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ALGEMENE LICENTIEVOORWAARDEN COPEBO 
ARTIKEL 1. | DEFINITIES 

In deze algemene licentievoorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende 

betekenis gebruikt.  

1. Copebo: de gebruiker van deze algemene licentievoorwaarden, gevestigd aan Prins Alexanderlaan 91, 2912AK te 

Nieuwerkerk aan den IJssel, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 69784582. 

2. Wederpartij: iedere rechtspersoon, dan wel natuurlijke persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met 

wie Copebo een Licentieovereenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten. 

3. Partijen: de partijen bij de Licentieovereenkomst; Copebo en de Wederpartij gezamenlijk. 

4. Gebruiker: iedere natuurlijke persoon, al dan niet tevens Wederpartij, die in het kader van de Licentieovereenkomst, volgens 

het bepaalde in deze algemene licentievoorwaarden en/of hetgeen anderszins uitdrukkelijk en Schriftelijk tussen Partijen is 

overeengekomen, gerechtigd is van de Software gebruik te maken. 

5. Licentieovereenkomst: de tussen Partijen tot stand te brengen dan wel reeds tot stand gekomen overeenkomst met 

betrekking tot het gebruik van de Software door de Gebruikers, overeenkomstig de rechten, verplichtingen en beperkingen 

als vermeld in deze algemene licentievoorwaarden. 

6. Software: de programmatuur ‘Het Partijensysteem’ en alle onderdelen daarvan, waarvan de Gebruikers, in het kader van de 

Licentieovereenkomst en conform het bepaalde in de onderhavige algemene licentievoorwaarden, het niet-exclusieve 

gebruiksrecht verkrijgen. 

7. Website: het.partijensysteem.nl.  

8. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail, fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog 

op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld. 

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN, AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST 

1. Deze algemene licentievoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de Software door Gebruikers, elk aan de 

Wederpartij gericht aanbod van Copebo met betrekking tot het sluiten van een Licentieovereenkomst en iedere tot stand 

gekomen Licentieovereenkomst als zodanig. 

2. Elk aanbod van Copebo tot het aangaan van een Licentieovereenkomst (waaronder zijn offertes mede begrepen) is 

vrijblijvend. Copebo kan zijn aanbod nog herroepen tot meteen, althans zo spoedig mogelijk na aanvaarding daarvan door 

de Wederpartij. 

3. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de Wederpartij, onder welke benaming dan ook 

aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

4. Van het bepaalde in deze algemene licentievoorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en Schriftelijk worden afgeweken. 

Indien en voor zover hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze 

algemene licentievoorwaarden, geldt hetgeen Partijen uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen. 

5. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene licentievoorwaarden, laat de geldigheid van 

de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een 

vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de 

strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen. 

ARTIKEL 3. | INHOUD VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST 

1. De Licentieovereenkomst heeft betrekking op een enkel vestigingsadres van de Wederpartij. Indien de Wederpartij de 

Software voor meerdere vestigingsadressen wenst te gebruiken, dient daarvoor per vestigingsadres een 

Licentieovereenkomst te worden gesloten.  

2. De Software biedt de Gebruikers een online omgeving waarin de administratie rondom partijen kan worden ondergebracht, 

onder meer wat betreft het opstellen, afdrukken en e-mailen van offertes en het bijhouden van de status van offertes, een 

overzicht van de inhoud van aanvaarde offertes die de Gebruiker kan exporteren ten behoeve van de bediening en keuken, 

het kunnen maken van data-analyses met betrekking tot bijvoorbeeld de verwachte omzet en het exporteren van klantdata 

voor marketingdoeleinden. De Software kent echter uitsluitend die functionaliteiten die uitdrukkelijk en Schriftelijk tussen 

Partijen zijn overeengekomen. De afwezigheid van niet uitdrukkelijk en Schriftelijk overeengekomen functionaliteiten van de 

Software kan niet als een tekortkoming van Copebo worden aangemerkt en biedt geen recht op ontbinding van de 

Licentieovereenkomst, dan wel schadevergoeding of enige andere compensatie. 

https://het.partijensysteem.nl/
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3. Offertes van de Wederpartij die middels de Software worden gegenereerd, zullen te allen tijde als afzender de bedrijfsnaam 

van de Wederpartij, inclusief het aan de Licentieovereenkomst gekoppelde vestigingsadres van de Wederpartij vermelden. 

