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MSG gebruiksovereenkomst 

Deze gebruiksovereenkomst ("overeenkomst") is een overeenkomst tussen MSG Software te 

Raamsdonksveer, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 23071430 ("MSG ") en 

de natuurlijke persoon of rechtspersoon ("klant") die toegang heeft tot of gebruik maakt van het 

MSG  product hetzij met een betalend abonnement of via een gratis proefperiode. We vragen u 

vriendelijk deze overeenkomst aandachtig te lezen voordat u deze aanvaardt. Door akkoord te gaan 

met huidige voorwaarden of door producten en/ of diensten van MSG te gebruiken, gaat u ermee 

akkoord gebonden te zijn door de voorwaarden van deze overeenkomst. 

1. abonnement op het MSG  product 

De klant gaat hierbij akkoord om een licentie te verkrijgen op de/het MSG  product(en) (elk een 

"product") zoals online vermeld in het geval van een proefperiode; of in de documentatie (de offerte 

of de factuur) (het "abonnement") uitgewisseld tussen de partijen bij de aanvaarding van deze 

overeenkomst door de klant. De specifieke producten en de te betalen vergoedingen in verband met 

die producten staan aangegeven in het abonnement. Ieder product kan updates, cloud-gebaseerde 

diensten, ondersteunende diensten, toepassingen of documentatie omvatten, die elk onderworpen 

zijn aan de toepasselijke voorwaarden van deze overeenkomst. MSG  kan op ieder moment aan ieder 

onderdeel van de producten iets toevoegen, veranderen of stopzetten, op voorwaarde dat dit geen 

verandering teweegbrengt die de verplichtingen van de klant wezenlijk vermeerdert of de rechten 

van de klant vermindert onder deze overeenkomst. De klant is verantwoordelijk voor alle 

handelingen ondernomen onder zijn MSG  account, ongeacht of deze handelingen zijn ondernemen 

door de klant, zijn werknemers of een derde. MSG  is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade 

die voortvloeit uit het ongeoorloofd gebruik van de account van de klant. 

2. toekenning van de licentie 

Tijdens de duurtijd (zoals hieronder gedefinieerd) verleent MSG  de klant een beperkte, niet-

exclusieve, niet-overdraagbare, niet sub-licentieerbare, herroepbare licentie om de producten te 

gebruiken onder de voorwaarden van deze overeenkomst en, in geval van MSG  producten die 

bijkomende gebruikers (zoals hieronder uiteengezet in de product-specifieke voorwaarden) toelaten, 

deze gebruikers toelating de producten te gebruiken onder de voorwaarden van deze overeenkomst. 

De klant gaat ermee akkoord dat alle rechten, aanspraken en belangen in en op alle intellectuele 

eigendomsrechten op de producten, en alle wijzigingen, uitbreidingen, scripts en andere afgeleide 

werken van de producten geleverd of ontwikkeld door MSG  exclusieve eigendom zijn van MSG  of 

zijn licentiegevers. Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden toegekend aan de klant in deze 

overeenkomst zijn voorbehouden voor MSG. 

3. licentie beperkingen 

De klant en gebruikers zullen niet (en zullen niet toestaan dat derden): (i) de producten 

decompileren, demonteren, of anderszins aan reverse engineering doen of proberen broncodes, 

onderliggende ideeën, algoritmes, bestandsformaten of programmeringen of interoperabiliteits 

interfaces te reconstrueren of achterhalen op welke wijze dan ook; (ii) virussen of andere schadelijke 

of kwaadaardige computercodes verspreiden via of in de producten; (iii) zich gedragen op een wijze 

die het gebruik en genot van de producten door derden verstoren of belemmeren; (iv) 

productinformatie, auteursrechten of andere kennisgevingen van de producten verwijderen; (v) de 

producten, geheel of gedeeltelijk, aan derden verkopen, verhuren, lenen, cederen, in sublicentie 



geven, er toegang toe verlenen of anderszins overdragen, of openbaar maken; (vi) de producten 

gebruiken voor timesharing, dienstenbureaus of hosting of anderszins de producten gebruiken, 

