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Versiebeheer 

Versie Datum Auteur Omschrijving 

1.5 16-5-2022 V. Wouters Initiële versie 

1.6 31-5-2022 J.W. ter Steege Verwerkersovereenkomst los document 

1.7 1-6-2022 J.W. ter Steege Inhoudsopgave & weblinks aangepast 

1.8 9-3-2023 J.W. ter Steege Inactiviteitclausule opgenomen in 2.3 

    

 

Voor klanten: De meest actuele versie van dit document vindt u HIER.  

 

Intern: De enige beheerde versie van dit document staat in Teams > 4CEE – ISO > 2. 
Documenten > Files > 07. Easy Systems > Marketing  

https://6686518.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/6686518/Content%20Easy1/Vereisten/Algemene-voorwaarden-Easy1.pdf
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Bij Easy1 houden we van duidelijkheid. Daarom hebben we de voorwaarden eerst kort 

samengevat en daarna pas juridisch opgeschreven. In het kort regelen we het volgende: 

• Jij en jouw collega’s mogen de software na het afnemen van een abonnement 

gebruiken binnen je organisatie. Je mag je abonnement niet doorverkopen of door 

anderen laten gebruiken. 

• Je betaalt elke maand of elk jaar je abonnementskosten vooraf per automatische 

incasso of op factuur. Meerverbruik dat buiten je afgenomen abonnement plaatsvindt, 

wordt maandelijks achteraf gefactureerd. Je kunt je abonnement op elk moment 

opzeggen, het abonnement loopt dan af per het einde van de maand of het jaar 

(afhankelijk van de looptijd). 

• We doen ons uiterste best om goede software te maken. Helaas bestaat perfecte en 

foutloze software niet. Er kunnen dus bugs en fouten in onze software zitten. 

• Wij werken keihard aan de veiligheid van onze software en nemen de veiligheid van je 

documenten zeer serieus. Daarom zijn wij ook ISO27001 en ISO27017 gecertificeerd.  

• Je garandeert dat je aan alle privacyregels voldoet als je persoonsgegevens met de 

software verwerkt (en dat is volgens de wet al heel snel zo!) Wij geven nooit 

persoonsgegevens van jou of jouw relaties af aan derden, behalve (1.) om de dienst te 

laten werken (voor het versturen van mail bijvoorbeeld), (2.) als we daartoe wettelijk 

verplicht zijn of (3.) als we worden overgenomen. 

• De aansprakelijkheid van Easy1 voor directe schade is beperkt en voor indirecte 

schade is deze uitgesloten. 

• Als derden schade lijden door jouw (onkundig) gebruik van Easy1, dan vrijwaar je 

Easy1 voor eventuele claims. 

• Stop je met Easy1? Dat vinden wij hartstikke jammer. Maar natuurlijk blijven alle 

gegevens te alle tijden van jou en heb je de mogelijkheid je gegevens te exporteren. 

Deze export bevat in ieder geval de (factuur)afbeelding, header regels, de audit trail en 

alle notities.  

• Wij begrijpen dat door het werken met Easy1 jij en jouw collega’s ook 

persoonsgegevens in het systeem vastleggen. Bijvoorbeeld bij het ontvangen van 

inkoopfacturen van jullie leveranciers of bij het verwerken van declaraties van 

medewerkers. Dat maakt ons als leverancier van het systeem automatisch verwerker 

van persoonsgegevens. Daarom draagt Easy1 zorg voor de naleving van de 

privacywetgeving en voldoet aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG). 
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Deze Voorwaarden, zoals hierna gedefinieerd, gelden per 1 juni 2022. De Voorwaarden 

regelen de toegang en het gebruik van de Software, zoals hierna gedefinieerd, door Afnemer, 

zoals hierna gedefinieerd. 

 

De volgende – met hoofdletters – aangeduide begrippen hebben in deze Voorwaarden en in 

de Overeenkomst de navolgende betekenis: 

• Account: de bij Easy1 uniek aan een Gebruiker van Afnemer gekoppelde set gegevens; 

• Abonnement: het type gebruiksrecht op de Software dat Afnemer bij Easy1 afneemt. 

