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Artikel 1 Definities 

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende 
betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

2. PensioenSolutions: PensioenSolutions, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder 
nummer 69685746. 

3. Licentienemer: degene, die na aanmelding en acceptatie van deze gebruikersvoorwaarden 
over PS software beschikt nadat hij/zij toegang tot het programma via de website van PS 
heeft verkregen. Wie de gebruikers van PS software zijn blijkt uit de gegevens van 
licentienemer, na diens acceptatie van de voorwaarden, en registratie en inloggegevens. 

4. PS software: de versie van PS software van PS tot welke, na aanmelding en acceptatie van de 
gebruikersvoorwaarden en registratie van de gegevens van aanmelder toegang wordt 
verleend via de website van PS. 

5. Kantoorlicentie: het gebruiksrecht/toegang tot PS software kan binnen dezelfde 
vestiging/locatie door de afnemer zelf worden toegewezen aan gebruikers gemaximeerd tot 
het aantal aangeschafte licenties. Standaard bevat een kantoorlicentie 1 gebruikerslicentie. 
 

Artikel 2 Gebruikersrecht 

1. Het recht op het gebruik van PS software kan uitsluitend worden verkregen door aanmelding, 
acceptatie van de gebruiksvoorwaarden van PS software en betaling van de overeengekomen 
prijs via de website van PS. Alle andere wijzen van verwerving van PS software zullen worden 
aangemerkt als een inbreuk op de rechten van PS tenzij nadrukkelijk anders 
overeengekomen. 

2. Het gebruiksrecht komt slecht tot stand na aanvaarding van deze aanmelding door PS en 
volledige betaling van de overeengekomen prijs. 

3. Het door PS aan licentienemer toegekende recht op het gebruik van PS software is niet- 
exclusief en niet-overdraagbaar. 

4. PS software mag uitsluitend worden gebruikt door de toegewezen gelicentieerde gebruikers. 
Als gelicentieerde gebruikers worden uitsluitend beschouwd personen die werkzaam zijn in 
de organisatie van licentienemer en ten aanzien van wie in deze overeenkomst uitdrukkelijk 
is bepaald, of uit deze overeenkomst ondubbelzinnig voortvloeit, dat zij gerechtigd is tot 
gebruik van PS software. Indien in deze overeenkomst niet is bepaald wie de gelicentieerde 
gebruikers zijn, mag PS software slechts worden gebruikt door maximaal 1 gebruiker binnen 
dezelfde vestiging van licentienemer. 

5. Het gebruiksrecht binnen een kantoorlicentie is beperkt tot het gebruik door de 
overeengekomen personen werkend in of vanuit dezelfde kantoorvestiging/-locatie binnen 
de normale bedrijfsuitoefening van de onderneming van licentienemer. 

6. Licentienemer wordt geadviseerd geconstateerde gebreken en tekortkomingen van PS 
software te melden aan PS door middel van het contactformulier op de website van PS. 
Licentienemer zal op geen enkele andere wijze bekendheid geven aan die gebreken en 
tekortkomingen zonder behoorlijk overleg daarover met PS. 

7. PS zal zich er voor inspannen dat licentienemer gedurende 24 uur per dag (met uitzondering 
van onderhoudsmomenten) toegang heeft tot het product. Indien PS software niet 
functioneert conform de door PS verstrekte specificaties, kan licentienemer zich gedurende 
de normale werktijden wenden tot de helpdesk van PS. PS zal zich inspannen de vragen van 
licentienemer terzake te beantwoorden. 
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8. Gebreken die het gevolg zijn van fouten gemaakt door de licentienemer of een derde vallen 
niet onder deze verplichting. 

9. Het verschijnen van een update doet de geldigheid van de voorgaande versie van PS software 
onmiddellijk eindigen, zodat ten aanzien daarvan in ieder geval geen enkele garantie meer 
gegeven wordt of aansprakelijkheid aanvaardt. 
 

Artikel 3 Duur, beëindiging en opzegging 

1. De gebruiksrechten worden door PS aan licentienemer toegekend voor de duur van het 
abonnement. 

2. Licentienemer is gehouden twee maanden voor einddatum van de lopende 
abonnementstermijn schriftelijk op te zeggen, bij gebreke hiervan zal het contract 
automatisch met één jaar worden verlengd. 

3. Bij tussentijdse beëindiging vindt géén (pro rata) restitutie van de betaling plaats. 
4. PS is gerechtigd de licentieovereenkomst zonder nadere ingebrekestelling tussentijds te 

beëindigen, indien de licentienemer ernstig in gebreke is met de nakoming van zijn 
verplichting, indien hij komt te overlijden, indien hij surseance van betaling aanvraagt, onder 
curatele wordt gesteld, in staat van faillissement wordt verklaard, zijn bedrijf staakt of aan 
derden overdraagt, zijn bedrijf wordt ontbonden of op diens goederen geheel of gedeeltelijk 
executoriaal beslag wordt gelegd, in financieel onvermogen dreigt te verkeren dan wel in 
geval van enig onbevoegd gebruik van PS software, dan wel in strijd handelt met deze 
voorwaarden, een en ander onverminderd het recht op vergoeding van schade die door de 
beëindiging wordt veroorzaakt. 

5. De licentieovereenkomst eindigt van rechtswege, indien dit niet overdraagbare recht wordt 
overgedragen. 

6. Bij deze tussentijdse beëindiging is licentienemer de vergoedingen verschuldigd zoals bij 
normale opzegging. 

7. De overeengekomen abonnementsprijs is verschuldigd per jaar bij vooruitbetaling te 
voldoen, voor de eerste maal bij het aangaan van de licentieovereenkomst. 

8. Indien gedurende de looptijd van een abonnement het aantal geleverde licenties wordt 
uitgebreid zal de contractduur hiervan gelijk lopen met die van het basisabonnement. 
 

Artikel 4 Tarieven 

1. De abonnementsprijs is een jaarlijkse vergoeding (bij vooruitbetaling te voldoen) voor het 
gebruik van PS software en is mede afhankelijk van het aantal (extra) gebruikers. 

2. Standaard mag een kantoorlicentie slechts worden gebruikt door maximaal 1 gebruiker 
binnen dezelfde vestiging van de organisatie van licentienemer. Extra gebruikerslicenties zijn 
verkrijgbaar. De licentienemer kan deze gebruikers middels PS software zelf toewijzen binnen 
dezelfde vestiging. 

3. Gelijktijdig gebruik onder dezelfde logingegevens door meerdere gebruikers is nadrukkelijk 
niet toegestaan. 

4. De abonnementsprijs is gebaseerd op de prijs zoals geldend op het moment van aanbieding. 
Eventuele fouten in de prijsstelling, welke aan de hand van de geldende tarieven kunnen 
worden aangetoond, kunnen door PS ook naderhand worden gecorrigeerd en doorberekend. 
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5. PS houdt zich het recht voor om jaarlijks de prijzen aan te passen. Indien deze prijsverhoging 
groter is dan een verhoging verband houdend met het geldende inflatiecijfer (CBS) heeft 
afnemer het recht de overeenkomst te beëindigen met ingang van de datum van de 
verhoging. 
 

Artikel 5 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 

1. Naast deze licentievoorwaarden zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden die tezamen 
met deze licentievoorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen. Licentienemer verklaart 
door het aangaan van de licentieovereenkomst van deze Algemene Voorwaarden kennis te 
hebben genomen en deze te hebben geaccepteerd. De toepasselijkheid van de door 
licentienemer gehanteerde voorwaarden wordt uitdrukkelijk door PS van de hand gewezen 
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