuige moet 
worden afgelegd. 

 
16.9. Hetgeen in het voorgaande is bepaald, vindt overeenkomstige toepassing indien een aanspraak 

van een derde is gegrond op schending of misbruik van enige merknaam. 

 
16.10. Ictual verbindt zich de programmagegevens, resultaten en instructies betreffende de 

overeenkomst waarop deze voorwaarden betrekking hebben, niet aan derden ter beschikking te 
stellen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. 

 
 
 

17. OVERMACHT 

 
17.1. Geen der partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen indien hij daartoe 

verhinderd is als gevolg van overmacht, waaronder mede wordt verstaan een niet-toerekenbare 
tekortkoming van toeleveranciers van Ictual. 

 
17.2. In geval van overmacht wordt de nakoming door de betrokken partij van de uit deze overeenkomst 

voortvloeiende verplichtingen geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van zodanige 
overmacht, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake zijn gehouden. 
Van een geval van overmacht zal onder overlegging van de nodige bewijsstukken schriftelijk aan 
de andere partij mededeling worden gedaan. 

 
17.3. Wanneer de overmachtsituatie langer dan 90 dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om 

de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beeindigen. Hetgeen reeds ingevolge de 
overeenkomst is gepresteerd wordt naar verhouding afgerekend. 
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18. GESCHILLEN 

 
18.1. De overeenkomsten alsmede de algemene tussen Ictual en de opdrachtgever worden beheerst 

door Nederlands Antilliaans recht. 

 
18.2. Elk geschil betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van deze voorwaarden of van 

nadere overeenkomsten die daaruit mochten voortvloeien, alsmede elk ander geschil terzake van 
of in verband met deze voorwaarden, hetzij juridisch, hetzij feitelijk, zal worden voorgelegd aan 
het Gerecht in Eerste Aanleg der Nederlandse Antillen, zittingsplaats Curacao. 

 
 
 

19. OVERIGE BEPALINGEN 

 
19.1. Het is opdrachtgever niet toegestaan zonder toestemming van Ictual medewerkers van Ictual in 

dienst te nemen tijdens uitvoering van de opdracht en gedurende een periode van één jaar na 
beëindiging van de opdracht. 

 
19.2. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of niet rechtsgeldig worden, 

zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden van kracht blijven. Partijen zullen over de 
bepalingen welke nietig zijn of niet rechtsgeldig worden overleg plegen teneinde een vervangende 
regeling te treffen, in dier voege dat de strekking van deze voorwaarden geheel behouden blijft. 
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