Acc ountanc y2016algemene voorwaarden Alfa

Gebruikersvoorwaarden AgriNota
Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op alle diensten danwel werkzaamheden welke
Alfa Accountants en Adviseurs B.V. en/of al haar nevenvestigingen uitvoeren in het kader van het
door Alfa Accountants en Adviseurs B.V. en/of al haar nevenvestigingen gehanteerde digitale
platform genaamd: AgriNota. Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing naast de algemene
voorwaarden van Alfa Accountants en Adviseurs B.V. zoals die op enig moment luiden.

Artikel 1. Definities
De hierna aangegeven definities hebben in het kader van deze gebruikersvoorwaarden de volgende
betekenis:
a. Accountantspraktijk:

Alfa Accountants en Adviseurs B.V. en/of al haar
nevenvestigingen.

b. AgriNota

Het door de Accountantspraktijk aangeboden digitale
platform waarmee digitale facturen van leveranciers
van Opdrachtgever zodanig verwerkt kunnen worden
dat de output van dit platform bruikbaar is voor het
door de Opdrachtgever doen van betalingen aan de
betreffende leveranciers alsmede de automatische
verwerking van deze gegevens in de financiële
administratie van de Opdrachtgever, alsmede alle
overige functionaliteiten welke op enig moment door
de Accountantspraktijk middels dit digitale platvorm
moment worden aangeboden.

c. Gegevens:

Alle door Opdrachtgever en haar leveranciers aan
Opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie of
gegevens, al dan niet vervat op (on)stoffelijke
dragers waaronder -maar niet uitsluitend- begrepen:
papier, cd-roms, harde schijven, usb-sticks, andere
digitale gegevensdragers, e-mail en digitale
omgevingen, al dan niet ondergebracht bij derden,
alsmede alle in het kader van de uitvoering van de
Opdracht/Overeenkomst door Opdrachtnemer
vervaardigde of verzamelde informatie en/of
gegevens, al dan niet vervat op (on)stoffelijke
dragers waaronder -maar niet uitsluitend- begrepen:
papier, cd-roms, harde schijven, usb-sticks, andere
digitale gegevensdragers, e-mail en digitale
omgevingen, al dan niet ondergebracht bij derden
alsmede alle overige informatie van enige relevantie
voor de uitvoering of voltooiing van de Opdracht, al
dan niet vervat op (on)stoffelijke dragers;

d. Opdracht/
Overeenkomst:

De overeenkomst van opdracht, waarbij
Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt
om na te melden Werkzaamheden te verrichten;

e. Opdrachtgever:

De natuurlijke persoon of de rechtspersoon en/of
samenwerkingsverbanden daarvan die voornemens
is c.q. zijn aan Opdrachtnemer opdrachten tot het
verrichten van Werkzaamheden te verlenen danwel
de opdracht heeft c.q. hebben gegeven tot het
verrichten van Werkzaamheden;
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f. Opdrachtnemer:

De Accountantspraktijk die de Opdracht heeft
aanvaard. Alle Opdrachten worden uitsluitend
aanvaard en uitgevoerd door de Accountantspraktijk,
niet door of vanwege een individuele Medewerker,
ongeacht of Opdrachtgever de Opdracht uitdrukkelijk
of stilzwijgend heeft verleend met het oog op
uitvoering hiervan door een bepaalde Medewerker of
bepaalde Medewerkers. De artikelen 7:404, 7:407 lid
2 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk van toepassing
uitgesloten.

g. Werkzaamheden:

