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Algemene 
voorwaarden 2021

Deze algemene voorwaarden zijn van 
toepassing op de overeenkomst tot verlening 
van een gebruiksrecht op de door Ifunds 
ontwikkelde Applicaties zoals Ifunds Engage 
Fundraising, Ifunds Grant Management, 
Ifunds Engage Members en Ifunds Engage 
PME, alsmede het verlenen van andere 
Diensten door Ifunds. De algemene 
voorwaarden staan ook op de website van 
Ifunds (www.ifunds.nl) en worden als bijlage 
bij de overeenkomst gevoegd.

Artikel 1 | Begrippen
In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende begrippen 
gebruikt. Zij worden telkens met een hoofdletter geschreven 
en kunnen in enkelvoud en in meervoud voorkomen.

Acceptatie de Schriftelijke mededeling van de Klant dat de 
levering van de CRM Applicatie – alsmede, indien overeengeko-
men, de Implementatie door Ifunds – voldoet aan de overeen-
gekomen specificaties en verwachtingen;

Acceptatietest het geheel van afspraken tussen Partijen waar-
bij de levering en – indien overeengekomen de Implementatie 
door Ifunds- door de Klant wordt getest en waarbij eventuele 
Fouten aangaande de CRM Applicatie en/of de Implementatie 
tijdig worden onderkend en hersteld;

Algemene Voorwaarden betekent deze Algemene Voorwaar-
den, met uitsluiting van de algemene voorwaarden (of welke 
andere benaming dan ook) van de Klant of van een niet door 
Ifunds bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken partij;

AVG betekent Algemene Verordening Gegevensbescherming;

Bijlagen betekent alle bij de Overeenkomst behorende en 
daarvan onderdeel uitmakende bijlagen;

Cloudovereenkomst betekent de laatste door Microsoft van 
toepassing verklaarde versie van de Microsoft Cloudovereen-
komst ofwel Customer Agreement voor het product Microsoft 
Dynamics 365, alsmede de bij die Cloudovereenkomst beho-
rende Voorwaarden voor Online Diensten en de Microsoft SLA, 
die onderdeel uitmaken van de Overeenkomst;

CRM Applicatie betekent de door Ifunds ontwikkelde en 
aan Ifunds toebehorende applicatie, waarvoor de Klant een  
Gebruiksrecht verkrijgt, zoals Ifunds Engage Fundraising, 
Ifunds Grant Management, Ifunds Engage Members en Ifunds 
Engage PME;

Dienst betekent een door Ifunds aan de Klant te verlenen 
dienst, waaronder mede begrepen het verlenen van een  
Gebruiksrecht op een of meer door Ifunds ontwikkelde CRM  
Applicaties, de Implementatie van een CRM Applicatie bij 
of ten behoeve van de Klant alsmede andere (aanvullende)  
diensten;

Fout betekent een technisch of functioneel gebrek in de CRM 
Applicatie dan wel andere software gerelateerde Diensten van 
Ifunds of Microsoft, die aan het licht komen voorafgaand aan 
of door een Acceptatietest en welke worden onderscheiden in 
drie categorieën (A,B en C), een en ander zoals nader omschre-
ven in artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden;

Gebruikscodes betekent de door Ifunds aan de Klant  
verstrekte unieke en niet aan derden overdraagbare codes welke  
Gebruikers van de Klant toegang verlenen tot een CRM  
Applicatie of andere Dienst;

Gebruiksrecht betekent het door Ifunds aan de Klant  
verleende recht tot gebruik van een Ifunds CRM Applicatie door 
middel van het aan de Klant beschikbaar stellen van Gebruiks-
codes voor de SaaS Service;

Ifunds betekent Ifunds Nederland BV, geregistreerd in het Re-
gister van de Kamer van Koophandel onder nummer 31041580;

Implementatie betekent het geheel van werkzaamheden 
door Ifunds gericht op het voor gebruik door de Klant geschikt  
maken van de CRM Applicatie, met inachtneming van de door 
Ifunds gestelde functionele, technische en organisatorische 
vereisten;

