
 

All-CRM LICENTIE EN SERVICE CONTRACT 

All-CRM levert haar product en diensten onder voorwaarde van dit contract.  

Door het accepteren van dit contract, bevestigd de gebruiker (hierna te noemen “klant”) 

deze te hebben gelezen, begrepen en de inhoud ervan te aanvaarden.  

Alle gebruikers van de klant zijn verplicht om dit contract in acht te nemen.  

All-CRM behoudt zich het recht voor om de bepalingen van dit contract te wijzigen zonder 

voorafgaande kennisgeving.  

Door het accepteren van dit contract, is de klant zich ervan bewust dat het aantal 

licenties direct verbonden zijn met de geselecteerde contracttermijn.  

 

1. Reikwijdte van het contract 

Het licentiecontract geeft de klant toegang tot en recht op het gebruik van de All-CRM-

software (toegang tot de software wordt hierna aangeduid als ‘service’) gedurende de 

contracttermijn, met de functionaliteit die de service op enig moment te bieden heeft. De 

service is geïnstalleerd in het hosting center van All-CRM en de klant krijgt via internet 

toegang tot de service door aan te melden met een toegewezen gebruikersnaam en 

wachtwoord. All-CRM behoudt alle rechten voor alle elementen waaruit de service 

bestaat. De klant verkrijgt geen licenties of gebruiksrechten buiten hetgeen in dit 

contract uitdrukkelijk wordt genoemd. De klant heeft het recht gebruik te maken van de 

supportservice zoals dit in clausule 6 van dit contract wordt gedefinieerd. Dit recht maakt 

integraal deel uit van deze voorwaarden. 

 

2. Termijn van het contract 

Dit contract heeft een verplichte periode van 12 maanden, die op de startdatum van het 

contract begint en 12 maanden na de maandwisseling volgend op de startdatum van het 

contract eindigt. De periode van de startdatum van het contract tot de vervaldatum van 

de verplichte periode wordt aangeduid als de contracttermijn. Zonder beëindiging, 

volgens de bepalingen van clausule 12, wordt dit contract steeds stilzwijgend met de 

contracttermijn verlengd. 

 

3. Beperkt gebruik 

Het recht op toegang tot de service wordt beperkt tot het aantal gebruikers dat is 

aangegeven op het bestelformulier. Als de klant het contract wil uitbreiden met 

aanvullende gebruikers, moet het gebruiksrecht voor aanvullende gebruikers bij All-CRM 

worden besteld volgens de procedure in clausule 11. De gebruikers mogen uitsluitend 

werknemers van de klant zijn of consultants die volgens een nader overeenkomst 

services uitvoeren voor de klant. De gebruikers verplichten zich tot het volgen van deze 

voorwaarden. De klant zorgt ervoor dat anderen geen toegang hebben tot de service of 

de documentatie, direct noch indirect, noch op enige andere wijze dan uitdrukkelijk uit 

het contract volgt. De klant kan de service uitsluitend gebruiken voor de interne 

doeleinden van de klant. De klant heeft geen recht om met de service gegevens te 

verwerken namens een derde partij. De klant gebruikt de service volgens de 

toepasselijke wet- en regelgeving, rechten en vereisten in het contract. De klant is 

verantwoordelijk voor de gegevens, materialen en de informatie die de klant of zijn/haar 

gebruikers met de service verwerken. De klant gebruikt de service niet om onwettige 

spam of anderszins onwettig materiaal te verzenden. De klant slaat geen materiaal met 



 

softwarevirussen en soortgelijke schadelijke computercode, scripts, bestanden of 

programma’s op en verzendt deze ook niet. De klant probeert niet om onbevoegde 

toegang tot de service of gerelateerde netwerken of systemen te krijgen. De klant is er 

altijd verantwoordelijk voor de integriteit of prestaties van de service of de gegevens die 

de service bevat, niet te hinderen of verstoren. 

In geval van schending van deze voorwaarden heeft All-CRM het recht om het contract 

onmiddellijk te beëindigen en de toegang van de klant tot de service per direct te 

weigeren. Wanneer All-CRM dergelijke acties neemt, is de klant niet ontslagen van de 

verplichting om te betalen voor de volledige lopende contracttermijn. 

