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HOOFDSTUK 1 BEGRIPSBEPALING 

a) Novusoft: de besloten vennootschap Novusoft B.V., gevestigd te Enkhuizen, opererend onder KvK nummer 

52386171en BTW nummer NL850420775B01. 

b) Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie Novusoft een aanbieding doet of met wie 

Novusoft een Overeenkomst sluit. 

c) Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen Novusoft en de Opdrachtgever voor het gebruik van een dienst van 

Novusoft of het verrichten van werkzaamheden door Novusoft. 

d) Algemene Voorwaarden: de algemene voorwaarden vastgelegd in de Nederland ICT Voorwaarden 2014. 

e) Abonnementsovereenkomst: iedere Overeenkomst tussen Novusoft en de Opdrachtgever die de Opdrachtgever 

het recht geeft om, tegen betaling van het geldende abonnementstarief, gedurende de Contractperiode van de 

overeengekomen Verzeker API diensten te kunnen consumeren. 

f) Contractperiode: de termijn die aanvangt op het moment dat het abonnement volgens de 

Abonnementsovereenkomst start en welke termijn voortduurt voor de tussen Novusoft en de Opdrachtgever in 

de Abonnementsovereenkomst overeengekomen periode. 

g) Servicebericht: Een e-mailbericht, verstuurd namens Novusoft en geadresseerd aan de Opdrachtgever, waarin 

mededelingen worden gedaan over alle aanpassingen die betrekking kunnen hebben op de Overeenkomst tussen 

Novusoft en de Opdrachtgever. 
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HOOFDSTUK 2 ALGEMENE BEPALINGEN 

 TOEPASSELIJKHEID 

lid 1. Deze Voorwaarden - Verzeker API gelden als aanvulling op de Algemene Voorwaarden. In geval van strijd tussen de 

bepalingen uit de Voorwaarden - Verzeker API en de Algemene Voorwaarden, gelden de Voorwaarden - Verzeker 

API. 

lid 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Verzeker API diensten door Novusoft. 

 ABONNEMENT  

lid 1. Novusoft is gerechtigd zonder opgaaf van redenen een verzoek tot het aangaan van een 

Abonnementsovereenkomst te weigeren, dan wel aanvullende voorwaarden aan het sluiten van de 

Abonnementsovereenkomst te verbinden. 

lid 2. Novusoft is gerechtigd de abonnementsvormen- en tarieven te wijzigen. Novusoft zal een voorgenomen wijziging 

minimaal 1 maand voor inwerkingtreding bekend maken via een Servicebericht. Indien de Opdrachtgever 

wijzigingen van abonnementsvormen- of tarieven niet wenst te accepteren heeft deze tot het tijdstip van 

inwerkingtreding van de wijzigingen, het recht de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen per de datum waarop de 

wijzigingen van kracht worden. De wijzigingen zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op alle 

bestaande en toekomstige Overeenkomsten, ook indien deze voor de wijziging van de abonnementsvormen- of 

tarieven zijn gesloten. 

 DUUR EN BEËINDIGING 

lid 1. Elke Abonnementsovereenkomst tussen Novusoft en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor de duur van 1 

maand, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De ingangsdatum van een Contractperiode is gelijk aan de 

startdatum van de Overeenkomst. Na afloop van de Contractperiode wordt de Overeenkomst stilzwijgend verlengd 

voor de duur van een maand, tenzij de Opdrachtgever tussentijds schriftelijk kenbaar heeft gemaakt de 

Overeenkomst niet te willen voortzetten. 

lid 2. Een Abonnementsovereenkomst kan telkens zonder opzegtermijn tegen het einde van de lopende Contractperiode 

schriftelijk worden opgezegd. Eventuele reeds verzonden facturen voor verlenging worden achteraf gecrediteerd. 

lid 3. Indien de Opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering 

staakt, of in strijd handelt met de Algemene Voorwaarden of andere bepalingen uit de Overeenkomst heeft 

Novusoft het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander 

onder voorbehoud van rechten. Dit ontslaat de Opdrachtgever niet van de verplichting om de reeds verschuldigde 

bedragen te voldoen aan Novusoft. 

 BETALINGSVOORWAARDEN 

lid 1. Novusoft is gerechtigd om periodiek te factureren en automatisch te incasseren. Betaling op factuur dient steeds te 

geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. 

lid 2. Indien Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan behoudt 

Novusoft zich het recht voor om Opdrachtgever de toegang tot de Verzeker API dienst van Novusoft te ontzeggen. 

