
Algemene leverings-, verkoop- en betalingsvoorwaarden van 

BRIGHT Software gevestigd te Diessen 

1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Bright Software opgestelde aanbiedingen 
en offertes, alsmede op alle tussen BRIGHT Software en Cliënt gesloten overeenkomsten. Elke 
toepasselijkheid van door de Cliënt gehanteerde voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
Indien partijen van de onderhavige voorwaarden wensen af te wijken, dient zulks schriftelijk te 
geschieden. Eventuele afwijkende afspraken gelden slechts met betrekking tot de betreffende 
overeenkomst en niet met betrekking tot eventueel toekomstige opdrachten. 

2. Aanbiedingen / offertes 

Alle offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend en gebaseerd op de bij de offerteaanvrage verstrekte 
gegevens. Alle aanbiedingen zijn geldig gedurende 30 dagen na dagtekening van de offerte, tenzij 
anders aangegeven. Alle gegevens welke door Bright Software wordt verstrekt in de vorm van drukwerk, 
brochures en dergelijke zijn aan wijzigingen onderhevig. Aan de inhoud daarvan kunnen geen rechten 
worden ontleend. 

3. Overeenkomsten 

De overeenkomst komt tot stand door verzending van de orderbevestiging door BRIGHT Software. Indien 
om ongeacht welke reden de orderbevestiging niet is verstuurd, blijkt de totstandkoming van de 
overeenkomst doordat daaraan door Bright Software uitvoering wordt gegeven. Aanvullingen en 
wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts schriftelijk geschieden.  

4. Prijzen 

Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting(BTW) en alle andere heffingen welke van overheidswege 
worden opgelegd.In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Cliënt te betalen periodiek 
vervallende bedragen, geldt dat BRIGHT Software gerechtigd is door middel van een schriftelijke 
kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen. 
BRIGHT Software is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van 
een schriftelijke kennisgeving aan Cliënt aan te passen voor prestaties die, volgens de desbetreffende 
planning c.q. volgens de overeenkomst, zullen worden geleverd op een tijdstip dat tenminste drie 
maanden na de datum van deze kennisgeving ligt.Indien Cliënt niet akkoord wenst te gaan met een door 
BRIGHT Software kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven als hiervoor bedoeld, is Cliënt 
gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in die artikelen bedoelde kennisgeving de overeenkomst 
schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van BRIGHT Software genoemde datum waarop de 
prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden dan wel de overeenkomst te annuleren.  

5. Facturering 

Voor overeenkomsten betreffende uit te voeren werkzaamheden en/of te leveren diensten geschiedt 
facturering in termijnen zoals vastgesteld in de betreffende overeenkomst. De termijnen worden in 
rekening gebracht op basis van verrichte werkzaamheden en/of diensten.  

6. Betaling 

Betaling dient in zijn geheel, zonder enige aftrek, korting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen 
na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. BRIGHT Software is gerechtigd naar haar 
oordeel voldoende zekerheid te verlangen, alvorens tot levering over te gaan of door te gaan met 
levering of met het verrichten va werkzaamheden dan wel verlening van diensten. Deze bepaling geldt 
evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van de Cliënt om de verlangde zekerheid te stellen geeft 
BRIGHT Software het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd haar rechten 
op vergoeding van onkosten, bedrijfsschade en winstderving. De vordering tot betaling van de gehele 
verschuldigde som is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen 
termijn op de vervaldag alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, onder curatele 
stelling, toepassing schuldsanering natuurlijke personen, beslag op de goederen of vorderingen van 
Cliënt, overlijden of, voor zover een rechtspersoon zijnde, ontbinding c.q. liquidatie. Indien de Cliënt de 
verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal hij, zonder dat daarvoor een 



ingebrekestelling is vereist, vanaf de vervaldag rente verschuldigd zijn ter grootte van 1% per maand of 
gedeelte daarvan. Indien na het verstrijken van bij schrift gemelde nadere betalingstermijn nog geen 
betaling is ontvangen, is Cliënt voorts verschuldigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke 
incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden door partijen gefixeerd op minimaal 15% 
van de hoofdsom vermeerderd met de reeds verschuldigde vertragingsrente en met minimum van € 
225,-  

