ALGEM
MENE VOORW
WAARDEN digi-Save B
BV

Artikel 1
1. Definities
s
Hierna sttaan de woord
den gedefinie
eerd, ongeachht in enkelvoud of meervoud toegepast,
welke in deze algemen
ne voorwaard
den worden geebruikt.
1.1.

algemene vooorwaarden: de
eze algemenee voorwaarden
n.

1.2.

credits: een teegoed dat je op
o de websitee kunt aanschaffen, dit tego
oed geeft je
ttoegang tot de
d dienst.

1.3.

dienst: de dieenst die wordtt aangebodenn op de websitte.

1.4.

jje, jij of jouw: jij als wederp
partij in de oveereenkomst, tevens
t
gebruiker van een
dienst.

1.5.

zakelijke gebrruiker: de gebruiker die vann de dienst gebruikt maakt en daarbij
handelt in de uitoefening van
v een beroeep of bedrijf.

1.6.

particuliere geebruiker: de ge
ebruiker die vvan de dienst gebruik
g
maak
kt en daarbij
niet handelt in de uitoefening van een bberoep of bedrijf, een consu
ument.

1.7.

en vennootschhap met bepe
erkte aansprak
kelijkheid
wij, ons of onzze: de beslote
‘digi‐Save BV
V’, ingeschreve
en bij de Kam
mer van Kooph
handel onder nummer
n
55806627, meet BTW‐numm
mer NL8518.667.844 B01.

1.8.

overeenkomst: de overeenkomst tussenn jou en ons, waarop
w
deze algemene
a
vvoorwaarden van toepassing zijn, betre ffende het ge
ebruik van een
n dienst.

1.9.

w
www.digi‐stamp.nll
website: de website

2. De Overeenkomst
Artikel 2
2.1.

De overeenko
omst komt tot stand doorddat je tijdens het
h bestelprocces op de
website akko
oord gaat met de algemenee voorwaarden bij het aanschaffen van
credits. De ovvereenkomst wordt door o ns bevestigd door middel van
v een e‐ma il
die de inhoud
d van de overe
eenkomst weeergeeft.

2.2.

Uit de overeeenkomst blijktt hoe vaak de credits toega
ang geven tot onze dienst.
De credits hebben na aanschaf een gelddigheid van tw
wee (2) jaar, daarna vervalt
de geldigheid
d van de creditts. Voor niet‐ggebruikte credits heb je ge
een recht op
restitutie.

2.3.

Daar je na bestelling en be
etaling gelijk vvan de dienst gebruik kunt maken, geldtt
het wettelijkee herroepingssrecht niet. Je geeft ons bij het bestellen van de dienstt
ttoestemming
g om gelijk te mogen aanvaangen met he
et leveren van de dienst.

2.4.

Voorgaand lid
d geldt alleen als je een parrticuliere gebruiker bent. Bent
B
u een
zakelijke gebruiker, dan ge
eldt het wetteelijke herroepingsrecht sow
wieso niet.

Artikel 3
3. Regels vo
oor gebruik van de dien
nst
3.1.

Je mag een dienst niet zod
danig gebruikeen dat er scha
ade wordt aan
ngericht aan
onze infrastru
uctuur of derd
den. Verder m
mag je een dienst niet zodan
nig gebruikenn
dat daardoor een dienst ge
edeeltelijk of ggeheel niet be
eschikbaar is.

3.2.

Je mag niet in
nloggen op de
e website dooor middel van inloggegeven
ns van iemandd
anders, door middel van ve
ervalste inlog gegevens of door
d
middel van
v het
omzeilen van
n enige beveiliging, ongeac ht of deze bevveiliging adeq
quaat is.

3.3.

Je mag een dienst niet geb
bruiken om virrussen te versspreiden en/off
programmatu
uur met ongewenste uitweerken te uploa
aden, zoals tro
ojans, worme n
en/of backdoors.

3.4.

Je mag een dienst niet geb
bruiken om onngevraagde berichten te ve
ersturen
(spamming).

