Aanvullende voorwaarden softwareontwikkeling en dienstverlening
1.
Algemeen
1.1 Rimote behoudt zich het recht voor om bepaalde werkzaamheden voor rekening van
de opdrachtgever door derden uit te laten voeren indien een goede uitvoering van de
overeenkomst dit vereist.
1.2 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Rimote aangeeft
dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen
dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Rimote
worden verstrekt. Indien de opdrachtgever er niet in slaagt op tijd hieraan te voldoen,
heeft Rimote het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit
de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de
opdrachtgever in rekening te brengen.
1.3 Rimote is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Rimote is
uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige
gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Rimote kenbaar behoorde te
zijn.
1.4 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan
Rimote de uitvoering van die onderdelen die behoren tot de volgende fase
opschorten totdat de opdrachtgever Rimote heeft laten weten de daaraan
voorgaande fase te hebben goedgekeurd.
2. Overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt tot stand op de dag dat Rimote de door de opdrachtgever `
ondergetekende offerte/contract ontvangen heeft.
2.2 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk
anders overeenkomen.
2.3 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde
werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn
dient de opdrachtgever Rimote derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
2.4 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en
Rimote en de afgesproken levertijd zijn pas geldig vanaf het moment dat deze
wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door
beide partijen.
2.5 Al het door Rimote vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming
van Rimote niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het
oorspronkelijk gemaakt is. Onderhoud door derden van door Rimote gemaakte
websites is slechts toegestaan wanneer de door Rimote vervaardigde onderdelen
worden gebruikt in de website van de (rechts)persoon die bij Rimote een contract is
aangegaan.
2.6 Het eigendom van door Rimote verstrekte ideeën, concepten of (proef)ontwerpen
blijft volledig bij Rimote. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is
Rimote gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in
rekening te brengen.
2.7 Rimote behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen
kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke
informatie ter kennis wordt gebracht, tenzij in de overeenkomst nadrukkelijk anders is
overeengekomen.

3
Overmacht
3.1 Tijdens overmacht, waaronder wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en
jurisprudentie wordt begrepen, alsmede ernstige ziekte van een der directieleden,
worden de verplichtingen van Rimote opgeschort. Indien de periode waarin door
overmacht nakoming van de verplichtingen door Rimote niet mogelijk is, langer duurt
dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder
dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
3.2 In het geval dat de overmacht slechts tijdelijke van aard is, zal Rimote alsnog aan alle
verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer
mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Rimote
geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in overleg
overleg worden herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties
door Rimote tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.
3.3 Door de grote verscheidenheid aan besturingssystemen, browsers, browserversies
en hardwareconfiguraties kan Rimote niet garanderen dat een voor de opdrachtgever
gemaakte website op ieder platform storingsvrij functioneert.