7. Aansprakelijkheid 

De aansprakelijkheid van BRIGHT Software is uitdrukkelijk beperkt tot de nakoming van zijn 
garantieverplichtingen zoals vermeld in het artikel ‘Garantie’. Elke vordering uit hoofde van 
bedrijfsschade en/of andere vormen van indirecte of gevolgschade alsmede elke schade als gevolg van 
het verloren gaan van elektronische gegevens en informatie is uitdrukkelijk uitgesloten. De 
aansprakelijkheid van BRIGHT Software wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een 
overeenkomst ontstaat slechts indien Cliënt BRIGHT Software onverwijld en deugdelijk schriftelijk in 
gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en BRIGHT 
Software ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. 
De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, 
zodat BRIGHT Software in staat is adequaat te reageren. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht 
op schadevergoeding is steeds dat Cliënt de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan 
schriftelijk bij BRIGHT Software meldt.Cliënt vrijwaart BRIGHT Software voor alle aanspraken van derden 
wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door Cliënt 
aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door BRIGHT Software geleverde apparatuur, 
programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover Cliënt bewijst dat de schade is 
veroorzaakt door die apparatuur, programmatuur of andere materialen. BRIGHT Software is evenmin 
aansprakelijk voor schade indien Cliënt in zijn verantwoordelijkheid tekort schiet of indien de Cliënt 
onjuiste, gebrekkige of onvolledige informatie of materialen verstrekt. Indien en voorzover BRIGHT 
Software, ondanks hetgeen hiervoor genoemd, door de bevoegde rechter in enig geval toch aansprakelijk 
wordt gehouden, dan is de aansprakelijkheid van BRIGHT Software jegens de Cliënt uit welke hoofde dan 
ook in alle gevallen beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag van het tot op dat moment geleverde 
product of dienst met een maximum van € 2500,-De genoemde maximumbedragen komen te vervallen 
indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van BRIGHT Software.  

8. Uitvoering werkzaamheden 

De werktijden van BRIGHT Software zullen zoveel mogelijk worden aangepast aan de bij de Cliënt 
geldende werktijden, voor zover deze zijn gelegen tussen 08:00 en 18:00 uur, zaterdagen, zondagen en 
erkende feestdagen niet meegerekend. Voor opdrachten tot het uitvoeren van werkzaamheden en/of 
verlenen van diensten waarvoor een vaste prijs geldt wordt de plaats waar, en de werktijd waarop de 
werkzaamheden worden verricht, steeds door BRIGHT Software bepaald. Voor opdrachten op basis van 
uurtarief kan in onderling overleg van hiervoor genoemde werktijden en/of genoemde plaats van 
uitvoering van werkzaamheden worden afgeweken. In dat geval wordt het uurtarief met de navolgende 
toeslagen verhoogd: met 50% voor overuren op werkdagen, met 100% op zaterdagen, zondagen en 
erkende feestdagen. De bij uitvoering van werkzaamheden, op locatie aangegeven door Cliënt, gemaakte 
reis- en verblijfkosten komen voor rekening van de Cliënt tenzij anders overeengekomen. BRIGHT 
Software heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan Cliënt te laten verrichten 
door derden.  

9. Levering 

9.1 BRIGHT Software zal de te ontwikkelen programmatuur aan de Cliënt conform de schriftelijk 
vastgelegde specificaties afleveren en installeren, dit laatste slechts indien een door BRIGHT Software uit 
te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen. Indien een acceptatietest schriftelijk is 
overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen na aflevering of, indien een door BRIGHT 
Software uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing van de installatie. 
Gedurende de testperiode is het de Cliënt niet toegestaan de programmatuur voor productieve of 
operationele doeleinden te gebruiken. De programmatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd:  

a. indien tussen partijen niet een acceptatietest is overeengekomen: bij de aflevering of, indien een door 
BRIGHT Software uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de 
installatie, dan wel   

b. indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen: op de eerste dag na de 
testperiode, dan wel   



c. indien BRIGHT Software vóór het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in artikel 9.2 
ontvangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de 
aanwezigheid van onvolkomenheden die volgens artikel 9.3 aan acceptatie niet in de weg staan. In 
afwijking van het voorgaande zal de programmatuur, indien de Cliënt daarvan vóór het moment van 
acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, reeds gelden als volledig 
geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik. Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen 
acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten bevat die de voortgang van de acceptatietest 
belemmeren, zal de Cliënt BRIGHT Software hierover schriftelijk gedetailleerd informeren, in welk geval 
de testperiode onderbroken wordt totdat de programmatuur zodanig is aangepast dat die belemmering is 
opgeheven.  