herverkopen, in sublicentie geven, verdelen of overdragen of anderen toestaan de producten te 

gebruiken voor of ten behoeve van derden; (vii) enig onderdeel van de producten wijzigen, 

incorporeren in of met andere software of er een afgeleid werk van maken; (viii) gebruik maken van 

de output of andere informatie gegenereerd door de producten voor andere doeleinden dan 

bedoeld in deze overeenkomst; (ix) de producten gebruiken voor andere doeleinden dan het intern 

zakelijk gebruik van de klant; (x) ongeoorloofd aangepaste versies van de producten gebruiken, met 

inbegrip van, doch niet beperkt tot, om een gelijkaardig of concurrerend product of dienst te maken 

of om ongeoorloofde toegang te verkrijgen tot het product; of (xi) gebruik maken van de producten 

op een wijze die in strijd is met de lokale, gewestelijke/provinciale, federale of buitenlandse 

wetgeving, waaronder de wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, 

gegevensbescherming, elektrische communicatie en anti-spam. MSG  behoudt alle aanspraken op, 

en, behalve voor zover uitdrukkelijk in licentie gegeven in deze overeenkomst, alle rechten op de 

producten, alle kopieën, afgeleide producten en verbeteringen ervan en alle gerelateerde 

documentatie en materialen. 

4. duurtijd van de overeenkomst 

De "initiële termijn" betekent het aantal maanden in de duurtijd zoals gespecifieerd in het 

abonnement, beginnend op de datum vermeld in het abonnement ("activatiedatum"). Indien niet 

vermeld betreft dit een periode van twaalf maanden. Na het verstrijken van de initiële termijn en, 

tenzij anders vermeld in het abonnement, zal deze overeenkomst automatisch worden hernieuwd op 

jaarlijkse basis (elk een "hernieuwingstermijn", en de initiële termijn en alle hernieuwingstermijnen 

gezamenlijk de "duurtijd") totdat deze wordt beëindigd door de klant of MSG door middel van een 

geschreven kennisgeving aan de andere partij ten minste dertig dagen voor het einde van de initiële 

termijn of, desgevallend, de dan lopende hernieuwingstermijn. In het geval van producten die op 

proefbasis in licentie zijn gegeven, zal de duurtijd van deze overeenkomst beperkt zijn tot de 

proefperiode zoals aangegeven in het abonnement. Behalve zoals vermeld in artikel 12.1 hieronder, 

mag de klant deze overeenkomst niet beëindigen voor het einde van de initiële termijn. Na 

verstrijken van de initiële termijn mag MSG, op grond van deze overeenkomst, de door de klant te 

betalen vergoedingen verhogen, mits er een schriftelijke kennisgeving heeft plaatsgevonden van 

minstens dertig dagen. 

5. vergoedingen en betaling 

De klant betaalt MSG  de jaarlijkse en/of maandelijkse vergoedingen ("vergoedingen") vermeld in het 

abonnement, in overeenstemming met de tijdsbepaling en valuta vermeld in het abonnement. alle 

betalingen gedaan door de klant aan MSG  onder deze overeenkomst zijn niet-terugbetaalbaar, en 

worden gedaan middels de automatische betalingsmethode bepaald door de klant in het 

abonnement of zoals anderszins tussen de partijen overeengekomen. De klant verbindt zich ertoe 

iedere aanvullende handeling waarom MSG  redelijkerwijze verzoekt te verrichten om het hier 

vermelde automatische betalingsproces te implementeren. Door de klant onder deze overeenkomst 

verschuldigde betalingen zijn onderhevig aan interest aan een interestvoet van niet minder dan 

achttien procent (18%) per jaar of, indien minder, de maximale door de wet toegestane interestvoet. 

Iedere toepasselijke federale, gemeenschap of gewest, provinciale belasting of andere belasting op 

goederen en diensten of verkoop zal toegevoegd worden aan de verschuldigde vergoedingen op 

grond van deze overeenkomst. MSG  mag te allen tijde tijdens om het even welke 

vernieuwingstermijn de vergoedingen verhogen naar de op dat moment geldige lijstprijs met 

inachtneming van een kennisgevingstermijn van 30 dagen. 