Intellectuele Eigendomsrechten betekent auteursrechten, 
databankrechten, merkrechten, octrooien, modelrechten,  
domeinnaamrechten, handelsnaamrechten, handelsgeheimen, 
knowhow en alle soortgelijke rechten, waar ter wereld ook  
ontstaan, al dan niet vatbaar voor registratie en inclusief  
aanvragen daartoe;

Klant betekent iedere Partij met wie Ifunds een Overeen-
komst heeft gesloten tot het leveren van Diensten, met inbe-
grip van de Partij aan wie Ifunds op welke wijze dan ook een  
voorstel heeft gedaan tot het aangaan van een dergelijke 
Overeenkomst;

Microsoft betekent Microsoft Ireland Operations Ltd.,  
gevestigd the South Country Business Park, Leopardstown,  
Dublin, Republic of Ireland, zijnde de leverancier van Microsoft 
Dynamics 365;

Microsoft Dynamics 365 betekent (de laatste versie van) het 
operationele platform waarmee de CRM Applicaties en moge-
lijke andere Diensten van Ifunds worden geleverd;

Opdracht betekent de door de Klant voor akkoord geteken-
de aanbieding of offerte van Ifunds tot het leveren van een 
CRM Applicatie en/of overige Diensten. Tenzij uitdrukkelijk 
anders bepaald, maakt de Opdracht onderdeel uit van de  
Overeenkomst;

Overeenkomst betekent de Overeenkomst tussen Ifunds en 
de Klant – ook wel aangeduid als “Hoofdovereenkomst” - tot 
het door Ifunds verlenen van een Gebruiksrecht op de CRM  
Applicatie en mogelijke andere Diensten aan de Klant;

Partijen betekent Ifunds en de Klant;

Persoonsgegevens betekent alle gegevens betreffende een 
geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals 
bedoeld in artikel 4 (1) AVG;

SaaS betekent Software as a Service, zijnde de terbeschik-
kingstelling van de CRM Applicatie als online Dienst, met  
inbegrip van het beheer, de beveiliging, het onderhoud  
(waaronder back ups) en productsupport van deze Dienst door 
Ifunds en/ of Microsoft of een door Ifunds en/of Microsoft  
aangewezen derde;

Schriftelijk betekent op papier, per e–mail of met behulp van 
een ander communicatiemiddel op een wijze, dat de medede-
ling ook later exact reproduceerbaar is;

Service Levels betekent het samenstel van functionele en 
technische kwaliteitseisen waaraan de Diensten van Ifunds in 
de regel voldoen, zoals nader uitgewerkt in de Service Level 
Agreements van Ifunds en Microsoft;

SLA betekent de Service Level Agreement van Ifunds dan wel 
– voor zover het Microsoft Dynamics 365 betreft – de Service 
Level Agreement van Microsoft.

Artikel 2 | Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle 

aanbiedingen, Opdrachten, Overeenkomsten en andere 
(rechts)handelingen van Ifunds. De Algemene Voorwaarden 
gelden onverkort, tenzij daarvan schriftelijk is afgeweken.

2. Naast deze Algemene Voorwaarden zijn de Voorwaarden 
zoals opgenomen in de Cloudovereenkomst van Microsoft, 
met inbegrip van de daarbij behorende bijlagen zoals de 
Voorwaarden voor Online Diensten en de SLA van Microsoft, 
van toepassing op Microsoft Dynamics 365.

3. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, 
onder welke benaming dan ook en van wie ook afkomstig, 
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Nietigheid van een of meerdere bepalingen in de Algemene 
Voorwaarden tast de geldigheid van de andere bepalingen 
in de Algemene Voorwaarden niet aan. Ifunds en de Klant 
zullen in geval van nietigheid van een bepaling een nieuwe 
bepaling overeenkomen, die het doel en de strekking van 
de nietige bepaling zo veel als mogelijk benaderen.