4. Na totstandkoming van de Licentieovereenkomst kan de Wederpartij middels haar van Copebo per e-mail verkregen 

inloggegevens inloggen op de Website en gebruik maken van de Software. De Licentieovereenkomst voorziet erin dat de 

Wederpartij meerdere accounts voor verschillende Gebruikers kan beheren. De Gebruikers dienen evenwel werkzaam te zijn 

op hetzelfde vestigingsadres als waarop de Licentieovereenkomst betrekking heeft. 

5. De Wederpartij is jegens Copebo hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van Gebruikers die uit de 

Licentieovereenkomst, waarvan het bepaalde in deze algemene licentievoorwaarden aldus tevens deel uitmaakt, 

voortvloeien, als ware het de Wederpartij zelf die als Gebruiker optrad bij het gebruik van de Software. 

6. Gedurende de looptijd van de Licentieovereenkomst biedt Copebo de Gebruikers een beperkt, niet- exclusief, niet- 

overdraagbaar en niet-sublicenseerbaar gebruiksrecht ten aanzien van de Software, doch uitsluitend indien en voor zover 

dit gebruiksrecht conform het bepaalde in de onderhavige licentievoorwaarden aan de Gebruikers toekomt. 

7. Gebruik van de Software is uitsluitend toegestaan overeenkomstig de doeleinden waarvoor de Software is ontwikkeld en 

bestemd. 

8. De rechten die Gebruikers op basis van de Licentieovereenkomst toekomen, zijn niet overdraagbaar aan derden. Iedere 

Gebruiker is verplicht zijn inloggegevens voor toegang tot de Software geheim te houden en mag derden geen toegang geven 

tot zijn account. Alle handelingen die op het account van een Gebruiker worden verricht, worden de Wederpartij 

toegerekend. De Wederpartij dient Copebo op de hoogte te stellen als een vermoeden bestaat dat inloggegevens van enige 

Gebruiker ter kennis zijn gekomen van onbevoegden. Copebo is in dergelijke gevallen gerechtigd om naar eigen inzicht 

doeltreffende maatregelen te nemen. 

9. Het is Gebruikers verboden pogingen te ondernemen om de in verband met de Software gebruikte programmatuur te 

decompileren of na te maken, deze op enige andere wijze te manipuleren of programmatuur te ontwikkelen die een inbreuk 

maakt op de Software. 

10. Het is de Gebruiker verboden de Software te gebruiken voor onrechtmatige handelingen, voor handelingen die in strijd zijn 

met de algemeen geldende normen en voor het plegen van strafbare feiten. Hieronder wordt o.a. begrepen het inbreuk 

maken op enige (intellectuele) eigendomsrechten van Copebo of derden, het uploaden van geheime of vertrouwelijke 

informatie en onrechtmatige inbreuken op de systemen waarvan de dienstverlening van Copebo afhankelijk is, waaronder 

begrepen het verspreiden van virussen, wormen et cetera. 

11. Copebo zal zich inspannen om gedurende de looptijd van de Licentieovereenkomst een ononderbroken beschikbaarheid van 

de Software te realiseren, echter kan Copebo zulks niet garanderen. Ter zake draagt Copebo dan ook geen enkele 

aansprakelijkheid.  

12. De Gebruiker bepaalt welke informatie met behulp van de Software wordt opgeslagen en uitgewisseld. Copebo heeft geen 

kennis van deze informatie. De Gebruiker is er dan ook verantwoordelijk voor dat die informatie rechtmatig is en geen 

inbreuk maakt op de rechten van derden. Copebo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de 

Software opgeslagen of uitgewisselde informatie. De Wederpartij vrijwaart Copebo van alle aanspraken van derden die 

gebaseerd zijn op de stelling dat de door een Gebruiker met behulp van de Software opgeslagen en/of uitgewisselde 

informatie onrechtmatig is.  

13. De Wederpartij staat er jegens Copebo voor in dat de namen van Gebruikers, hun e-mailadressen en overige gegevens zoals 

bij Copebo bekend, steeds up to date zijn.  

ARTIKEL 4. | PROEFPERIODE, LOOPTIJD EN OPZEGGING VAN DE LICENTIEOVEREENKOMST 

1. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, kunnen Gebruikers gedurende een maand na totstandkoming 

van de Licentieovereenkomst kosteloos van de Software gebruik maken. Na verstrijken van deze proefperiode geldt voor de 

Wederpartij een maandelijkse betalingsverplichting, tenzij de Licentieovereenkomst uiterlijk op de laatste dag van de 

proefperiode per e-mail is opgezegd. Indien de proefperiode is verstreken en overeenkomstig vorenstaande geen opzegging 

door de Wederpartij heeft plaatsgevonden, is de Licentieovereenkomst voor onbepaalde tijd stilzwijgend verlengd. De 

stilzwijgend verlengde Licentieovereenkomst eindigt door opzegging per e-mail met inachtneming van een opzegtermijn van 

een maand. 