6. vertrouwelijke informatie 

MSG  en de klant (en diens gebruikers) houden vertrouwelijk alle informatie verkregen van de andere 

partij ingevolge van of in verband met deze overeenkomst die de bekendmakende partij identificeert 

als eigendom en/of vertrouwelijk of die, door de aard van de omstandigheden rond de 

bekendmaking, te goeder trouw dienen te worden behandeld als eigendom en/of vertrouwelijk 

("vertrouwelijke informatie") en zullen geen gebruik maken van deze vertrouwelijke informatie, 

behoudens indien noodzakelijk om hun wederzijdse verplichtingen te vervullen onder de 

voorwaarden en gedurende de duur van deze overeenkomst. Iedere partij zal de voorwaarden van 

deze overeenkomst als vertrouwelijk beschouwen; iedere partij mag echter deze informatie in 

vertrouwen delen met haar directe juridische en financiële adviseurs zoals vereist in de normale 

bedrijfsuitoefening van deze partij. Niettegenstaande het voorgaande, zijn de zojuist vermelde 

beperkingen niet van toepassing op (i) informatie die al bekend was bij de ontvangende partij zonder 

verwijzing naar de vertrouwelijke informatie van de bekendmakende partij (ii) informatie die al 

openbaar is of openbaar wordt zonder een fout van de ontvangende partij, (iii) informatie die 

onafhankelijk door één van de partijen is ontwikkeld, of (iv) informatie die ingevolge toepasselijke 

wetgeving openbaar moet worden gemaakt. Het voorgaande zal MSG  er niet van weerhouden om 

de naam van de klant en/of merken in marketing –en opleidingsmateriaal te gebruiken of 

klantengegevens op een geaggregeerde, anonieme basis te gebruiken. 

7. verklaringen en vrijwaringen van de klant 

De klant verklaart en waarborgt dat op heden en doorheen de hele duurtijd (i) hij ten volle bevoegd 

is om deze overeenkomst te sluiten en dat de klant en iedere gebruiker ten volle bevoegd zijn de 

producten te gebruiken, (ii) de klant en iedere gebruiker in overeenstemming zijn, en dit zullen 

blijven, met alle toepasselijke wetten en regelgeving van toepassing op hun activiteiten met 

betrekking tot deze overeenkomst, met inbegrip van maar niet beperkt tot, de wetgeving op de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer, (iii) indien de klant of één van zijn gebruikers lijsten 

importeert in de producten met als doel elektronische communicatie (e-mails, berichten) te sturen 

naar deze lijsten, of anderszins elektronische adressen verzamelt met als doel elektronische 

berichten te sturen, dan waarborgt de klant dat iedere persoon op dergelijke lijst vooraf uitdrukkelijk 

heeft toegestemd om van de klant promotionele elektronische communicatie te ontvangen en dat de 

inhoud van dergelijke communicaties door de klant in overeenstemming is met de toepasselijke wet 

–en regelgeving. De klant zal MSG , haar functionarissen, werknemers, agenten en filialen vergoeden, 

verdedigen en vrijwaren van alle verliezen, kosten, aansprakelijkheden, schade en uitgaven met 

inbegrip van, maar niet beperkt tot redelijke erelonen van advocaten (gezamenlijk "kosten"), voor 

zover dat zulke kosten toerekenbaar zijn aan een schending door de klant, een gebruiker, 

werknemer, onafhankelijke aannemer, of filiaal hiervan, van enige verklaring of waarborg of andere 

verplichting uiteengezet in deze overeenkomst. De klant en elk van zijn gebruikers gaan akkoord met 

het beleid van MSG  en de regelgeving van toepassing op het gebruik van de producten. Een inbreuk 

van dit artikel kan resulteren in een verlies van functies, tot en met de beëindiging van de account 

van de klant. De klant zal MSG  vergoeden voor alle kosten, boetes of schade die MSG  heeft 

opgelopen door de tekortkoming van de klant of zijn gebruiker om dit artikel na te leven. 