 

 

4. Beschikbaarheid van de service 

Het beschikbaarheidsniveau van de service is 99%. Het jaarlijkse 

beschikbaarheidspercentage wordt gedefinieerd als het totaalaantal minuten in een 

gegeven kalenderjaar min het totaalaantal minuten niet beschikbaarheid van de service 

in een gegeven kalenderjaar gedeeld door het totaalaantal minuten in een gegeven 

kalenderjaar. Niet beschikbaarheid van de service wordt gedefinieerd als een tijdsperiode 

waarin de klanten gegevens waarvoor ze de juiste rechten hebben, niet kunnen lezen of 

schrijven. Sommige typen serviceonderhoud resulteren in onderbrekingen van de service 

en vallen niet onder het niet beschikbaar zijn van de service zoals dit hierboven wordt 

gedefinieerd. Voor zover dit mogelijk is, wordt de klant met voldoende kennisgeving 

vooraf geïnformeerd over dergelijk onderhoud. Dergelijk onderhoud wordt bij voorkeur 

uitgevoerd buiten de normale kantooruren en op een dergelijke wijze dat de service zo 

minmogelijk wordt onderbroken. Desondanks kan het onderhoud na een kennisgeving 

kort vooraf of zonder kennisgeving worden uitgevoerd en kan het onderhoud tijdens 

kantooruren worden uitgevoerd indien dit nodig is om fouten in de service te herstellen of 

om te voorkomen dat fouten in de service optreden. 

De beschikbaarheid van de service is afhankelijk van het gebruik van internet. Dit kan 

onderhevig zijn aan beperkingen, vertragingen en andere problemen buiten de controle 

van All-CRM. Andere situaties, bijvoorbeeld niet beschikbaarheid die is veroorzaakt door 

communicatiefaciliteiten, externe factoren of de apparatuur of software van de klant.  

Vertragingen, leveringsfouten of problemen met de beschikbaarheid door zulke 

problemen zijn niet inbegrepen in de niet beschikbaarheid van de service zoals hierboven 

gedefinieerd.  

 

5. Fouten en foutmeldingen 

Er is sprake van een fout als de klant geen toegang heeft tot de service volgens het 

beschikbaarheidsniveau van de service in zoals hierboven in clausule 4  beschreven, of 

als de service verminderde functionaliteit heeft en dit wordt veroorzaakt door 

omstandigheden waarvoor All-CRM verantwoordelijk is. Wanneer een fout optreedt, 

informeert de klant All-CRM per e-mail en levert een beschrijving van de fout en de 

omstandigheden waarin deze optreedt. All-CRM zal proberen fouten te corrigeren binnen 

een redelijk tijdsbestek nadat de klant All-CRM over de fout heeft geïnformeerd en All-

CRM heeft bevestigd dat de foutcorrectie is gestart. Op verzoek van All-CRM biedt de 

klant de nodige hulp om het foutincident te reproduceren/identificeren. 

 

 



 

6. Support 

De klant heeft het recht gebruik te maken van de supportservice tijdens normale 

werktijden (09:00-17:00 op maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van voor 

Nederland geldende nationale feestdagen of op specifieke tijden die door All-CRM zijn 

aangegeven. Contact opnemen met de Supportservice van All-CRM dient bij voorkeur via 

email of per telefoon geschieden. 

Support houdt in dat All-CRM zich optimaal zal inspannen om softwareproblemen op te 

lossen aan de hand van een door de klant verstrekte, gedetailleerde beschrijving van het 

probleem. Het vinden van een oplossing wordt niet gegarandeerd. Het beheer en de 

configuratie van de service bij de klant maken geen deel uit van het contract. 

Er is toegang tot de supportservice met inachtneming van de volgende richtlijnen: 

• Klanten met meer dan 3 gebruikers moeten een contactpersoon aanwijzen, die 

tegenover All-CRM als aanspreekpunt van de klant fungeert. 

• De klant zal alle middelen aanwenden en hooggekwalificeerd personeel inzetten 

om de oorzaak van het probleem op te sporen en gedetailleerde gegevens te 

verstrekken aan het supportpersoneel. 

