Algemene voorwaarden Maxys/Mr. Access
!. Mr. Access is een handelsnaam van Maxys Software B.V. (hierna
te noemen: ‘Maxysʼ), een besloten vennootschap naar
Nederlands recht welke zich bezighoudt met het ontwikkelen
van software.
#. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle
werkzaamheden welke door medewerkers van Maxys in
opdracht van opdrachtgevers worden verricht.
$. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door
Maxys, die als enige opdrachtnemer geldt, ook indien het de
uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht
door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd.
%. Een opdracht komt eerst tot stand nadat deze door Maxys is
aanvaard.
&. Door Maxys aanvaarde opdrachten betreffen altijd opdrachten
zoals bedoeld in art. 7V400 BW en betreffen altijd zuivere
inspanningsverbintenissen.
'. Van fatale termijnen in de oplevering of afronding van
werkzaamheden is nimmer sprake, ook niet in het geval met
Maxys doorlooptijden en opleverdata werden afgesproken.
(. In afwijking van hetgeen genoemd in art. 7V408 lid 2 BW is
Maxys te allen tijde gerechtigd om een opdracht te beëindigen.
). Tenzij anders overeengekomen, zal het honorarium worden
berekend aan de hand van het aantal achteraf daadwerkelijk
bestede uren vermenigvuldigd met de voor de betreffende
werkzaamheden afgesproken uurtarieven. De werkzaamheden
worden tussentijds en op basis van het daadwerkelijk aantal
bestede uren aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
*. Indien aan door Maxys te verrichten werkzaamheden een
urenraming ten grondslag ligt, mag Maxys, tenzij anders
overeengekomen, deze zonder voorafgaande toestemming van
de opdrachtgever met 20% overschrijden.
!+. Betaling van declaraties van Maxys dient, tenzij anders
overeengekomen, zonder beroep op opschorting of verrekening
te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij gebreke
van tijdige betaling heeft Maxys het recht de wettelijke rente
over het onbetaalde bedrag, alsmede de buitengerechtelijke
incassokosten, in rekening te brengen, vanaf de 15e dag na de

factuurdatum. Bovendien is Maxys gerechtigd om de
werkzaamheden op te schorten of te staken indien de cliënt zijn
betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt.
!!. Reclamaties op door Maxys ingezonden declaraties dienen voor
het verstrijken van de betalingstermijn van de betreffende
declaratie(s) aan Maxys kenbaar te worden gemaakt.
!#. Maxys is gerechtigd om door haar aan de opdrachtgever
opgeleverde software (tijdelijk) buiten werking te stellen indien
de niet (tijdig) voldoet aan enige op haar rustende verplichting,
betalingsverplichtingen inbegrepen, zulks onverminderd
hetgeen vermeld in artikel 10 van deze Algemene Voorwaarden.
!$. Maxys acht zich verplicht tot geheimhouding van alle haar ter
kennis gekomen vertrouwelijke informatie.
!%. Op elke opdracht zijn, naast deze algemene voorwaarden en
mits relevant, van toepassing de standaard
verwerkersovereenkomst in de zin van de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG) en de privacyverklaring van
Maxys.
!&. Op alle door (medewerkers van) Maxys verstrekte materialen,
software en broncode daarbij inbegrepen, rusten
auteursrechten en/of intellectuele eigendomsrechten. Tevens
wordt in beginsel geen broncode verstrekt van door
(medewerkers van) Maxys voor opdrachtgevers ontwikkelde
software.
!'. Het is opdrachtgevers verboden om tijdens de duur van de
opdracht/werkzaamheden alsmede gedurende een periode van
één (1) jaar na beëindiging daarvan (ongeacht de reden van die
beëindiging), medewerkers van Maxys een
arbeidsovereenkomst aan te bieden, dan wel op enige andere
wijze direct of indirect werkzaam te doen zijn bij zijn
onderneming of daaraan gelieerde bedrijven of daarin
anderszins een belang te doen hebben, zulks op straffe van een
door de opdrachtgever aan Maxys te verbeuren direct opeisbare
boete van € 100.000,- (zegge: honderdduizend euro) per
overtreding, vermeerderd met een boete van € 500,- (zegge:
vijfhonderd euro) per dag of een gedeelte daarvan voor iedere
dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van
Maxys om volledige vergoeding van de door haar geleden
schade te verlangen.
!(. Deze algemene voorwaarden sluiten inkoopvoorwaarden van de
opdrachtgever te allen tijde geheel uit, ook al maakt

!(.
opdrachtgever daarvan melding in e-mailberichten,
inkooporders, etc. Eventuele afwijkingen op de algemene
voorwaarden van Maxys zijn slechts rechtsgeldig indien Maxys
daarmee vooraf, expliciet, schriftelijk, onomwonden en met
verwijzing naar het artikel waarop de afwijking betrekking heeft,
heeft ingestemd.
!). De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Maxys of
andere derde is onderworpen aan het Nederlandse recht. Alle
geschillen die uit die rechtsverhouding voortvloeien zullen
uitsluitend worden onderworpen aan en beslist door de
bevoegde rechter te Almelo.