• Afnemer: Jij of jouw bedrijf als gebruiker(s) van de Software; 

• API: een koppelingsmogelijkheid via welke de Afnemer – mits het Abonnement van 

Afnemer dat toelaat – vanuit andere software contact kan maken met de Software om 

data uit te wisselen, denk aan ophalen stamgegevens en bijvoorbeeld facturen boeken 

in de andere software. 

• Bug: technische onvolkomenheid in de Software die (in) gebruik name daarvan – 

gegeven de aard en het doel van de Software – redelijkerwijs niet in de weg staat, ter 

discretie van Easy1; 

• Derden-Software: software van Afnemer of van derden; 

• Documenten: Documenten in de breedste zin van het woord, zoals bijvoorbeeld – maar 

niet uitsluitend – contracten, facturen, declaraties – die Afnemer en/of Gebruiker(s) van 

Afnemer naar de Server(s) van Easy1 heeft geüpload of kan uploaden; 

• Easy1: Easy1, onderdeel van Easy Systems, gevestigd en kantoorhoudende te 

(6716WD) Ede aan de Oortlaan 2, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 

nummer 09160948; 

• Fout: technische onvolkomenheid in de Software die ingebruikname – gegeven de aard 

en het doel van de Software – in de weg staat, ter discretie van Easy1; 

• Gebruiker: een natuurlijk persoon die van Afnemer een Account heeft verkregen om de 

Software te gebruiken;  

• Gegevens: alle gegevens van en/of met betrekking tot Afnemer en/of haar Gebruikers, 

zoals bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend –Documenten, gegevens over Afnemer en, 

Ondertekenaars, relaties en/of afnemers van Afnemer, loggegevens, contactgegevens, 

gebruikersnamen, wachtwoorden, algemene voorwaarden, logo’s, huisstijlinformatie en 

alle andere gegevens in de breedste zin van het woord; 

• Intellectuele Eigendomsrechten: De wereldwijde intellectuele eigendomsrechten en 

soortgelijke en aanverwante rechten in de meest ruime zin, waaronder in het bijzonder 

– maar niet uitsluitend – begrepen de (aanspraken op) (1) auteursrechten, (2) 

databankrechten, (3) modelrechten, (4) merkrechten, (5) knowhow, (6) domeinnamen 

en (7) octrooirechten, waaronder begrepen alle bevoegdheden (waaronder in ieder 

geval begrepen het exclusieve recht op openbaarmaking en verveelvoudiging) die de 

betreffende nationale en internationale regelgeving daaraan toekent of nog zal 

toekennen, inclusief eventuele toekomstige intellectuele eigendomsrechten; 
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• Overeenkomst: de overeenkomst tussen Easy1 en Afnemer, inclusief eventuele 

bijlagen, waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn; 

• Server(s): Computer(s) waarop Easy1 onderdelen van de Software draait en waarop 

Gegevens, zoals bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – Documenten worden 

opgeslagen; 

• Software: de softwareapplicatie genaamd “Easy1”, een webapplicatie waar Afnemer 

hun purchase to pay proces mee kan digitaliseren en automatiseren.  

• Voorwaarden: deze Gebruikersvoorwaarden, inclusief bijlagen. 

 

Nadat Afnemer aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan en Easy1 de betalingen van 

Afnemer heeft ontvangen, verleent Easy1 aan Afnemer een persoonlijk, niet-exclusief, niet-

overdraagbaar, niet als sub-licentie verhandelbaar gebruiksrecht op de Software voor de duur 

van de Overeenkomst, voor het aantal documenten en voor het type Abonnement zoals 

gespecificeerd in de Overeenkomst. 

De Software kan door een onbeperkt aantal Gebruikers tegelijk worden gebruikt. Afnemer is 

volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor (het gedrag van en het gebruik van de 

Software door) haar Gebruikers. 

Gedurende de duur van de Overeenkomst geeft Afnemer aan Easy1 het recht om de 

bedrijfsnaam van Afnemer: 

• te noemen als referentie; 

• op Easy1’s referentielijst te plaatsen; 

• in marketinguitingen te gebruiken. 