 FAIR USE POLICY 

lid 1. Novusoft hanteert een Fair Use Policy om misbruik van haar Verzeker API diensten en overlast voor andere klanten 

te voorkomen.  
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lid 2. De Opdrachtgever verklaart dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot naam, adresgegevens en e-

mail gegevens die hij in het kader van de Overeenkomst verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij de 

Verzeker API dienst van Novusoft uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. 

lid 3. Gebruik van de Verzeker API premieberekeningen door Opdrachtgever is nadrukkelijk niet toegestaan, onder 

gebruik van de Verzeker API premieberekeningen door Opdrachtgever vallen onder meer het maken van een 

premieberekening via de Verzeker API anders dan voor test doeleinden en het leveren van Verzeker API 

premieberekeningen aan derden. 

lid 4. Novusoft hanteert geen vaste limiet op het aantal bezoekers en/of premieberekeningen gemaakt met de Verzeker 

API, echter de Opdrachtgever zal Novusoft niet en op geen enkele andere wijze hinderen bij het voeren van haar 

dienstverlening. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan handelingen te verrichten, of te laten verrichten die 

schade of overlast kunnen veroorzaken aan Novusoft, haar overige klanten, of waardoor haar gerechtvaardigde 

belangen geschaad kunnen worden. 

lid 5. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om onnodig of excessief gebruik te maken van de Verzeker API. Onder 

excessief gebruik valt het significant meer dan gemiddeld gebruik maken van de dienst door bijvoorbeeld de 

Verzeker API op een website te integreren die veel bezoekers heeft met een niet relevante doelgroep en / of de 

Verzeker API op een website te integreren die door link building excessief belast wordt door bezoeken van 

zoekmachine bots. 

lid 6. De Opdrachtgever verklaart de Verzeker API diensten van Novusoft niet te misbruiken voor elk ander gebruik dan 

het gebruik waarvoor de Verzeker API dienst redelijkerwijs door Novusoft bedoeld is. 

lid 7. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de toepassing van de door Novusoft geleverde 

Verzeker API diensten of gegevens. 

lid 8. Wanneer onrechtmatig gebruik volgens bovenstaande criteria door Novusoft geconstateerd wordt zal Novusoft de 

Opdrachtgever hierover per Servicebericht informeren. Novusoft gaat er vanuit dat de klant na een eenmalige 

waarschuwing zijn of haar gebruik van Verzeker API aanpast. Indien dit niet gebeurd zal Novusoft: 

a) eventueel met terugwerkende kracht het onrechtmatig gebruik van de Verzeker API in rekening brengen 

tegen de geldende tarieven, inclusief de kosten die redelijkerwijs moeten worden gemaakt om overlast te 

constateren en te herstellen. 

b) de Verzeker API geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen. 

c) de overeenkomst voor gebruik van Verzeker API beëindigen zonder recht op restitutie, van door de 

Opdrachtgever gemaakte kosten. Genoemde kosten kunnen worden toegewezen zonder eventuele 

ingebrekestelling. 

 DATA GEBRUIK EN OPSLAG 

lid 1. De data verkregen via het invullen van een formulier wordt door Novusoft doorgestuurd aan Opdrachtgever. 

lid 2. Persoonlijke data waarmee een aanvraag te herleiden is zal door Novusoft niet langer dan noodzakelijk worden 

bewaard.  

lid 3. Novusoft zal de volledige data nooit gebruiken voor andere doeleinden dan de data doorsturen naar 

Opdrachtgever. 

lid 4. Novusoft is gerechtigd de niet gepersonaliseerde data te gebruiken. 
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 AANSPRAKELIJKHEID 

lid 5. De totale aansprakelijkheid van Novusoft wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de 

Overeenkomst is beperkt tot restitutie van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst 

bedongen prijs (excl. BTW). Indien sprake is van een Abonnementsovereenkomst is de maximale restitutie beperkt 

tot de totale prijs over de contractperiode van de lopende Abonnementsovereenkomst. 

lid 6. De aansprakelijkheid van Novusoft voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, 

gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van 

afnemers van Opdrachtgever en schade verband houdende met de inschakeling van door Opdrachtgever 

ingeschakelde leveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Novusoft wegens 

verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten. 

 ONDERHOUD 

lid 1. Novusoft is gerechtigd een Verzeker API dienst gedurende korte tijd buiten gebruik te stellen of te beperken in het 

geval dit noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de dienstverlening. Bij gepland onderhoud wordt 

dit minimaal 1 week van tevoren gecommuniceerd middels een Servicebericht. 