8. privacy 

MSG  gebruikt en beschermt klanteninformatie, met inbegrip van informatie doorgegeven via de 

producten, conform het privacy beleid van MSG, te vinden op 

https://www.msgsoftware.nl/privacyverklaring/ en hierbij door verwijzing geïncorporeerd. U stemt 

ermee in dat MSG  niet-persoonlijke gegevens gebruikt en deelt met derden om anonieme 



dataprofielen aan te maken, gesegmenteerde marketinginformatie ter beschikking te stellen, globale 

statistische rapporten op te stellen en bestaande en nieuwe producten en diensten te verbeteren. 

9. materialen 

De klant gaat ermee akkoord dat alle materialen die hij aan MSG  bezorgt, met inbegrip van maar 

niet beperkt tot vragen, opmerkingen, suggesties, ideeën, plannen, nota’s, tekeningen, originele of 

creatieve materialen of andere informatie betreffende MSG  of de producten, hetzij per email, 

feedback- formulieren of enig ander format, exclusief eigendom zullen zijn van MSG, zonder enige 

vereiste om de klant te vermelden of vergoeden. 

10. onderhoud 

Het kan nodig zijn dat MSG  geplande of ongeplande reparatie- of onderhoudswerkzaamheden 

uitvoert, of dat het product vanop afstand gepatcht of geüpgraded wordt, waarbij de kwaliteit van de 

diensten tijdelijk slechter kan zijn of waarbij het product deels of volledig onwerkzaam is. MSG  zal 

trachten dergelijke reparaties of onderhoudswerkzaamheden uit te voeren op tijdstippen die het 

bedrijf van de klant zo weinig mogelijk hinderen. De klant zal indien nodig meewerken bij de 

uitvoering van onderhouds- of reparatiewerkzaamheden. 

11. beëindiging en schorsing 

11.1 Beëindiging wegens wanprestatie.in het geval van een ernstige inbreuk van deze overeenkomst 

door een van de partijen, kan de niet-inbreukmakende partij deze overeenkomst beëindigen middels 

een schriftelijke kennisgeving die de aard van de inbreuk in detail beschrijft en de intentie om deze 

overeenkomst te beëindigen ("beëindigingskennisgeving"). Indien de inbreuk niet is geremedieerd 

binnen een periode van dertig (30) dagen volgend op de beëindigingskennisgeving, wordt deze 

overeenkomst automatisch beëindigd. Niettegenstaande het voorgaande, kan MSG  onmiddellijk 

deze overeenkomst schorsen of het gebruik van de producten door de klant beëindigen indien de 

klant de essentiële bepalingen van deze overeenkomst schendt, met inbegrip van de 

licentiebeperkingen van artikel 3, de betalingsvoorwaarden van artikel 5, of de 

vertrouwelijkheidsverplichtingen van artikel 6. Dergelijke schorsing zal de klant niet bevrijden van zijn 

verplichtingen onder deze overeenkomst of aanspraak geven op een terugbetaling van reeds gedane 

betalingen. 

11.2 Schorsing. MSG  mag de toegang van de klant tot de producten onmiddellijk schorsen zonder 

kennisgeving indien MSG , naar eigen discretie, van mening is dat (1) deze schorsing vereist is door 

de wet; (2) de klant deze overeenkomst heeft geschonden; of (3) er een veiligheids –of privacyrisico 

is voor de klant. een schorsing van de toegang van de klant tot de producten zal niet het recht van 

MSG  om deze overeenkomst of de toegang van de klant tot de producten te beëindigen, niet 

beperken of teniet doen. 

11.3 gevolg van beëindiging. Bij beëindiging van deze overeenkomst zal de klant het gebruik van de 

producten stopzetten. Niettegenstaande het voorgaande, zal de beëindiging van deze overeenkomst 

de verplichting van de klant om alle vergoedingen te betalen doen niet beperken. Evenmin zal het 

MSG  verhinderen om andere mogelijke remedies na te streven waarover zij beschikt, waaronder, 

stakingsvorderingen. artikelen 3, 5, 6, 7, 9-13 en 15-19 blijven van kracht na de beëindiging van deze 

overeenkomst, evenals iedere andere bepaling die van nature en door hun bewoordingen zijn 

beoogd om te overleven na de beëindiging. 