3.5.

Je dient als eeen goed huisvvader zorg te ddragen voor de
d door ons ve
erstrekte
inloggegeven
ns voor het ge
ebruik van eenn dienst. Indie
en je het vermoeden hebt
dat een derdee beschikt ove
er jouw inlogggegevens dien
n je dit gelijk bij
b ons te
melden.

3.6.

Verder mag jee niet in strijd handelen meet enige wet‐ of regelgeving.

3.7.

Wij mogen op
p elk momentt de dienstverrlening te stakken zonder da
at wij
gehouden is om
o je te comp
penseren en/oof schadeloos te stellen. In dat geval
vvervalt de gelldigheid van de
d credits eerdder dan zoals in artikel 2.2 bepaald.

4. Intellectuele eigendo
omsrechten
Artikel 4
4.1.

De intellectueele eigendomsrechten mett betrekking tot de diensten berusten bijj
ons, of onze licentiegeverss.

4.2.

Alle genoemd
A
de handelsnamen of gereg istreerde merrken komen toe aan ons off
aan de respecctievelijke eigenaren.

5. Aansprak
kelijkheid va
an ons bij wa
anprestatie
Artikel 5
5.1.

Wij zijn voor een
e toerekenbare tekortkooming (wanprrestatie) in de nakoming vaan
de overeenko
omst, ongeach
ht de basis vaan de schadeclaim, inclusieff een
onrechtmatig
ge daad, niet aansprakelijk,
a
, tenzij de sch
hade het gevo
olg is van opzeet
of bewuste ro
oekeloosheid van onze beddrijfsleiding.

5.2.

Bovenstaande beperking van
v de aansprrakelijkheid ge
eldt alleen alss je een
zakelijke gebruiker bent. In
n het geval je een particulie
ere gebruiker bent, geldt
dat wij voor schade
s
ten gevvolge van eenn toerekenbarre tekortkoming
(wanprestatiee) ongeacht de basis van dee schadeclaim
m, inclusief een
onrechtmatig
ge daad, aansprakelijk zijn ttot het bedrag dat je voor het gebruik

vvan de dienstt inclusief BTW
W betaald hebbt. Ook deze beperking
b
van
n de
aansprakelijkkheid vervalt als
a de schade het gevolg is van opzet of bewuste
roekeloosheid
d van onze be
edrijfsleiding.
5.3.

Onze onderaaannemers kun
nnen ook een beroep doen
n op bovenstaande
beperkingen van de aansprakelijkheid.

6. Rechtsge
eldigheid dig
gitale handte
ekeningen en
e tijdstemp
pels
Artikel 6
6.1.

De wijze waarop binnen dienst digitale handtekening
gen en tijdstempels wordenn
gebruikt, vold
doen aan de wet
w en zijn derrhalve rechtsg
geldig. Het ka
an echter altijdd
vvoorkomen dat
d een rechte
er de digitale hhandtekening
g of tijdstempel aan een
nader onderzzoek onderwerpt. In dat gevval garandere
en wij, dat wij op eerste
vverzoek een schriftelijke
s
ve
erklaring aan je afgeven ovver hoe de digitale
handtekening
g en/of tijdste
empel tot stannd is gekomen
n.

6.2.

Ondanks die garantie kunn
nen wij je niett vrijwaren voor eventuele schade
s
die
optreedt als de
d rechter de digitale hand tekening en/o
of tijdstempel in twijfel
ttrekt.

7. Verwerkin
ng persoons
sgegevens
Artikel 7
7.1.

Wij zullen je persoonsgege
p
evens in overeeenstemming met de wet en
e onze Privaccy
Policy, die op
p de website te
e vinden is, veerwerken. Wijj garanderen Je
J nimmer dee
inhoud van do
ocumenten op te slaan. Alss je onze nota
aris verzoekt documenten
d
op te slaan, slaat alleen de notaris de doocumenten op
p. Ook van die
e documentenn
slaan wij nimmer de inhoud op. Het kann wel zo zijn da
at als je een groter bestandd
aanbiedt, wij het voor een bepaalde perriode opgeslagen houden zodat
z
jij of je
wederpartij(een) het kunnen downloadenn. Wij houden
n een aangebo
oden bestandd
opgeslagen to
otdat al je we
ederpartijen h et document geaccordeerd
d hebben.