9.2 Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten 
bevat, zal de Cliënt BRIGHT Software uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een 
schriftelijk en gedetailleerd testrapport over de fouten informeren. BRIGHT Software zal zich naar beste 
vermogen inspannen de gemelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen, waarbij BRIGHT 
Software gerechtigd is tijdelijke oplossingen dan wel programma-omwegen of probleemvermijdende 
restricties in de programmatuur aan te brengen.  

9.3 Acceptatie van de programmatuur mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke 
verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet 
wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname van 
de programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van BRIGHT 
Software om deze kleine fouten in het kader van de garantieregeling, indien toepasselijk, te herstellen.  

9.4 Indien de programmatuur in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de niet-
acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase en/of 
een ander onderdeel onverlet. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie 
en bescheiden niet tijdig aan BRIGHT Software zijn verstrekt, zal BRIGHT Software gerechtigd zijn het 
levertijden als gevolg daarvan aan te passen. Dit ter beoordeling door BRIGHT Software en door haar 
schriftelijk aan de Cliënt kenbaar te maken. 

9.5 De Cliënt zal met de bij hem vrijgekomen verpakkingen van door BRIGHT Software geleverde 
producten omgaan overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften en BRIGHT Software vrijwaren 
voor alle aanspraken van derden wegens niet-naleving van dergelijke voorschriften.  

10. Inspectie, reclame 

De Cliënt is verplicht de producten direct na levering te inspecteren of te doen inspecteren.Eventuele 
reclames betreffende geconstateerde gebreken dienen uiterlijk binnen 8 werkdagen na aflevering 
schriftelijk aan BRIGHT Software kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn wordt 
de Cliënt geacht het geleverde cq. de facturen te hebben goedgekeurd, waarna het recht op reclame 
komt te vervallen.  

11. Garantie 

BRIGHT Software streeft een deugdelijke werking na van de door haar ontwikkelde programmatuur. 
BRIGHT Software garandeert het verbeteren van systematische en door Cliënt reproduceerbare fouten, 
die uitsluitend te wijten zijn aan gebreken van de programmatuur en dit binnen 90 dagen na levering 
van het product. Gebreken aan de programmatuur dienen schriftelijk te worden gemeld binnen de 
gemelde waarborgperiode en wel binnen 5 werkdagen na vaststelling van het gebrek. Buiten de 
waarborgperiode alsmede na vermelding buiten 5 werkdagen is BRIGHT Software slechts gehouden tot 
tussenkomst tegen betaling van een vergoeding op basis van dan geldende tarieven. De Cliënt dient te 
allen tijde BRIGHT Software de gelegenheid te bieden eventuele gebreken te herstellen. Indien er sprake 
is van een jaarlijks onderhoud beperkt onderhoud zich tot noodzakelijke aanpassingen alsmede 
ondersteuning op het gebruik voor het juist functioneren van de geleverde programmatuur. Niet 
inbegrepen zijn aanpassingen in de sfeer van wensen van de Cliënt, wettelijke eisen en/of anderszins. 
Tevens is niet inbegrepen het niet meer inzetbaar zijn van de programmatuur door toedoen van anderen 
cq. veranderde omstandigheden. Blijkt na een door BRIGHT Software ingesteld onderzoek, dat de 
oorzaak niet te wijten is aan fouten in de door haar ontwikkelde programmatuur, dan is BRIGHT 
Software gerechtigd de daarvoor gemaakte kosten in rekening te brengen bij de Cliënt. De 
garantiebepalingen welke door de toeleveranciers van BRIGHT Software worden gehanteerd zijn tevens 
van toepassing voor de Cliënt. In geval van enig gebrek aan een door BRIGHT Software geleverd cq. ter 
beschikking gesteld product kan de Cliënt ook rechtstreeks een beroep doen op vorenbedoelde 
garantiebepalingen van de toeleverancier van het betreffende product. Iedere garantieverplichting 