12.4 klant gegevens. De klant begrijpt en stemt ermee in dat MSG  geen controle heeft over de 

inhoud van de data die MSG  ten behoeve van de klant verwerkt. De klant moet zelf de nodige 



stappen nemen om de veiligheid, bescherming en back-up van zijn lokale data en software te 

garanderen, inclusief het gebruik van passende back-up- en archiveringsmethodes. MSG onderneemt 

deze stappen om de veiligheid, bescherming en back-up van data en software in haar Cloud-

systemen te garanderen. De klant blijft verantwoordelijk voor het correcte beheer en de correcte 

verwerking van de persoonlijke gegevens van zijn klanten. De klant begrijpt en stemt ermee in dat 

MSG  niet verantwoordelijk is voor verlies of misbruik van de gegevens van de klant of andere 

software. De klant gaat akkoord dat ingevolge de beëindiging van het account van de klant en/of 

gebruik van het product, MSG  onmiddellijk het account mag deactiveren en klantgegevens mag 

verwijderen. De klant gaat er verder mee akkoord dat MSG  niet aansprakelijk is tegenover de klant 

of een derde voor de beëindiging van de toegang van de klant tot het product of het verwijderen van 

de klantgegevens. 

12. beperking van aansprakelijkheid 

De totale aansprakelijkheid van MSG  onder deze overeenkomst is beperkt tot de vergoedingen 

betaald door de klant gedurende de periode van drie maanden die onmiddellijk voorafgaat aan de 

datum waarop de vordering die aanleiding heeft gegeven tot deze aansprakelijkheid eerst werd 

vermeld; met uitzondering van (i) een opzettelijke of moedwillige inbreuk op of onrechtmatig gebruik 

door de klant op de intellectuele eigendomsrechten van MSG , een van zijn filialen of leveranciers, en 

(ii) zal, voor zover als wettelijk toegestaan, onder de schadevergoeding– en vrijwaringsverplichtingen 

van de klant onder deze overeenkomst, geen van beide partijen aansprakelijk zijn voor enige 

indirecte, incidentele, specifieke, vertrouwens –of gevolgschade of verloren of toegerekende winst of 

royalty’s, verloren data of de kosten voor de aanschaf van vervanggoederen of diensten, wegens 

schending van deze overeenkomst, waarborg, buitencontractuele aansprakelijkheid, wettelijke 

remedie of anderszins enige verplichting ontstaan hieruit en ongeacht of partijen elkaar op de 

hoogte stelden of op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van zulk verlies of schade. De klant 

verzaakt hierbij aan iedere mogelijke vordering als zouden deze uitzonderingen hem een adequate 

remedie ontzeggen. De partijen erkennen dat de bepalingen van dit artikel de risico's onder deze 

overeenkomst eerlijk toewijzen. De partijen erkennen dat de beperkingen in deze bepaling in 

rechtstreeks verband staan met de hoogte van de vergoedingen die worden aangerekend in verband 

met het beschikbaar maken van de producten aan de klant en dat, indien MSG  meer 

aansprakelijkheid voor zich zou nemen dan die hier wordt uiteengezet, deze vergoedingen 

noodzakelijkerwijze aanzienlijk hoger zouden moeten gezet worden gemaakt. 

13. geen garantie 

De klant erkent dat (i) MSG  niet de resultaten kan garanderen die door de producten worden 

gegenereerd of dat de producten continue beschikbaar zullen zijn voor gebruik zonder onderbreking, 

en (ii) de producten worden geleverd op een "as-is" basis, op een "zoals beschikbaar" basis zonder 

enige waarborg of voorwaarde, en MSG  wijst hierbij alle uitdrukkelijke of impliciete voorwaarden, 

verklaringen en waarborgen af, die voortvloeien uit de wet of anderszins met betrekking tot de 

producten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot (a) impliciete garantie van verkoopbaarheid of 

geschiktheid voor een bepaald doel (b) impliciete garantie van performantie, handelswijzen, of 

handelsgebruiken, (c) garantie van titel of niet-inbreuk; of (d) wettelijke remedies. 