2. Het recht van de Gebruikers op het gebruik van de Software eindigt van rechtswege door het eindigen van de 

Licentieovereenkomst. De in het kader van de Licentieovereenkomst door Copebo verstrekte inloggegevens vervallen na 

eindigen van de Licentieovereenkomst. Op Copebo rust na beëindiging van de Licentieovereenkomst geen enkele 

bewaarplicht ten aanzien van welke gegevens dan ook die middels de Software door Gebruikers zijn ingevoerd of 

gegenereerd. Het is de verantwoordelijkheid van de Wederpartij zorg te dragen voor de opslag van deze gegevens voordat 

de Licentieovereenkomst eindigt, dan wel in voorkomende gevallen, Gebruikers tijdig in kennis te stellen van het eindigen 
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van de Licentieovereenkomst en de gevolgen die dat heeft voor de middels de Software ingevoerde en gegenereerde 

gegevens. 

ARTIKEL 5. | OVERMACHT 

1. Copebo is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Licentieovereenkomst indien en voor zolang hij 

daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk 

verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. 

2. Indien de nakoming van de Licentieovereenkomst door overmacht blijvend onmogelijk wordt of langer dan twee maanden 

voortduurt, zijn Partijen gerechtigd de Licentieovereenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. 

3. Indien Copebo bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts 

gedeeltelijk nog aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk nog 

uitvoerbare gedeelte van de Licentieovereenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige 

overeenkomst. 

4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd het bepaalde in het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.  

ARTIKEL 6. | OPSCHORTING EN ONTBINDING 

1. Een inbreuk op het bepaalde in deze algemene licentievoorwaarden geeft Copebo het recht de Licentieovereenkomst met 

onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de inbreuk op grond van de geringe betekenis daarvan, 

ontbinding van de Licentieovereenkomst niet rechtvaardigt. 

2. Indien de Wederpartij in staat van faillissement verkeert, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin zij 

anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is Copebo gerechtigd de Licentieovereenkomst met 

onmiddellijke ingang te ontbinden. 

3. Voorts is Copebo gerechtigd de Licentieovereenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien 

aard zijn dat nakoming van de Licentieovereenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid 

niet van hem kan worden gevergd. 

4. Nimmer wordt door de Wederpartij of enige Gebruiker aanspraak gemaakt op schadevergoeding in verband met de door 

Copebo op grond van dit artikel uitgeoefende rechten.  

5. Tenzij deze niet aan haar kan worden toegerekend, komt alle door Copebo in verband met de opschorting of ontbinding van 

de Licentieovereenkomst geleden schade, voor rekening van de Wederpartij. 

6. Indien Copebo de Licentieovereenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle eventuele vorderingen die Copebo nog 

op de Wederpartij heeft, terstond opeisbaar. 

ARTIKEL 7. | TARIEVEN EN BETALINGEN 

1. Het aanbod van Copebo vermeldt uitdrukkelijk de eventuele eenmalige opstartkosten en de maandelijkse prijs die na 

verstrijken van de proefperiode voor de Wederpartij aan de Licentieovereenkomst zijn verbonden. Deze prijs is in euro en 

exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders door Copebo is vermeld. 

2. Copebo is steeds gerechtigd de overeengekomen prijs te wijzigen. Van een prijswijziging doet Copebo twee maanden vóór 

inwerkingtreding daarvan Schriftelijk mededeling aan de Wederpartij zodat de Wederpartij, indien zij de prijswijziging niet 

wenst te aanvaarden, nog in staat is de Licentieovereenkomst op reguliere wijze op te zeggen. 

3. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders is overeengekomen, dienen betalingen maandelijks middels overboeking te 

geschieden, binnen 14 dagen na factuurdatum.  

4. Copebo is gerechtigd de aan de Wederpartij toekomende facturen uitsluitend per e-mail aan haar beschikbaar te stellen. 

5. Indien de Wederpartij haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, treedt het verzuim van de Wederpartij van rechtswege 

in en kan Copebo, indien het verzuim dat rechtvaardigt, een beroep doen op het bepaalde in artikel 6.1. Vanaf de dag dat 

het verzuim van de Wederpartij intreedt, is zij over het openstaande bedrag voorts de dan geldende wettelijke handelsrente 

verschuldigd. 

6. Alle redelijke kosten gemaakt ter verkrijging van de door de Wederpartij in het kader van de Licentieovereenkomst 

verschuldigde bedragen, waaronder begrepen gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, komen voor rekening 

van de Wederpartij. 