vervalt indien de Cliënt zonder toestemming van BRIGHT Software wijzigingen in de producten aanbrengt 
of laat aanbrengen, dan wel indien de producten niet overeenkomstig de gebruiksaanwijzingen of 
voorschriften worden gebruikt of onzorgvuldig worden behandeld. Werkzaamheden en kosten van herstel 
buiten het kader van deze garantie zullen door BRIGHT Software aan de Cliënt in rekening worden 
gebracht overeenkomstig de dan geldende tarieven.  

12. Risico 

Het risico van de door BRIGHT Software geleverde cq. ter beschikking gestelde producten gaat op de 
Cliënt over op het moment van aflevering.  

13. Eigendomsvoorbehoud, zekerheidstelling 

De eigendom van de door BRIGHT Software geleverde producten gaat pas op de Cliënt over zodra deze 
al zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen is nagekomen. Ingeval van niet-nakoming van 
enige in de vorige zin bedoelde verplichtingen alsmede in geval van faillissement, surséance van 
betaling, toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, liquidatie of ontbinding van de 
onderneming van de Cliënt, is Bright Software gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde 
producten zonder enige sommatie of ingebrekestelling terug te nemen. In zodanig geval zal ook de 
overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst zijn ontbonden, onverminderd het recht van Bright 
Software op schadevergoeding. De Cliënt zal zich onthouden, zonder schriftelijke toestemming van 
BRIGHT Software, van het in welke vorm dan ook vervreemden, bezwaren en verpanden van producten, 
of anderszins producten in de macht van derden te brengen. De Cliënt zal eenzelfde verplichting aan 
haar afnemers, werknemers en tussenpersonen opleggen. Bright Software zal te allen tijde aan zodanige 
toestemming nadere voorwaarden verbinden. Indien derden enig recht op de onder 
eigendomsvoorbehoud geleverde producten willen vestigen of doen gelden, dan is de Cliënt verplicht 
Bright Software daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Zolang het eigendomsvoorbehoud 
van kracht is, zal Bright Software gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de producten. De Cliënt 
zal aan Bright Software alle medewerking verlenen teneinde Bright Software in de gelegenheid te stellen 
om hiervoor genoemd eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door de terugneming van de producten. 
BRIGHT Software heeft het recht om de door haar ontwikkelde programmatuur met behulp van sleutels 
te beveiligen tegen kopiëren, veranderen of reproduceren. De Cliënt is daarbij verplicht om medewerking 
te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Bright Software ter bescherming van zijn eigendomsrecht 
met betrekking tot de producten wil treffen en welke de Cliënt niet onredelijk hinderen in de normale 
uitoefening van zijn bedrijf. Bright Software is voor en tijdens de uitvoering van de overeenkomst 
gerechtigd om , indien zij op goede gronden vreest dat de Cliënt niet of niet tijdig in staat zal zijn om zijn 
betalingsverplichtingen jegens BRight Software na te komen, nadere betalingscondities te stellen dan wel 
de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten totdat de Cliënt desgevraagd binnen de daartoe 
gestelde termijn voldoende zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. 
BRIGHT Software houdt zich het recht voor om reeds geleverde programmatuur te blokkeren, indien 
door de Cliënt niet tijdig wordt voldaan aan betalings- en overige verplichtingen. Indien de Cliënt 
hiermee in gebreke blijft, heeft Bright Software aan zijn leveringsverplichting voldaan door hem de 
producten tegen gelijktijdige betaling door de Cliënt aan te bieden.  

14. Gebruiksrecht 

In geval van levering van programmatuur ontwikkeld door BRIGHT Software verleent zij aan de Cliënt 
alsmede aan haar Cliënten het niet-exclusieve niet-overdraagbare gebruiksrecht voor onbepaalde tijd 
van één licentie voor één systeem op één locatie tenzij anders overeengekomen in een schriftelijke 
overeenkomst tussen Cliënt en BRIGHT Software. Indien een jaarlijks onderhoud van toepassing is, 
wordt het gebruiksrecht jaarlijks verlengd op voorwaarde dat de Cliënt de overeengekomen vergoeding 
tijdig en volledig betaald.  