14. toewijzing en aannemers 

De klant mag geen van zijn rechten of verplichtingen onder deze overeenkomst overdragen zonder 

de voorafgaande, schriftelijke toestemming van MSG. MSG  mag, zonder de voorafgaande 

toestemming van de klant, zijn rechten en verplichtingen onder deze overeenkomst overdragen. 

onverminderd het voorafgaande, zijn de bepalingen van deze overeenkomst bindend en ten behoeve 



van niet alleen de partijen, maar ook hun rechtsopvolgers en rechtsverkrijgers. MSG  is vrij om deze 

overeenkomst geheel of gedeeltelijk zelf uit te voeren, dan wel via één of meerdere 

onderaannemers. 

15. toepasselijk recht, bevoegde rechter en erelonen van advocaten 

Deze overeenkomst zal worden beheerst door en geïnterpreteerd naar Nederlands recht. In geval 

van enig geschil of vordering voortvloeiend uit of verband houdend met deze overeenkomst, of de 

schending of interpretatie hiervan, komen de partijen overeen dat deze zullen onderworpen zijn aan 

de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechter te Breda. Elke partij doet hierbij afstand van 

enig verweer gebaseerd op een gebrek aan persoonlijke band met het forum en forum non 

conveniens in verband met vorderingen gebracht voor deze rechtbanken. Indien MSG  een geschil 

(met inbegrip van invorderingen) onder deze overeenkomst wint, dan is MSG  gerechtigd om van de 

klant, naast alle andere remedies, zijn redelijke erelonen van advocaten en alle andere kosten van 

deskundigen en kosten opgelopen in verband met zulke vordering terug te krijgen. Vorderingen, 

onenigheden of geschillen (wegens dit contract of onrechtmatige daad, overeenkomstig de statuten 

of verordeningen, of anders, en ongeacht of deze in het verleden, het heden of de toekomst 

plaatsvinden) voortvloeiend uit of met betrekking tot: (a) deze overeenkomst; (b) de diensten of 

uitrusting die MSG  levert; (c) mondelinge of schriftelijke verklaringen, advertenties of aanbiedingen 

met betrekking tot deze overeenkomst of de diensten of uitrusting; of (d) de relaties die uit deze 

overeenkomst voortvloeien (hierna de 'vordering') worden door arbitrage beslecht met uitsluiting 

van de rechtbank. Iedere partij behoudt evenwel het recht om een vordering tot beëindiging van de 

inbreuk in te stellen bij een rechtbank van een bevoegd rechtsgebied om de feitelijke of dreigende 

inbreuk, het onrechtmatig gebruik of de schending van de auteursrechten, handelsmerken, 

handelsgeheimen, patenten of andere intellectuele-eigendomsrechten van een partij te voorkomen. 

De klant doet afstand van alle rechten die hij mogelijk heeft om een collectieve vordering of 

'representative proceeding' tegen MSG  in te stellen of hieraan deel te nemen met betrekking tot om 

het even welke vordering en de klant stemt, indien van toepassing, er tevens mee in af te zien van 

collectieve vorderingen of 'representative proceedings' tegen MSG. De arbitrage zal uitgevoerd 

worden door één scheidsrechter overeenkomstig de wetten en voorschriften met betrekking tot de 

internationale commerciële arbitrage -conform de New York Convention- die geldig zijn op de datum 

van de kennisgeving. 

16. export regelgeving en andere beperkingen 

Producten die MSG  kan verstrekken of beschikbaar stellen aan de klant kunnen onderhevig zijn aan 

uitvoercontrole van de Verenigde Staten en wetgeving betreffende economische sancties. De klant 

gaat akkoord deze wetgeving na te leven aangezien ze verband houdt met de toegang tot en gebruik 

van de producten. De klant gaat ermee akkoord het product niet te gebruiken vanuit een jurisdictie 

waar de verschaffing van het product verboden is ingevolge wetgeving van de Verenigde Staten of 

andere toepasselijke wetten en regelgeving (een "verboden land") of toegang te verlenen tot het 

product aan een overheid, entiteit of persoon in een verboden land. De klant verklaart, waarborgt en 

verbindt er zich toe dat (i) het geen onderdaan is van, of onderneming is geregistreerd in een 

verboden land; en (ii) hij derden geen toegang zal verlenen tot het product of deze het product laten 

gebruiken in strijd met een door de Verenigde Staten of door een andere instantie opgelegd 

uitvoerembargo, verbod of beperking. 