• Situaties die niet overeenkomen met de bovengenoemde voorwaarden zullen op 

basis van de door All-CRM gehanteerde uurtarieven voor consultancy worden 

gefactureerd. 

Support dekt alleen de service wanneer deze gebruikt wordt op de door All-CRM 

voorgeschreven wijze en kan daarom niet worden uitgebreid tot andere configuraties van 

de besturingssystemen en browsers, enzovoort. Support dekt evenmin reparaties van de 

inhoud van de databases en problemen die door de klant zijn veroorzaakt. Support dekt 

evenmin support van alles buiten de service waarop de klant is geabonneerd en 

problemen die uitsluitend betrekking hebben op hardware, interne netwerken en 

internetverbindingen van de klant en/of randapparatuur die ten opzichte van de service 

op volkomen autonome wijze functioneert. All-CRM behoudt zich het recht voor om een 

cursus of adviesservice aan te bevelen, wanneer de support het karakter heeft van een 

algemene trainingscursus. All-CRM behoudt zich eveneens het recht voor om de klant 

specificaties te verstrekken voor mogelijke oplossingen. De klant moet vervolgens 

proberen deze beschrijving uit te voeren om zodoende het geconstateerde probleem op 

te lossen. Deze support omvat geen enkele vorm van adviesservice. De klant kan zo 

nodig aanvullende professionele services aanschaffen en een aanvullend apart hotline 

ticket abonnement met All-CRM aangaan. 

 

7. Verantwoordelijkheid 

Het contract wordt geschonden als de partijen niet voldoen aan de verplichtingen die in 

het contract worden gedefinieerd. Het wordt niet beschouwd als schending van het 

contract door All-CRM als de service niet beschikbaar is als gevolg van fouten, 

verminderde functionaliteit heeft of de klant een slechte responstijd ervaart als gevolg 

van omstandigheden buiten de controle van All-CRM of als resultaat van omstandigheden 

die verband houden met de service, mits All-CRM de fout binnen redelijke tijd probeert te 

corrigeren. De verplichting van All-CRM om te proberen de fout te corrigeren reikt 

uitsluitend tot wat onder de gegeven omstandigheden redelijk is. All-CRM biedt geen 

garantie of belofte dat de functionaliteit in de software voldoet aan de individuele 

vereisten, verwachtingen of behoeften van de klant. All-CRM geeft garantie noch belofte 

dat er geen onderbrekingen of fouten zullen optreden tijdens de uitvoering van de 

service. De klant erkent dat er van tijd tot tijd fouten kunnen optreden en doet afstand 

van het recht om een claim in te dienen voor compensatie als resultaat van opgetreden 



 

fouten. All-CRM is onder geen enkele omstandigheden verantwoordelijk voor indirecte 

verliezen, inclusief maar niet beperkt tot winstderving van enig type, verliezen als gevolg 

van vertragingen in het opstarten van de service of onderbrekingen van de service, 

ontneming en claims van derden. All-CRM is uitsluitend aansprakelijk voor fouten in de 

software als All-CRM niet probeert fouten te corrigeren waarvan All-CRM heeft bevestigd 

dat dit wel zal worden geprobeerd. Er wordt geen garantie gegeven dat de fout op 

bevredigende wijze wordt hersteld. Aansprakelijkheid is beperkt tot de directe verliezen 

die door de klant zijn gedocumenteerd en dergelijke aansprakelijkheid is voor de 

volledige duur van het contract beperkt tot de compensatie van maximaal 1 maand. Er 

kan geen claim tot aansprakelijkheid worden ingediend als resultaat van fouten in de 

software of de service, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de onderhavige clausule 

(7), zie ook clausule 8. 

 

8. Juridische gebreken 

Als een derde partij gerechtelijke stappen onderneemt omdat de service het copyright, 

de titel of de industriële rechten van een ander in Nederland schendt, verdedigt All-CRM 

de belangen van de klant. Dit is echter alleen van toepassing voor zover de klant All-CRM 

onmiddellijk over dergelijke stappen informeert, All-CRM volledige controle over de 

kwestie krijgt en de klant in de onderhandelingen en potentiële gerechtelijke acties 

samenwerkt met All-CRM. Er kunnen tegen All-CRM geen andere claims als resultaat van 

juridische gebreken worden ingediend dan de claims genoemd in de onderhavige clausule 

(8). 