Indien Afnemer het recht zoals bedoeld in dit artikel wenst in te trekken, kan dit door per mail 

contact op te nemen met Easy1 via e-mailadres info@easy-1.com.  

 

Als Afnemer de gebruiksrechtvergoeding per maand betaalt, wordt de Overeenkomst tussen 

Partijen aangegaan voor de duur van één maand. Als Afnemer de gebruiksrechtvergoeding 

per jaar betaalt, wordt de Overeenkomst tussen Partijen aangegaan voor de duur één jaar. 

Indien in de Overeenkomst een andere termijn is gespecificeerd komt de Overeenkomst tot 

stand voor de duur zoals gespecificeerd in de Overeenkomst. 

Tenzij Afnemer of Easy1 de Overeenkomst voor het einde van de looptijd van de 

Overeenkomst heeft opgezegd, wordt de Overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd voor 

dezelfde duur als waarvoor deze in eerste instantie is aangegaan. 

Afnemer kan de Overeenkomst op ieder gewenst moment per e-mail met ontvangst-

bevestiging opzeggen. De Overeenkomst eindigt in beide gevallen op de laatste dag van de 

looptijd van de Overeenkomst. De Overeenkomst kan niet tussentijds worden beëindigd. Door 

Afnemer eventueel vooruit betaalde vergoedingen worden door Easy1 niet gerestitueerd. 

In het geval van een opzegging heeft Afnemer tot het einde van de looptijd van de 

Overeenkomst de tijd om Gegevens, Documenten en andere informatie die zij met de 

Software heeft verwerkt of in de Software heeft opgeslagen te exporteren. Easy1 zal daaraan 
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in redelijkheid – ter discretie van Easy1 – meewerken. De export bevat tenminste de 

afbeelding, header regels, de audit-trail en alle notities.  

Easy1 kan de Overeenkomst per direct ontbinden indien Afnemer op oneigenlijke wijze 

gebruik maakt van de Software, volledig ter discretie van Easy1, bijvoorbeeld – maar niet 

uitsluitend – als Afnemer in strijd handelt met het gebruiksrecht zoals geregeld in deze 

Voorwaarden, zonder dat daardoor enige schadeplichtigheid van Easy1, of recht op restitutie 

van door Afnemer vooruit betaalde vergoedingen ontstaat. 

De Overeenkomst kan, zonder enige voorafgaande opzegtermijn, en met onmiddellijke 

ingang, ontbonden worden door Easy1, vanaf de dag dat: 

• het faillissement van Afnemer wordt aangevraagd dan wel Afnemer zelf haar 

faillissement aanvraagt; 

• Afnemer in staat van faillissement wordt verklaard; 

• Afnemer tot boedelafstand overgaat; 

• tegen de Afnemer surseance van betaling wordt verleend of een regeling met haar 

crediteuren treft; 

• Afnemer de vrije beschikking over (een substantieel deel van) haar vermogen verliest, 

bijvoorbeeld door beslaglegging; 

• de liquidatie van Afnemer wordt aangevangen, dan wel een vordering tot ontbinding 

van Afnemer wordt ingesteld of een ontbindingsbesluit ten aanzien van Afnemer wordt 

genomen, tenzij er sprake is van een rechtsopvolger; 

• Afnemer enige uit kracht van de wet op hem rustende verplichting niet of niet geheel 

nakomt. 

• Afnemer in strijd handelt met hetgeen bepaald is in deze Voorwaarden. 

 

Beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst laat verschuldigde betalingsverplichtingen 

van Afnemer onverlet. 

Na beëindiging van de Overeenkomst wordt de toegang tot de Software voor Afnemer 

geblokkeerd en kan deze de Software niet meer gebruiken. Het Account en Gebruikers van 

Afnemer zullen worden opgeheven, en de Documenten en Gegevens zullen worden 

verwijderd, zonder dat hierdoor enige schadeplichtigheid van Easy1 jegens Afnemer en/of 

derden ontstaat. 

Na beëindiging blijven alle bepalingen uit deze Voorwaarden die naar hun aard ook na 

beëindiging werking hebben, volledig van kracht. Het gaat daarbij bijvoorbeeld – maar niet 

uitsluitend – om bepalingen over aansprakelijkheid, vrijwaring, intellectuele 

eigendomsrechten, privacy en de verantwoordelijkheid voor Documenten en overeenkomsten 

van Afnemer. 