17. deelbaarheid, overmacht, gehele overeenkomst, wijzigingen 

Indien één of meerdere bepalingen van deze overeenkomst ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar 

worden verklaard door een bevoegde rechtbank, dan zal de geldigheid, wettigheid en 



uitvoerbaarheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst niet worden aangetast. geen van 

beide partijen zal geacht worden een fout te hebben begaan of aansprakelijk te zijn voor een 

vertraging of niet-naleving van zijn prestaties onder deze overeenkomst (andere dan de 

betalingsverplichtingen) als gevolg van overmacht, vuur, natuurramp, ongeval, overheidsdaad, tekort 

aan materiaal of leveringen, uitval van transport of communicatie of van leveranciers van goederen 

of diensten, of iedere andere oorzaak in zoverre deze buiten de redelijke controle ligt van deze partij. 

Deze overeenkomst vormt de gehele overeenkomst en verstandhouding met betrekking tot het 

onderwerp van deze overeenkomst en vervangt in dit verband alle voorafgaande of gelijktijdig 

geschreven, elektronische en mondelinge communicaties, verklaringen, overeenkomsten of 

afspraken tussen de partijen. MSG  kan deze overeenkomst op ieder ogenblik wijzigen mits 

kennisgeving. Iedere voorwaarde op de voorzijde of achterzijde van een aankooporder, erkenning of 

bevestiging die verschilt van of een toevoeging is aan deze overeenkomst, is niet bindend voor de 

partijen, zelfs niet indien ze is ondertekend en teruggestuurd, tenzij uitdrukkelijk vermeld, hebben 

deze andere algemene voorwaarden voorrang op tegenstrijdige voorwaarden beschreven in deze 

overeenkomst. 

18. diversen 

De klant heeft de voorwaarden in deze overeenkomst nagelezen, begrepen en aanvaard en heeft 

ofwel met een juridisch adviseur overlegd vooraleer deze overeenkomst te sluiten of heeft bewust 

verzaakt aan zijn recht om te overleggen met een juridisch adviseur vooraleer deze overeenkomst te 

sluiten. 

MSG  mag alle kennisgevingen, verklaringen of andere communicaties aan de klant doen per e-mail, 

melding op de website, per post of per koeriersdienst. De bepalingen van deze overeenkomst zullen 

niet gebruikt worden tegen één van de partijen louter omwille van het penhouderschap.  

19. bepalingen van toepassing op MSG App / MSG App-PWA 

19.1 gebruikers. Het MSG App en MSG App-Pwa (“app”) product mag gebruikt worden door andere 

gebruikers ("gebruikers").  

19.2 licentie van de klant. De klant geeft MSG  hierbij een royalty-vrij, beperkt, niet-exclusief recht, 

toelating en licentie om gebruik te maken van de naam, logos merken, auteursrechten en andere 

gerelateerde intellectuele eigendomsrechten van klant, zijn gebruikers, of zijn licentiegevers, dit 

alleen om de doeleinden, zoals overeengekomen in deze overeenkomst, te vervullen. 

19.3 site van de klant. De klant behoudt eigendom over de URL en/of de domeinnaam van de 

website gebruikt door de klant in verband met het product (de "site van de klant"). MSG informeert 

de klant over de allocatie van de site van de klant, zodat de URL van de klant daarmee in verbinding 

kan worden gebracht.  

19.4 verklaringen en waarborgen van de klant. De klant verklaart en waarborgt dat op heden en voor 

de volledige duurtijd, de klant en alle gebruikers ten volle bevoegd zijn om te publiceren, en 

machtigen MSG  om te publiceren, alle materialen voorzien voor publicatie op de site van de klant, 

met inbegrip van maar niet beperkt tot, teksten, logo's, foto's en andere afbeeldingen zonder de 

nood om eerst bijkomende toestemming te vragen van of betalingen te verrichten aan een derde. 