 

9. Persoonlijke gegevens en vertrouwelijkheid 

De klant moet voor toegang tot de service bepaalde gegevens aan All-CRM doorgeven, 

inclusief de juiste naam, contactgegevens en e-mailadressen van de gebruikers. 

Bovendien moeten de gebruikers van de service All-CRM toestaan sessiegegevens op te 

slaan en op te halen via ‘cookies’, die nodig zijn om de aan-/afmeldingsprocedures die in 

de service worden gebruikt mogelijk te maken en om ervoor te zorgen dat onbevoegde 

personen geen toegang krijgen tot de services. All-CRM en iedereen die namens All-CRM 

informatie ontvangt over de klant en het bedrijf, de relaties en andere gegevens van de 

klant die als vertrouwelijke informatie zijn gemarkeerd, is verplicht die informatie niet 

zonder toestemming van de klant aan buitenstaanders kenbaar te maken. Dit geldt als 

zodanig ook voor de klant. De klant beschermt ook alle andere informatie die All-CRM 

aan de klant levert, of informatie waarvan de klant zich bewust wordt, en houdt deze 

geheim. Dit is van toepassing voor zover dat de klant moet hebben begrepen dat de 

informatie vertrouwelijke informatie van All-CRM is. De verplichting om vertrouwelijke 

informatie geheim te houden blijft van kracht nadat dit contract is verlopen. 

 

10. Prijzen en betaling 

De maandelijkse licentiekosten voor toegang tot de service worden opgegeven in de 

bestelling. De prijs wordt berekend op basis van het totaalaantal gebruikers dat toegang 

krijgt tot de service maal de actuele prijs die op dat moment van kracht is. Als de klant 

toegang voor aanvullende gebruikers bestelt (zie clausule 11), is de prijs per gebruiker 

de op dat moment geldende standaardprijs van All-CRM. De klant wordt gefactureerd 

voor toegevoegde gebruikers voor de periode waarin de order door All-CRM is bevestigd 

en tot het einde van de lopende contracttermijn, waarna toegevoegde gebruikers worden 

opgenomen in het totaalaantal gebruikers op basis waarvan de factuurkosten voor 

volgende contracttermijnen worden berekend. Het contract wordt vooraf gefactureerd. 



 

De factuur beslaat een periode van 12 maanden. De eerste factuurperiode wordt 

berekend vanaf de maandwisseling die volgt op de datum waarop het contract van kracht 

wordt. All-CRM kan de prijzen van de services met een voorafgaande kennisgeving van 

drie (3) maanden wijzigen. Deze wijzigingen worden van kracht bij aanvang van de 

volgende contracttermijn. 

 

11. Aanpassingen van het aantal gedekte gebruikers 

De klant kan op elk gewenst moment het contract uitbreiden om aanvullende gebruikers 

licenties te bestellen. De bestelorders worden via e-mail of een orderformulier ingediend. 

De order wordt ingediend door de persoon met de bevoegdheid om de klant te verplichten, 

zoals opgegeven op de voorpagina van het contract. De order is bindend voor de klant 

wanneer deze eenmaal is ingediend en wordt gelijktijdig onderdeel van het contract.  

De klant kan het aantal gebruikers voor de service verminderen. De vermindering van het 

aantal gebruikers dat door dit contract wordt gedekt moet schriftelijk geschieden en is van 

toepassing vanaf het einde van de lopende contracttermijn, mits een schriftelijk bericht 

van deze vermindering per e-mail, brief of fax ten minste 60 dagen voor het einde van de 

lopende contracttermijn is ontvangen. Als het verminderingsbericht niet conform deze 

bepaling wordt verzonden, worden de contractkosten niet verlaagd tot de volgende 

contracttermijn waarin aan deze bepaling van berichtgeving 60 dagen vooraf is voldaan.  

