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Overzicht voorwaarden instrumenten van de Crux bv 
 
 

De instrumenten van de Crux bv worden op basis van een jaarlicentie verstrekt. De jaarlicentie geldt 
vanaf het moment van de officiële aanvraag en geeft het recht op:  

 Gebruik van alle instrumenten binnen de eigen organisatie met het aantal medewerkers dat 
in de aanvraag is aangegeven; 

 Ontvangst van handleidingen en nuttige formulieren; 

 Ontvangst en informatie over de beschikbare updates; 

 Hulp van de helpdesk zoals onder in de SLA aangegeven. 
 
Service Level Agreement Helpdesk 
Het volgende reactieschema geldt voor de normale werkweken buiten de schoolvakanties van de 
regio Midden: 
 

 Omschrijving Reactie 

1 Gebruiker heeft een vraag over het 
gebruik van het instrument 

te stellen aan de eigen beheerder 

2 Gebruiker heeft door eigen onkunde 
zijn/haar instrument onklaar gemaakt 

eerste hulp door eigen beheerder; origineel 
instrument kan binnen 2 werkdagen 
worden verstrekt door de Crux 

3 Beheerder/organisatie heeft vraag hoe 
hij/zij iets kan doen met het werkende 
programma 

helpdesk reageert binnen 2 werkdagen 

4 Beheerder/organisatie heeft 
maatwerkvraag voor verbetering 
instrument 

offerte binnen 5 werkdagen 

5 Alle klanten hebben last van een klein 
probleem dat de functionaliteit niet 
verhindert, fout in programma 

eens per maand update 

6 Iedereen heeft groot probleem met het 
instrument dat de functionaliteit wel 
verhindert, fout in programma 

binnen 5 werkdagen opgelost 

 
 
Gebruikerspanel 
In september/oktober van ieder jaar worden gebruikerspanels georganiseerd om de wensen tot 
verbetering van de instrumenten te inventariseren. Deze wensen worden indien haalbaar verwerkt in 
de update van het instrument die aan het begin van het volgende jaar wordt uitgegeven. Dit betekent 
dat klanten die een lopende jaarlicentie hebben recht hebben op de update. 
 
Aanvang gebruik en facturering  
Na de officiële aanvraag van het instrument krijgt u direct een link doorgemaild met een locatie waar 
u het instrument en de handleidingen kunt downloaden. U kunt direct met het instrument aan de 
slag. Gedurende een maand staat het instrument volledig tot uw beschikking. Na deze maand 
controleert het instrument of de betaling van de jaarlicentie is bijgeschreven op de bankrekening van 
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de Crux bv. Als dit nog niet het geval is krijgt u hiervan een melding. U kunt vanaf dat moment het 
instrument alleen nog als ‘alleen-lezen’ bestand bekijken. Zodra de licentie is betaald krijgt u een 
gebruikersnaam of toegangscode waarmee u het instrument ontgrendeld. 
Binnen vijf werkdagen ontvangt u de factuur voor de jaarlicentie. U wordt verzocht deze factuur 
binnen drie weken te betalen.  Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW). 
 
 
Voorwaarden 
Voor het gebruik van deze instrumenten zijn de voorwaarden van ICT~Office van toepassing, deze 
zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840. Het 
gaat over de modules Algemeen, Ontwikkeling van programmatuur en Onderhoud van 
programmatuur. Onderstaand zijn een aantal onderdelen uit deze voorwaarden in leesbare taal 
weergegeven. Voor de volledige tekst verwijzen we naar de ICT Office voorwaarden. 
 
Maatwerk 
Alle door de Crux bv afgegeven voorcalculaties en begrotingen hebben slechts een indicatief 
karakter tenzij wij anders kenbaar maken. 
 
Prijsstelling 
De Crux houdt zich het recht voor om de geldende kosten van jaarlicenties per kalenderjaar te 
verhogen. 
 
Vertrouwelijkheid 
De Crux en haar medewerkers dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens 
waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, 
geheim blijven. De Crux zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. 
 
Intellectueel eigendom 
Intellectueel eigendom van de instrumenten blijft van de Crux bv. Mocht er een specifieke 
overeenkomst worden gesloten met u over de overdracht van intellectuele eigendom dan tast 
dit het recht of de mogelijkheid van De Crux niet niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag 
liggende onderdelen en algemene beginselen zonder enige beperking voor andere doeleinden te 
gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zich zelf hetzij voor derden. 
 
Leveringstermijn 
Alle door de Crux genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen en (oplever)data 
zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die hem bij het aangaan van de 
overeenkomst bekend waren. Door De Crux bv genoemde of tussen partijen overeengekomen 
tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als streefdata, binden de De Crux bv niet en hebben 
steeds slechts een indicatief karakter. De Crux bv spant zich er redelijkerwijs voor in 
uiterste (leverings)termijnen en uiterste (oplever) data zoveel mogelijk in acht te nemen. 
 
Aansprakelijkheid 
De totale aansprakelijkheid van De Crux bv 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 cliënt overeengekomen 
garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de 
voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). 
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Acceptatie programmatuur 
Indien partijen niet zijn overeengekomen dat een acceptatietest zal worden uitgevoerd, aanvaardt 
u de programmatuur in de staat waarin deze zich op het moment van aflevering bevindt (‘as is’), 
derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en gebreken, onverminderd de verplichtingen van 
De Crux bv ingevolge de garantie. 
De Crux bv staat er niet voor in dat de in uw opdracht ontwikkelde programmatuur geschikt is voor 
het feitelijke en/of beoogde gebruik door u of uw organisatie. De Crux bv garandeert evenmin dat 
de programmatuur zonder onderbreking, fouten of overige gebreken zal werken of dat steeds alle 
fouten en gebreken worden verbeterd. De Crux bv zal zich naar beste vermogen ervoor inspannen 
fouten in de programmatuur binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen een 
periode van drie maanden na aflevering gedetailleerd omschreven schriftelijk zijn gemeld. Het 
herstel wordt gratis uitgevoerd, tenzij de programmatuur in opdracht van cliënt is ontwikkeld anders 
dan voor een vaste prijs, in welk geval De Crux bv volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van 
herstel in rekening zal brengen.  
 
 
 
 
 
 
 
 