19.5 aanvullende assistentie. Voor aanvullende assistentie kan een beroep gedaan worden op de 

inzet van MSG. Daarop van toepassing zal zijn het reguliere uurtarief van MSG, bij het opstellen van 

deze overeenkomst te weten € 119,-- per uur (assistentie) of € 1,-- per gereden kilometer. 



20 hardware 

20.1 aankoop. Indien de klant ermee akkoord gaat om hardware materialen of uitrustingen te kopen 

("hardware"), zal de klant de aankoopprijs bepaald in het abonnement betalen, inclusief 

verzendkosten/handlingkosten, douanerechten of makelaarsvergoedingen en iedere toepasselijke 

verkoopbelasting, BTW of gelijkaardige belastingen. Hardware zal verzonden worden naar de klant 

na ontvangst van betaling. Alle verkopen van hardware zijn definitief. De klant moet, niet later dan 

vijf (5) werkdagen na ontvangst van de hardware, verifiëren dat de verzending juist en volledig was, 

bij gebreke waaraan de productsgarantie van dit artikel 20.1 niet van toepassing zal zijn. 

20.2 beperkte garantie. Bovenop enige de van toepassing zijnde producentsgarantie, garandeert 

MSG  aan de klant dat de nieuwe hardware vrij zal zijn van gebreken in vakmanschap en in 

materialen voor dertig (30) dagen vanaf de datum dat de hardware werd verzonden naar de klant als 

oorspronkelijke eindgebruiker ("garantieperiode"). Deze beperkte garantie is niet overdraagbaar. 

Tijdens de garantieperiode, kan MSG, naar eigen keuze, de hardware herstellen of vervangen zonder 

kost voor de verrichte arbeid of de onderdelen. Indien MSG  niet in staat is om de hardware te 

herstellen of te vervangen, verbindt MSG  zich ertoe de klant de netto aankoopprijs terug te betalen 

voor de getroffen hardware. De hardware moet worden teruggezonden in goede staat in de originele 

verpakking met alle gerelateerde componenten. Klant zal de kosten vergoeden ingeval van 

beschadigde hardware en/of missende onderdelen. Kosten in verband met de terugzending van de 

hardware zijn voor rekening van de klant. Er kan sprake zijn van een vergoeding voor het terug op 

voorraad nemen van goederen. Na het verstrijken van de garantieperiode moet de klant zich wenden 

tot de producent voor alle herstellingen of vervangingen en zich houden aan de teruggaveprocedures 

van de producent. De waarborg- en contactgegevens van de producent worden meegeleverd met de 

hardware. 

MSG 's beperkte garantie is niet van toepassing: (i) op normale slijtage; (ii) indien de hardware 

geopend is, veranderd of gerepareerd door iemand die hiertoe niet gemachtigd is door MSG ; (iii) op 

elke schade toerekenbaar aan verkeerd gebruik, vocht of vloeistoffen, ongelukken, misbruik, 

verwaarlozing of verkeerde toepassing; (iv) op fysieke schade aan het oppervlak van de hardware 

zoals krassen, deuken of andere wijzigingen in het uiterlijk; of (v) indien het wordt gebruikt met 

producten of diensten die niet ter beschikking zijn gesteld of in licentie zijn gegeven door MSG . 

20.3 installatie vergoedingen van toepassing op EU klanten. Waar de klant verzoekt dat installaties 

ter plaatse dienen te worden verricht door een werknemer of agent van MSG, gaat de klant ermee 

akkoord de reiskosten, aan € 1,-- per kilometer, en de uren die meer worden gepresteerd dan deze 

oorspronkelijk door MSG  geschat aan een uurtarief van 119 euro per uur, te vergoeden. 

20.4.4 enige remedie. Herstel of vervanging zijn de enige remedies bij de aankoop door de klant van 

de hardware. MSG wijst hierbij alle andere uitdrukkelijke of impliciete waarborgen, voorwaarden, 

verklaringen of garanties af, met inbegrip van, maar niet beperkt tot impliciete garanties van 

verkoopbaarheid, afdoende kwaliteit en/of geschiktheid voor doeleinden. 