ARTIKEL 8. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING 

1. Gebruik van de Software is geheel vrijwillig en volledig voor eigen risico van de Gebruiker. Copebo is ter zake in geen enkel 

opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk. 

2. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik, de controle op en de juiste interpretatie van de middels de Software 

gegenereerde data. Copebo aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade als gevolg van middels de 

Software gegenereerde onjuiste of onvolledige data. 
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3. Copebo spant zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van de Software te optimaliseren. Echter kan Copebo niet 

garanderen dat de Software steeds onbeperkt beschikbaar is en dat alle voorzieningen daarvan steeds probleemloos 

functioneren. Alle aansprakelijkheid van Copebo ter zake is uitgesloten. 

4. Copebo is nimmer aansprakelijk voor indirecte, oftewel gevolgschade, waaronder mede begrepen geleden verlies, gederfde 

winst en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. 

5. Mocht Copebo ondanks het bepaalde in deze algemene licentievoorwaarden aansprakelijk zijn voor enige schade, dan is 

Copebo te allen tijde gerechtigd deze schade te herstellen. De Wederpartij dient Copebo daartoe in de gelegenheid te stellen, 

bij gebreke waarvan alle aansprakelijkheid van Copebo ter zake vervalt. 

6. De aansprakelijkheid van Copebo is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de Licentieovereenkomst, althans tot dat 

gedeelte van de Licentieovereenkomst waarop de aansprakelijkheid van Copebo betrekking heeft. In geval de 

Licentieovereenkomst reeds langer voortduurt dan drie maanden, wordt voor de vaststelling van de factuurwaarde als 

bedoeld in de vorige zin, uitsluitend de factuurwaarde over de laatste drie maanden van de Licentieovereenkomst als 

uitgangspunt genomen. 

7. De Wederpartij vrijwaart Copebo van haar eventuele aanspraken en aanspraken van derden (waaronder mede begrepen 

andere Gebruikers in het kader van de Licentieovereenkomst, alsook klanten en prospects van de Wederpartij) voor schade 

waarvan de oorzaak aan anderen dan Copebo toerekenbaar is. Indien Copebo uit dien hoofde door derden mocht worden 

aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Copebo zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te 

doen dat van haar in dat geval redelijkerwijs verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen 

van adequate maatregelen, dan is Copebo, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en 

schade aan de zijde van Copebo en/of derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de 

Wederpartij. 

8. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn, verjaren alle vorderingen en verweren jegens Copebo door verloop van één 

jaar. 

ARTIKEL 9. | INTELLECTUELE EIGENDOM 

1. Alle rechten van intellectuele eigendom en hiermee verwante rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, 

modelrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede domeinnamen en rechten op 

knowhow, op de Software, handleidingen en overige documentatie, alsmede de wijzigingen daarvan, berusten te allen tijde 

bij Copebo. De Wederpartij en Gebruikers verkrijgen uitsluitend de niet-exclusieve gebruiksrechten van de Software en 

bevoegdheden die door middel van de onderhavige licentievoorwaarden aan hun zijn toegekend. 

2. Het is Copebo toegestaan om maatregelen te treffen op technisch niveau ter bescherming van de intellectuele 

eigendomsrechten in verband met de Software. Deze bescherming dient misbruik of anderszins onrechtmatig gebruik van 

de Software te voorkomen.  

ARTIKEL 10. | VERWERKERSOVEREENKOMST 

1. In het kader van de uitvoering van de Licentieovereenkomst verwerkt Copebo in opdracht van de Wederpartij 

persoonsgegevens waarbij Copebo, in de zin van de AVG, geldt als de “verwerker” en de Wederpartij als de 

“verwerkingsverantwoordelijke”. 

2. Het verwerken van persoonsgegevens door Copebo zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de 

Licentieovereenkomst en volgens de impliciet of expliciet door de Wederpartij gegeven instructies. Zulks houdt in dat de 

Software met name persoonsgegevens van klanten of prospects van de Wederpartij verwerkt, welke gegevens door 

Gebruikers en onder verantwoordelijkheid van de Wederpartij zijn geüpload middels de Software.  

3. Copebo zal de middels de Software geüploade persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden verwerken, behoudens voor 

zover hij daarvoor een rechtmatige grondslag heeft, bijvoorbeeld omdat toestemming van de betrokken persoon is 

verkregen. 

4. De Wederpartij staat ervoor in dat haar opdracht tot het verwerken van persoonsgegevens door Copebo in 

overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving en vrijwaart Copebo van alle aanspraken van derden ter zake. 