7.2.

Mocht je willen weten wellke gegevens wij van jou ve
erwerken, dan
n kun je een e‐‐mail
richten aan in
nfo@digi‐save
e.nl.

7.3.

Wij zullen je geen
g
ongevraagde e‐mails sturen. Als wij
w je e‐mails stturen doen wiij
dit alleen als we
w van jou toestemming hhebben. En alss wij dan toesttemming
hebben, stureen wij alleen e‐mails
e
die beetrekking hebb
ben op onze producten
p
en
diensten.

8. Betaling
Artikel 8
8.1.

Je kunt de creedits betalen met één van dde betaalmethodes zoals deze
d
aangeboden worden op de
e website. Moocht de betalin
ng worden terruggedraaid oof
gestorneerd, sturen wij je een
e aanmaninng. In deze aa
anmaning worrdt je een

ttermijn gebod
den alsnog te
e betalen. Blijfft betaling uit dan zullen wiij overgaan toot
het incasseren van de vord
dering. Het veerschuldigde bedrag
b
wordt vanaf dat
moment verh
hoogd met buitengerechte lijke incassokkosten conform
m “Besluit
vvergoeding voor buitengerrechtelijke inccassokosten”,, waarvan het minimum is
vvastgesteld op
o € 40,‐ (veerrtig euro). Daaarnaast ben je
e als je een particuliere
gebruiker ben
nt de wettelijk
ke rente verscchuldigd, en als
a je een zake
elijke gebruikeer
bent de wetteelijke handelssrente verschuuldigd.
8.2.

We behouden
n ons het rech
ht voor om in geval van bettaal‐ of identitteitsfraude
aangifte te do
oen bij de politie.

9. Overige bepalingen
b
Artikel 9
9.1.

Het is ons toeegestaan om onze
o
rechten en verplichtin
ngen aan een derde over tee
dragen. In het bijzonder als het gaat om
m overdracht in het kader va
an veranderinng
vvan rechtsvorrm, verkoop of
o fusie van onnze ondernem
ming. Je geeft daarvoor nu
alvast toestem
mming. Een mogelijke
m
oveerdracht heeftt niet tot gevo
olg dat je
rechten uit dee Overeenkom
mst niet meerr uitgeoefend kunnen word
den jegens onss.

9.2.

Op de overeeenkomst is Ne
ederlands rechht van toepassing.

9.3.

Geschillen dieenen zoveel mogelijk
m
tusseen jou en ons te
t worden opgelost. Is dat
niet mogelijk dan is de rechter in het arrrondissementt waar wij zijn gevestigd
bevoegd kenn
nis te nemen van het geschhil. Tenzij de vordering
v
doo
or de aard of dde
hoogte en/of waarde van de
d vordering bbehoort tot de
e competentie van
Rechtbank Seector Kanton (de kantonrecchter). In dat laatste geval is namelijk dee
Rechtbank Seector Kanton bij uitsluiting bevoegd ken
nnis te nemen van het
geschil.

9.4.

Voorgaande bepaling,
b
beh
houdens de eeerste zin van die
d bepaling, geldt
g
niet als jje
een zakelijke gebruiker bent.

9.5.

Wij zijn gerecchtigd van tijd
d tot tijd deze voorwaarden
n te wijzigen.

9.6.

Voor de dienssten van onze
e notaris zijn aadditionele vo
oorwaarden va
an toepassingg.
Deze heb je geaccordeerd
g
bij het bestel len van creditts en zijn teve
ens terug te vi nden
op www.netw
werknotarisse
en.nl.

***