Als er een Freemium abonnement is afgenomen, maar er gedurende drie maanden geen 

activiteit is binnen het account, heeft Easy1 de mogelijkheid om de omgeving op te heffen. 

Twee weken voorafgaand aan de opheffing van de omgeving wordt de klant hierover via het 

account mailadres in kennis gesteld. Als de EASY1-gebruiker gebruik wenst te blijven maken 

van Easy1, kan de gebruiker kan het opheffen voorkomen door in te loggen op de 

desbetreffende omgeving. De Easy1 gebruiker is zelf verantwoordelijk om zijn of haar 
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gegevens voorafgaand aan het opheffen veilig te stellen. Deze gegevens worden niet 

bewaard en zijn na het opheffen niet meer beschikbaar. 

 

 

Afnemer is Easy1 een vaste gebruiksrechtvergoeding verschuldigd, zoals gespecificeerd in de 

Overeenkomst. Afnemer zal meewerken aan de formaliteiten om aan Easy1 een 

automatische doorlopende incassomachtiging te verstrekken of betaalt de maandelijkse fee 

per factuur. Easy1 zal – naar keuze van Afnemer – het verschuldigde bedrag per maand of 

per jaar voorafgaand aan het gebruik van de Software bij Afnemer incasseren. 

Voor eventuele andere verschuldigde betalingen hanteert Easy1 een betalingstermijn van 30 

dagen na factuurdatum, zonder dat korting, verrekening, opschorting of schuldcompensatie 

aan de kant van Afnemer is toegestaan. Alle prijzen worden standaard uitgedrukt in Euro (€) 

en zijn exclusief omzetbelasting (btw). 

Afnemer zal enkel door het verstrijken van de redelijke betalingstermijn in verzuim zijn, zonder 

dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst nodig is. 

Afnemer zal de volledige kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, inclusief de 

daadwerkelijke te maken kosten voor rechtsbijstand en juridisch advies (onder meer 

advocaat, deurwaarder en eventueel andere derden), die door Easy1 gemaakt moeten 

worden ter zake van toerekenbare tekortkoming door Afnemer, aan Easy1 verschuldigd zijn. 

Onverminderd de betalingsverplichting van Afnemer behoudt Easy1 zich het gebruiksrecht op 

de Software op te schorten, respectievelijk te staken en niet te hervatten, alsmede 

Documenten en Gegevens ontoegankelijk te maken en/of te verwijderen, als Afnemer niet aan 

haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, zonder dat Easy1 tot enige schadevergoeding 

gehouden is. 

Easy1 kan al haar tarieven aanpassen. Indien Afnemer met de nieuwe tarieven niet akkoord 

wenst te gaan kan zij de Overeenkomst schriftelijk beëindigen. Een verhoging van de prijzen 

wordt minimaal 1 (één) maand voor de verhoging kenbaar gemaakt aan Afnemer. 

 

Easy1 zal zich inspannen om Fouten in de Software op te sporen en op te lossen. Als de Fout 

in de Software het gebruik van de Software onmogelijk maakt, zal Easy1 zich inspannen om 

de Fout zo snel als redelijkerwijs mogelijk is te herstellen. 

Easy1 kan te allen tijde de Software buiten gebruik stellen om updates door te voeren en/of 

onderhoud aan de Software uit te voeren. Easy1 zal zich ervoor inspannen om dit op tijden te 

doen dat het voor Afnemer zo min mogelijk hinder veroorzaakt, dat wil zeggen buiten 

kantoortijden. Voor zover redelijkerwijs mogelijk zal Easy1 Afnemer vooraf van het geplande 

onderhoud op de hoogte stellen. Het buiten gebruik stellen van de Software voor bijvoorbeeld 

onderhoud of updates kan nimmer tot schadeplichtigheid van Easy1 leiden. 

Easy1 zal regelmatig updates in de Software doorvoeren. Afnemer werkt daardoor 

automatisch altijd met de laatste versie van de Software. Het is niet mogelijk om met een 

oudere versie te blijven werken. 