5. Copebo legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de door hem te verwerken 

persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen 

garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend 

beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen persoonsgegevens met zich 

meebrengen. De maatregelen zijn er mede op gericht onnodige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. De 

Wederpartij heeft zich evenwel goed geïnformeerd over de beveiligingsmaatregelen die Copebo heeft genomen en heeft 

zich ervan verzekerd dat deze maatregelen een niveau hebben dat past bij de aard van de persoonsgegevens en de risico’s 

van de verwerking. 
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6. Het is Copebo toegestaan om bij de verwerking van persoonsgegevens gebruik te maken van sub-verwerkers. Het is de 

Wederpartij toegestaan bezwaar te maken tegen de verwerking door een bepaalde sub-verwerker indien zij daartoe 

gegronde reden acht te hebben, in welk geval Partijen in gezamenlijk overleg tot een oplossing zullen proberen te komen. 

Aan door Copebo ingeschakelde sub-verwerkers worden ten minste dezelfde verplichtingen met betrekking tot bescherming 

van persoonsgegevens opgelegd als welke middels dit artikel aan Copebo worden opgelegd. 

7. Behoudens voor zover het tegendeel voortvloeit uit de aard of strekking van de verwerking van de persoonsgegevens, houdt 

Copebo de te verwerken persoonsgegevens geheim en verplicht hij zijn eventuele werknemers, hulppersonen en sub-

verwerkers eveneens tot geheimhouding. 

8. Copebo zal de persoonsgegevens opslaan op een server in Nederland. Doorgifte van persoonsgegevens naar landen buiten 

de Europese Economische Ruimte (EER) is toegestaan indien ter zake aan de wettelijke vereisten is voldaan. In een 

voorkomend geval zal Copebo de Wederpartij informeren welk land of welke landen buiten de EER het betreft. 

9. Het is de verantwoordelijkheid van de Wederpartij om een datalek te melden aan de toezichthouder en/of de betrokken 

personen. De Wederpartij wordt door Copebo in staat gesteld aan deze wettelijke plicht te voldoen door de Wederpartij zo 

spoedig mogelijk na ontdekking van het datalek daarvan op de hoogte te stellen, onder vermelding van de aard van het 

datalek en waar mogelijk inclusief de categorieën persoonsgegevens, en categorieën van betrokkenen, het tijdstip waarop 

het datalek is geconstateerd, de mogelijke gevolgen daarvan, de maatregelen die zijn getroffen of voorgesteld om het datalek 

op te lossen en/of de eventuele nadelige gevolgen daarvan te beperken en de contactpersoon en contactgegevens bij 

Copebo voor verdere correspondentie omtrent het datalek. 

10. De Wederpartij heeft het recht om eens per kalenderjaar en binnen een redelijke termijn de naleving van het bepaalde in 

dit artikel door Copebo te doen controleren door een onafhankelijke derde partij die aan geheimhouding is gebonden. Een 

dergelijke controle vindt uitsluitend plaats nadat de Wederpartij de bij Copebo aanwezige soortgelijke auditrapportages 

heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die de door de Wederpartij geïnitieerde audit 

rechtvaardigen. Zulks wordt als gerechtvaardigd beschouwd in geval de aanwezige soortgelijke auditrapportages bij Copebo 

geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van de verplichtingen van Copebo voortvloeiende uit dit artikel. De 

kosten van de audit zijn voor rekening van de Wederpartij. 

11. De bevindingen naar aanleiding van een uitgevoerde audit op initiatief van de Wederpartij zullen door Copebo worden 

beoordeeld en kunnen naar zijn eigen inzicht door Copebo worden doorgevoerd.  

12. In het geval dat een betrokkene een verzoek tot uitoefening van zijn wettelijke rechten richt aan Copebo, zal Copebo de 

Wederpartij van het verzoek op de hoogte stellen. De Wederpartij zal het verzoek dan verder afhandelen. 

13. Het bepaalde in dit artikel is van toepassing voor de gehele looptijd van de Licentieovereenkomst waarop de bedoelde 

verwerking van persoonsgegevens door Copebo betrekking heeft. 

ARTIKEL 11. | SLOTBEPALINGEN 

1. Copebo is gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit de Licentieovereenkomst over te dragen aan een derde die de 

exploitatie van de Software in de toekomst mogelijk van hem overneemt. 

2. Op elke Licentieovereenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands 

recht van toepassing. 

3. Uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Copebo wordt aangewezen om van 

eventuele gerechtelijke geschillen tussen Partijen kennis te nemen. 