15. Rechten van intellectuele of industriële eigendom 

Het auteursrecht en alle eventuele overige rechten van intellectueel of industrieel eigendom alsmede het 
idee, de methoden van uitvinding cq. ontwikkeling, het design, het concept, de lay-out, de know how en 
soortgelijke rechten tot bescherming van informatie met betrekking tot programma’s ontwikkeld door 
BRIGHT Software, databases, documentatie en ander toebehoren komen volledig toe aan BRIGHT 
Software. Niets, anders dan vastgelegd in een de schriftelijke overeenkomst, strekt tot gehele of 
gedeeltelijke overdracht van zodanige rechten. De broncode van programmatuur ontwikkeld door 
BRIGHT Software wordt niet aan een Cliënt ter beschikking gesteld. Aangebrachte aanduidingen die door 
BRIGHT Software in de programmatuur zijn aangebracht mogen niet verwijderd worden door de 
Cliënt.Indien een Cliënt, zelfs door onachtzaamheid, een kopie van de programmatuur ter beschikking 



zou stellen aan derden, zal de Cliënt een forfaitaire schadevergoeding betalen van tienmaal het bedrag 
van de overeenkomst cq. aankoopfactuur welke daaraan ten grondslag ligt. Indien de Cliënt handel drijft 
door het verkopen van illegale kopies van de programmatuur, zal Cliënt een forfaitaire schadevergoeding 
betalen van € 400.000,- per overtreding. Dezelfde forfaitaire vergoeding zal verschuldigd zijn, indien de 
Cliënt indirect handel drijft met illegale kopies of een belang, hoe klein dan ook, heeft in een bedrijf dat 
handel drijft in illegale kopies.  

16. Medewerking Cliënt 

De Cliënt zal BRIGHT Software steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen, 
weke BRIGHT Software noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden of 
leveringen te kunnen verrichten. Indien is overeengekomen dat de Cliënt  aan BRIGHT Software 
apparatuur, materialen, informatiedragers en/of gegevens op informatiedragers zal verschaffen zullen 
deze voldoen aan de specificatie die BRIGHT Software aan Cliënt ter kennis brengt. Indien voor de 
uitvoering van overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de 
afspraken ter beschikking van BIGHT Software staan of indien de Cliënt op andere wijze niet aan zijn 
verplichtingen voldoet, heeft BRIGHT Software het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te 
schorten. Eventuele extra kosten kunnen volgens gebruikelijke tarieven van BRIGHT Software in 
rekening worden gebracht.  

17. Wijzigingen 

BRIGHT Software zal een verzoek tot aanbrengen van wijzigingen, aanvullingen en annuleringen van de 
overeengekomen werkzaamheden welwillend overwegen, echter BRIGHT Software kan hiertoe niet 
verplicht worden. Een instemming kan slechts uitdrukkelijk en schriftelijk geschieden. 
Indien een wijziging en/of aanvulling leidt tot meer werk en extra leveringen door BRIGHT Software, 
zullen die door BRIGHT Software volgens de geldende tarieven aan de Cliënt in rekening worden 
gebracht. Indien wijziging en/of annuleringen leiden tot minder werk kan dat leiden tot een vermindering 
van de overeengekomen prijs, doch BRIGHT Software behoudt zich het recht voor om aan de Cliënt, 
reeds gemaakt kosten, de niet op andere wijze te benutten inzet van uren, diensten en/of producten, in 
rekening te brengen. Het ontstaan van meerwerk dient in een zo vroeg mogelijk stadium te worden 
gemeld, doch voorafgaande aan de uitvoering van de activiteiten. Cliënt wordt geacht akkoord te zijn 
met de uitvoering van het meerwerk en de kosten daarvan. Meerwerk kan nimmer leiden tot ontbinding 
van de overeenkomst.Onder meerwerk wordt tevens verstaan het na acceptatie aanbrengen van 
wijzigingen in de specificaties en de gevolgen van wijzigingen in de specificaties.  

18. Geheimhouding 

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij voor en na het 
aangaan van de overeenkomst ontvangen.   