EASY1  |  9 

 

 

Easy1 zal Afnemer ondersteunen bij het gebruik van de Software, op basis van redelijkheid, 

ter discretie van Easy1. 

Easy1 is niet verantwoordelijk en niet aansprakelijk voor eventuele fouten, storingen, 

haperingen en/of andere problemen in/met de (werking van) Derden Software (bijvoorbeeld 

het financieel pakket), ook niet als dit door updates, upgrades en/of onderhoudswerkzaam-

heden in de Derden-Software worden veroorzaakt.  

 

Afnemer erkent dat Easy1 alle Intellectuele Eigendomsrechten op de Software bezit. 

Afnemer garandeert en staat er voor in dat zij alle Intellectuele Eigendomsrechten op de 

Documenten heeft en/of dat zij toestemming heeft om deze Documenten via de Software te 

verwerken. 

Afnemer zal de Software niet aanpassen, de-compileren, doorverkopen, distribueren, of 

anderszins buiten het bedoelde gebruik hanteren. 

Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of 

aan Afnemer ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, hardware of 

andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes en 

bijbehorend preliminair materiaal blijven uitsluitend eigendom van Easy1. Afnemer verkrijgt 

uitsluitend die gebruiksrechten die in deze algemene voorwaarden en de wet uitdrukkelijk 

worden toegekend. Eventuele aan de Klant verleende gebruiksrechten zijn niet-exclusief, niet-

overdraagbaar aan derden en mogen niet als sub-licentie worden verhandeld. 

Ook indien de overeenkomst niet uitdrukkelijk in een dergelijke bevoegdheid voorziet, is het 

Easy1 toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van de 

programmatuur, hardware, databestanden, websites en dergelijke met betrekking tot een 

overeengekomen termijn van de inhoud of de duur van het gebruiksrecht van deze objecten. 

Het is Afnemer in geen geval toegestaan dergelijke technische voorzieningen te verwijderen, 

te omzeilen of te laten uitvoeren. 

 

Afnemer garandeert en staat ervoor dat zij bij het verwerken van persoonsgegevens met de 

Software in lijn handelt met alle op die verwerking betrekking hebbende wet- en regelgeving, 

zoals bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – de Algemene Verordening Gegevensbescherming 

(AVG). Afnemer vrijwaart Easy1 voor aanspraken van derden in dit verband. Afnemer kan met 

Easy1 een separate verwerkersovereenkomst sluiten waarin de verwerking van 

persoonsgegevens is geregeld. 

Easy1 zal zich inspannen om de Software en de daarmee verwerkte gegevens zo goed 

mogelijk te beveiligen. Afnemer erkent dat een 100% beveiliging van software – en de 

Software – niet bestaat en dat het verwerken van gevoelige gegevens in een Clouddienst 

(zoals de Software) altijd een zeker risico met zich meebrengt. Indien Afnemer 100% 

zekerheid wil over het waarborgen van de vertrouwelijkheid van Documenten en Gegevens, 

dan dienen die gegevens niet met de Software te worden verwerkt. 

Easy1 is ISO27001 en ISO27017 gecertificeerd.  
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De Software, updates, onderhoud en eventuele andere werkzaamheden van Easy1 worden 

uitdrukkelijk geleverd op basis van een inspanningsverbintenis. Afnemer erkent dat de 

Software Fouten en Bugs kan bevatten en erkent dat Easy1 hiervoor niet aansprakelijkheid is. 

De totale aansprakelijkheid van Easy1 wegens een toerekenbare tekortkoming in de 

nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook 

begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Afnemer overeengekomen 

garantie-verplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag 

van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst 

hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor 

de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) 

bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Easy1 voor directe 

schade, uit welke hoofde dan ook, echter meer bedragen dan € 5.000,- (vijfduizend Euro). 

Indien dat in rechte geen stand houdt, zal de aansprakelijkheid van Easy1 voor directe schade 

nooit meer bedragen dan het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering in dat specifieke 

geval zal uitkeren. 

