Algemene voorwaarden Kasplan B.V.

1. Toepassing Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Kasplan B.V. (hierna: Kasplan) met
Afnemers (personen, bedrijven e/o organisaties) sluit inzake het gebruik van de online-cash-flow-manager via
Kasplan.nl.
2. Totstandkoming, duur en beëindiging van de overeenkomst De overeenkomst komt tot stand doordat de Afnemer
een account aanmaakt op Kasplan.nl en daarbij een Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden aanvaardt. De
overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimum van 1 hele kalendermaand. Beide partijen
kunnen de overeenkomst (na 1 maand) beëindigen, de Afnemer door opzegging via abonnement@kasplan.nl. De
opzegtermijn bedraagt 1 maand voor aanvang van een nieuwe kalendermaand. Kasplan en de Afnemer hebben het
recht om de overeenkomst direct te beëindigen als een van de partijen haar verplichtingen niet nakomt. Kasplan moet
daarbij wel in de gelegenheid zijn gesteld om na te komen en de beëindiging moet in verhouding staan tot de
tekortkoming en de Afnemer moet alle openstaande facturen hebben betaald.
3. Diensten De door Kasplan te verlenen diensten betreffen het verlenen van toegang tot de online-cash-flow-manager
via Kasplan.nl. Ten behoeve van de verlening van de Diensten door Kasplan maakt de Afnemer een account aan op
Kasplan.nl. Voor het aanmaken van dit account dienen persoonlijke gegevens te worden verstrekt van de Gebruiker: de
persoon die namens of ten behoeve van de Afnemer het account aanmaakt. Een account mag slechts ten behoeve
van één onderneming of organisatie worden gebruikt.
4. Tarief en betalingen De Afnemer is in verband met de Overeenkomst het overeengekomen Tarief per Maand
verschuldigd. Kasplan is gerechtigd het Tarief jaarlijks op 1 januari aan te passen. Indien de Afnemer de aanpassing
van het Tarief niet wenst te aanvaarden eindigt de Overeenkomst per 1 januari nadat de Afnemer dit kenbaar heeft
gemaakt via abonnement@kasplan.nl. Betaling dient te geschieden door middel van bankoverschrijving of
automatische incasso als de Afnemer daar expliciet toestemming voor heeft gegeven.
5. Intellectuele eigendomsrechten Het intellectuele eigendomsrecht van Kasplan.nl berust (en blijft berusten) bij
Kasplan. De Afnemer mag Kasplan.nl gedurende de looptijd van de overeenkomst alleen voor eigen bedrijf, organisatie
of project gebruiken.
6. Aansprakelijkheid Iedere aansprakelijkheid van Kasplan voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde omzet
en winst is uitgesloten. Iedere eventuele aansprakelijkheid van Kasplan tot vergoeding van schade is beperkt tot het
Tarief voor 1 maand dat in het kader van de Overeenkomst aan Afnemer in rekening is gebracht. Afnemer vrijwaart
Kasplan voor aanspraken van derden voor alle schade die deze derden mochten lijden door gebruikmaking van de
Diensten door Afnemer.
7. Privacy Kasplan neemt privacy serieus en zal persoonlijke en financiële informatie van de Afnemer op een veilige
manier verwerken en gebruiken. Kasplan verzamelt ook gegevens over het gebruik van Kasplan.nl. Deze gegevens
ondersteunen Kasplan om inzicht te krijgen of, hoe en hoe vaak bepaalde onderdelen van Kasplan.nl worden gebruikt.
Met deze gegevens kan Kasplan haar dienstverlening verbeteren. Kasplan zal deze gegevens niet voor een ander doel
gebruiken of aan derden ter beschikking stellen. Kasplan zal zonder expliciete toestemming van de Afnemer haar
gegevens niet aan derden verstrekken. Kasplan.nl beschikt over verschillende maatregelen om de data optimaal te
beschermen. Door het toepassen van fysieke, administratieve en technische maatregelen, hebben alleen
geautoriseerde gebruikers toegang. Alle data van Afnemers wordt apart versleuteld en opgeslagen. Alleen beheerders
van Kasplan.nl hebben de mogelijkheid om toegang tot alle data te verkrijgen.
8. Verplichtingen Kasplan Kasplan maakt ten behoeve van de Diensten gebruik van hardware en infrastructuur van
derden, zoals bijvoorbeeld servers in een datacenter en externe datalijnen. Kasplan heeft een inspanningsverplichting
tot het voorkomen van ongeoorloofde toegang tot en versleuteling van gegevens die de Afnemer c.q. de Gebruiker
opslaat op door Kasplan.nl gebruikte systemen en het beperken van de mogelijkheid van verspreiding van virussen of
kwaadaardige software. Deze inspanningsverplichting strekt niet verder dan hetgeen zich binnen de invloedssfeer van
Kasplan bevindt en naar de stand der techniek in redelijkheid kan worden verwacht, mede in aanmerking genomen de
verhouding tussen de kosten hiervan en het door de Afnemer betaalde Tarief. Kasplan is niet verantwoordelijk voor de
beschikbaarheid, toegankelijkheid of goede werking van Kasplan.nl die zich buiten haar invloedssfeer bevinden, zoals
voor de werking van systemen of dataverbindingen van de Afnemer of derden.
9. Toepasselijk recht en geschillen De Afnemer en Kasplan kiezen voor de toepasselijkheid van Nederlands recht op alle
overeenkomsten en geschillen. Mochten er geschillen ontstaan tussen Afnemer en Kasplan, dan zullen die exclusief
worden voorgelegd aan de rechtbank Noord-Holland, bij voorkeur locatie Alkmaar.
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