 

12. Beëindiging van het contract 

Elk van beide partijen kan het contract beëindigen. De beëindiging van het contract moet 

schriftelijk geschieden en wordt van kracht met ingang van het einde van de lopende 

contracttermijn. Er moet ten minste 90 dagen voor het einde van de lopende 

contracttermijn een schriftelijk bericht van beëindiging naar de andere partij worden 

verzonden. De beëindiging impliceert geen terugbetaling van de kosten en geeft uitsluitend 

aan dat voor de komende contracttermijn het contract niet wordt verlengd. 

Wanneer een kennisgeving die de beëindiging van het contract beoogt niet uitgevoerd 

wordt overeenkomstig de in alinea 1 opgenomen bepalingen, wordt het contract 

automatisch verlengd voor een nieuwe contracttermijn. 

Als de klant de bedragen niet betaalt voor de vervaldatum of op andere wijze niet voldoet 

aan zijn verplichtingen onder het contract, heeft All-CRM het recht om het contract 

onmiddellijk te beëindigen. 

 

13. Overdracht van gegevens 

Na beëindiging van het contract kan de klant via een schriftelijk verzoek aan All-CRM 

vragen om alle gegevens van de klant, die voor de klant beschikbaar kunnen worden 

gesteld in tekstformaat, beschikbaar te stellen voor download. Dit verzoek moet binnen 30 

dagen na beëindiging van het contract worden ingediend. Na deze 30 dagen heeft All-CRM 

het recht om de gegevens van de klant te verwijderen van haar systemen. 

All-CRM kan ermee instemmen om te helpen bij het converteren van gegevens naar een 

andere indeling die door de klant is opgegeven. Voor het beschikbaar stellen van gegevens 

en/ of converteren van gegevens factureert All-CRM als gevolg van deze bepaling de totale 

tijd volgens de gangbare prijzen.  



 

14. Overdracht van rechten 

All-CRM kan zijn rechten en/of plichten onder dit contract in hun geheel of gedeeltelijk 

overdragen, mits dit de prestaties van het contract niet wezenlijk belemmert. De klant kan 

zijn rechten en plichten onder dit contract niet overdragen zonder schriftelijke toestemming 

van All-CRM. All-CRM kan zijn verplichtingen onder het contract in hun geheel of 

gedeeltelijk door een derde partij laten uitvoeren. 

 

15. Verwijzingen en advertenties 

De klant gaat ermee akkoord dat All-CRM in zijn marketing kan verwijzen naar de klant en 

zijn gebruik van de software. De klant gaat ermee akkoord dat All-CRM de klant van tijd 

tot tijd relevante informatie kan sturen, inclusief marketingmaterialen, tenzij de klant er 

specifiek om vraagt deze informatie niet te ontvangen. Omdat deze service een online 

softwaretoepassing is, kan het nodig zijn alle klanten van tijd tot tijd belangrijke informatie 

of kennisgevingen met betrekking tot de werking van de service te sturen. Dergelijke 

kennisgevingen omvatten ook gebruikers die ervoor hebben gekozen relevante informatie 

niet te ontvangen. All-CRM geeft geen klantgegevens of persoonlijke gegevens door aan 

derden voor andere doelen dan het helpen van All-CRM bij het uitvoeren en leveren van 

de service.  

 

16. Wijzigingen in contactgegevens 

Alle wijzigingen in de contactgegevens van de klant, inclusief adreswijzigingen en 

wijzigingen van de contactpersoon van de klant met de bevoegdheid om de klant te 

verplichten, dienen schriftelijk aan All-CRM te worden doorgegeven. De klant neemt de 

verantwoordelijkheid op zich om te allen tijde juiste informatie te verstrekken over de 

identiteit van de gebruiker en een juist en geldig e-mailadres op te geven.  

 

17. Aanpassingen 

All-CRM behoudt zich het recht voor om aanpassingen aan te brengen in de voorwaarden 

en bepalingen van dit contract. Deze aanpassingen worden van kracht bij aanvang van de 

volgende contracttermijn.  

18. Geschillen 

Dit contract wordt beheerst door NLDigital Voorwaarden, gedeponeerd bij de Rechtbank 

Midden Nederland, locatie Utrecht.  

 