De aansprakelijkheid van Easy1 voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, 

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

van aanspraken van afnemers van Afnemer, schade verband houdende met het gebruik van 

door Afnemer aan Easy1 voorgeschreven zaken, materialen of programmatuur van derden en 

schade verband houdende met de inschakeling van door Afnemer aan Easy1 voorgeschreven 

toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Easy1 

wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten. 

De in artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover 

de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Easy1. 

Tenzij nakoming door Easy1 blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Easy1 

wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst slechts indien 

Afnemer Easy1 onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de 

zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Easy1 ook na die termijn toerekenbaar blijft 

tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo 

volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat 

Easy1 in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren. 

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Afnemer de 

schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Easy1 meldt. Iedere 

vordering tot schadevergoeding tegen Easy1 vervalt door het enkele verloop van twaalf 

maanden na het ontstaan van de vordering. 

Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van 

aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle 

(rechts)personen waarvan Easy1 zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient. 

 

Easy1 is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Afnemer indien zij 

daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Van overmacht aan de zijde van Easy1 is 
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sprake, indien Easy1 na het sluiten van de Overeenkomst verhinderd wordt aan zijn 

verplichtingen te voldoen ten gevolge van onder andere oorlog, oorlogsgevaar, oproer, 

molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, in- en 

uitvoerbelemmeringen, storingen in de levering van energie, internet, storingen en/of 

onderhoudswerkzaamheden bij de hosting providers en/of andere service providers van 

Easy1. Voorts is sprake van overmacht aan de zijde van Easy1 bij alle overige oorzaken die 

buiten de schuld of risicosfeer van Easy1 ontstaan, zoals bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend 

– het niet (tijdig) leveren door toeleveranciers van Easy1. 

 

De Overeenkomst en deze Voorwaarden vervangen alle eerdere gemaakte overeenkomsten 

en afspraken met Afnemer inzake de hierin geregelde materie. 

Eventuele inkoopvoorwaarden van Afnemer worden door Easy1 expliciet en uitdrukkelijk van 

de hand gewezen en hebben geen enkele toepassing of rechtsgeldigheid in verband met de 

Overeenkomst of deze Voorwaarden. Afnemer kan op dergelijke voorwaarden dan ook geen 

beroep doen. 

Als Afnemer een nieuwe versie van de Software in gebruik neemt, en/of haar gebruiksrechten 

en/of abonnement aanpast en/of uitbreidt, zijn deze Voorwaarden daarop tevens integraal van 

toepassing. 

Indien enige bepaling uit de Overeenkomst en/of de Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, 

zullen de overige bepalingen van de Overeenkomst en de Voorwaarden volledig van kracht 

blijven. De nietige of vernietigde bepaling zal worden vervangen door een geldige bepaling 

die zo dicht mogelijk aansluit bij (het doel van) de nietige of vernietigde bepaling. 

Easy1 kan te allen tijde de Overeenkomst en/of de Voorwaarden door middel van een 

schriftelijke kennisgeving aan Afnemer aanpassen c.q. wijzigen. Afnemer zal met redelijke 

wijzigingen akkoord gaan. De wijzigen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van 

inwerkingtreding. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is bericht, treden wijzigingen ten 

opzichte van Afnemer in werking zodra hem de wijziging schriftelijk is bericht. 

Op de Overeenkomst en deze Voorwaarden, alsmede op de hieruit voortvloeiende of hiermee 

samenhangende overeenkomsten en overige rechtshandelingen, is uitsluitend het 

Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen, waaronder mede begrepen die welke 

slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, welke voortvloeien uit of verband 

houden met (de uitvoering van) de Overeenkomst en/of met de hieruit voortvloeiende of 

hiermee samenhangende overeenkomsten, alsmede overige rechtshandelingen, welke niet in 

der minne kunnen worden opgelost, zullen worden beslecht door de bevoegde rechterlijke 

instantie in Nederland. 
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Voordat u gebruik gaat maken van Easy1 dient u expliciet akkoord te geven op de 

verwerkersovereenkomst. De verwerkersovereenkomst vindt u HIER. 

 

 

https://6686518.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/6686518/Content%20Easy1/Vereisten/Verwerkersovereenkomst-Easy1.pdf


EASY1  |  13 

 

 

 