19 Concurrentiebeding 

Het is Cliënts verboden om binnen 12 maanden na beëindiging van de opdracht en/of overeenkomst met 
BRIGHT Software een overeenkomst met door BRIGHT Software ter beschikking gestelde medewerkers 
en/of toeleveranciers van producten en/of diensten aan te gaan of deze medewerkers op enigerlei andere 
wijze voor hem werkzaam te doen zijn, zulks direct of indirect al dan niet tegen betaling, anders dan met 
uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van BRIGHT Software. 
Voor iedere overtreding verbeurt de opdrachtgever aan BRIGHT Software een boete, welke niet voor 
rechtelijke matiging vatbaar is en overeenkomt met het bedrag gelijk aan het hoogste uurtarief voor een 
periode van een half jaar bij een volledige werkweek van 40 uren.  

20. Tussentijdse beëindiging, opschorting, ontbinding 

Indien de Cliënt niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, voortvloeiend uit de met 
hem gesloten overeenkomst en uit deze voorwaarden, alsmede in geval van faillissement, surséance van 
betaling, toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen, of wanneer hij door beslag of 
anderszins zijn vrijheid van handelen heeft verloren of deze is beperkt, dan wel aan ons is gebleken dat 
de Cliënt onvoldoende kredietwaardig is, zulks te onzer beoordeling, hebben wij het recht de 
overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, dan wel als ontbonden te beschouwen, 
zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd het recht de door ons geleden 
schade van de Cliënt te vorderen. Voor overeenkomsten van opdrachten op nacalculatie geldt een 
opzegtermijn van 2 maanden. Voor overeenkomsten van opdrachten met een vaste prijs en vaste 
opleverdatum kan de overeenkomst tussentijd niet beëindigd worden. De opzegging dient altijd 



schriftelijk te geschieden. Betalingsverplichtingen van Cliënt aan BRIGHT Software, welke betrekking 
hebben op reeds verrichte werkzaamheden, geleverde producten en/of diensten welke geheel of gedeelte 
vallen voor de beëindiging, blijven evenwel in stand.Cliënt is bevoegd de uitvoering op te schorten cq. te 
vertragen tot ten hoogste 6 maanden na de oorspronkelijk overeengekomen expiratiedatum, mits Cliënt 
met BRIGHT Software in een schriftelijke overeenkomst bereid is tot een financiële vergoeding voor de 
opschorting cq. vertraging. 
BRIGHT Software is bevoegd tot opschorting, met dien verstande dat een vertraging van ten hoogste 
drie maanden na de oorspronkelijke expiratiedatum de Cliënt niet het recht geeft tot weigering van 
producten, diensten en/of werkzaamheden, dan wel met geheel of gedeeltelijk ontbinden van de 
overeenkomst of tot het vorderen van een schadevergoeding, een en ander met inachtneming van het 
bepaalde in artikel 21.  

21. Overmacht 

Bright Software heeft het recht zich te beroepen op overmacht waaronder worden verstaan 
omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst met de Cliënt verhinderen en die niet aan Bright 
Software zijn toe te rekenen. Onder overmacht zijn begrepen: werkstaking, bedrijfsbezetting, een gebrek 
aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie 
benodigde zaken of diensten, niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan 
Bright Software afhankelijk is en alle overige zaken en aangelegenheden waarop Bright Software geen 
invloed heeft.Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Bright Software 
opgeschort. Wanneer de overmachtsituatie langer dan 90 dagen heeft geduurd, zijn beide partijen 
bevoegd de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder dat er in dat 
geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 
Indien Bright Software reeds voor een deel heeft gepresteerd, dan is zij gerechtigd tot een redelijke 
vergoeding van de kosten van die prestatie, welke zij heeft gemaakt tot het moment van intreden van de 
overmacht. 

22. Geschillen 

Op de tussen partijen bestaande rechtsverhouding is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen 
dienen te worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te ’s-Hertogenbosch, dan wel aan de 
krachtens de wet bevoegde Kantonrechter. De wederpartij is in de gelegenheid om binnen een maand 
nadat gebruiker zich op dit beding heeft beroepen, schriftelijk kenbaar te maken dat het geschil alsnog 
aan de volgens de wet bevoegde rechter moet worden voorgelegd. 
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