Alle middels het platform AgriNota ten behoeve van
de Opdrachtgever uit te voeren verwerkingen van de
Gegevens c.q. alle met deze verwerking verband
houdende werkzaamheden hoe ook genaamd,
alsmede alle daaruit voor Opdrachtnemer
voortvloeiende werkzaamheden.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, diensten danwel
(digitale) verwerkingen van Gegevens die de Opdrachtnemer ten behoeve van de
Opdrachtgever verwerkt c.q. uitvoert middels c.q. ten behoeve van AgriNota.
2. Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze gebruikersvoorwaarden zijn slechts geldig indien deze
uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst
of opdrachtbevestiging.
3. Naast deze gebruikersvoorwaarden en de in lid 2 van dit artikel bedoelde (schriftelijke)
overeenkomst en/of opdrachtbevestiging zijn de op enig moment van toepassing zijnde
algemene voorwaarden van Alfa Accountants en Adviseurs B.V. onverminderd van toepassing.
4. In het geval deze gebruikersvoorwaarden, de in lid 2 van dit artikel bedoelde (schriftelijke)
overeenkomst en/of opdrachtbevestiging en/of de in lid 3 bedoelde algemene voorwaarden
onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, geldt dat in eerste instantie bedoelde
(schriftelijke) overeenkomst en/of opdrachtbevestiging bepalend is voor de onderlinge
verhouding tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, daarna deze gebruikersvoorwaarden en
als laatste de in lid 3 van dit artikel bedoelde algemene voorwaarden.
5. De toepasselijkheid van de algemene c.q. gebruikersvoorwaarden van Opdrachtgever wordt
door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
6. De eventuele onderliggende Opdracht/Overeenkomst – tezamen met deze
gebruikersvoorwaarden en de hiervoor in lid 3 genoemde algemene voorwaarden - geven de
volledige afspraken tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer weer met betrekking tot de
Werkzaamheden waarvoor de Overeenkomst is gesloten. Alle eerdere tussen partijen gemaakte
afspraken of gedane voorstellen ter zake komen te vervallen.
Artikel 3. Verantwoordelijkheid aangeleverde Gegevens
Opdrachtnemer is nooit en op geen enkele wijze aansprakelijk voor de door of namens
Opdrachtgever c.q. haar leveranciers aangeleverde Gegevens en de wijze alsmede het moment
waarop deze Gegevens aangeleverd worden. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt volledig bij
Opdrachtgever c.q. haar leveranciers. Indien er onjuistheden zitten in de Gegevens danwel deze
Gegevens worden te laat of onjuist aangeleverd en daardoor lijdt de Opdrachtnemer of een
derde (in)directe schade, zal Opdrachtnemer hiervoor nimmer aansprakelijk gesteld kunnen
worden, behoudens opzet of grove schuld door of namens de Opdrachtnemer ten aanzien van
welke schade alsdan de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer onverminderd van
toepassing zijn.
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Artikel 4. Uitvoering betalingen
1. Als gevolg van de verwerking van de Gegevens middels AgriNota kan de Opdrachtgever een
bestand klaar maken voor het doen van de betaling van de facturen van de leveranciers van
Opdrachtgever welke middels AgriNota zijn verwerkt. De Opdrachtgever blijft te allen tijde
volledig zelf aansprakelijk voor het tijdig en correct aanmaken van voormeld bestand en het doen
van de betalingen van de hiervoor bedoelde facturen en kan nimmer hiervoor Opdrachtnemer
(in)direct verantwoordelijk c.q. (in)direct aansprakelijk voor stellen, behoudens voor zover er
sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van Opdrachtnemer ten aanzien van welke
schade alsdan de algemene voorwaarden van Opdrachtnemer onverminderd van toepassing
zijn.
2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor fouten en/of (in)directe schade welke op enigerlei
wijze ontstaan bij het aanmaken en/of verwerken van het hiervoor in lid 1 van dit artikel bedoelde
betalingsbestand, behoudens indien deze fouten c.q. schade zijn veroorzaakt door opzet of
grove schuld van de zijde van Opdrachtnemer ten aanzien van welke schade alsdan de
algemene voorwaarden van Opdrachtnemer onverminderd van toepassing zijn.
Artikel 5. Opzegging
1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen te allen tijde (tussentijds) de overeenkomst opzeggen
met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand.
2. Opzegging dient schriftelijk te geschieden.
3. Opdrachtgever zal alsdan op eerste van verzoek van Opdrachtnemer alle kosten vergoeden aan
Opdrachtnemer welke de Opdrachtnemer moet maken als gevolg van deze opzegging.
Artikel 6. Reparatieclausule nietigheden
1. Indien enige bepaling uit deze gebruikersvoorwaarden of uit de onderliggende
Opdracht/Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht
zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan
zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze
gebruikersvoorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst.
2. Indien een bepaling van deze gebruikersvoorwaarden of de onderliggende
Opdracht/Overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar
wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze
bepaling -vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste
beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.
3. Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde
nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen.
Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q.
vernietigde bepalingen.
Artikel 6. Wijzigingsbeding
Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd onderhavige gebruikersvoorwaarden te wijzigen. Deze
gewijzigde gebruikersvoorwaarden zijn alsdan van toepassing vanaf het moment dat deze
(digitaal) bekend zijn gemaakt aan de Opdrachtnemer.

Wageningen, 2018
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