5. Ifunds heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te allen 
tijde te wijzigen. Gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn 
evenwel slechts van toepassing op lopende Overeenkom-
sten indien de Klant daarmee Schriftelijk heeft ingestemd.

6. In geval van wijziging door Microsoft van de in de  
Cloudovereenkomst of in de bij de Cloudovereenkomst 
behorende bijlagen opgenomen voorwaarden, zal Ifunds 
daarvan zo spoedig als mogelijk mededeling doen aan de 
Klant, echter uitsluitend indien dit de levering van de Dien-
sten aan de Klant op welke wijze dan ook beïnvloedt.

Artikel 3 | Aanbiedingen, offertes 
en overeenkomst
1. Alle aanbiedingen en offertes van Ifunds zijn vrijblijvend, 

tenzij in de aanbieding of offerte een termijn voor aan-
vaarding is opgenomen. Ifunds kan niet aan de in de aan-
bieding of offerte opgenomen prijzen en tarieven worden 
gehouden indien er sprake is van een, naar algemene maat-
staven duidelijke, kennelijke verschrijving of misrekening.

2. De in een aanbieding of offerte vermelde prijzen en  
tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen van over-
heidswege, en exclusief de door Microsoft voor het gebruik 
van Microsoft Dynamics 365 gerekende prijzen en tarieven, 
tenzij door Ifunds uitdrukkelijk anders aangegeven.

3. De in aanbiedingen en offertes opgenomen tarieven en 
voorwaarden gelden niet automatisch voor eventuele toe-
komstige aanbiedingen en offertes.

4. Aanvaarding van een aanbieding of offerte onder een door 
de Klant voorgesteld afwijkend beding is slechts geldig,  
indien Ifunds dit afwijkend beding Schriftelijk heeft geac-
cepteerd.

5. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat  
beide Partijen het daartoe door Ifunds opgestelde  
document (Opdracht) hebben ondertekend dan wel op het 
moment dat de Klant een door Ifunds gedane aanbieding of 
offerte Schriftelijk heeft aanvaard.
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6. Partijen zien erop toe de door hen gemaakte afspraken  
zoveel als mogelijk neer te leggen in de Overeenkomst of 
de bij de Overeenkomst behorende Bijlagen. In geval van 
strijdigheid tussen het bepaalde in de Overeenkomst (en 
Bijlagen) en voorafgaande afspraken, prevaleert het daar-
toe bepaalde in de Overeenkomst.

7. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat 
het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is 
dat de Overeenkomst wordt gewijzigd, dan zullen Partijen 
tijdig in overleg treden om tot aanpassing van de Overeen-
komst over te gaan. Dit overleg schort de nakoming van de 
door Partijen reeds aangegane verplichtingen niet op, tenzij 
beide Partijen hiermee Schriftelijk akkoord gaan. Het niet 
of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeen-
komst levert geen grond voor wanprestatie aan de zijde van 
Ifunds op en is voor de Klant geen grond om de Overeen-
komst op te zeggen of te ontbinden.

Artikel 4 | Uitvoering van de 
overeenkomst
1. De door Ifunds op grond van de Overeenkomst te leveren 

Diensten, met inbegrip van het te leveren Gebruiksrecht en 
Implementatie, geldt nadrukkelijk als inspanningsverplich-
ting.

2. De Klant blijft zelf verantwoordelijk voor het correcte en 
oordeelkundige gebruik van de Diensten, alsmede voor de 
resultaten daarvan.

3. Voor de duur van de Overeenkomst verkrijgt de Klant een 
niet-exclusief Gebruiksrecht op een of meerdere Diensten, 
waaronder toegang tot een of meer CRM Applicaties. Dit  
Gebruiksrecht is een SaaS Service en is beperkt tot normaal 
gebruik, dat wil zeggen tot het gebruik waarvoor de betref-
fende Dienst naar aard en functionaliteit is bestemd.

4. Het door Ifunds geleverde Gebruiksrecht is niet overdraag-
baar. De ten behoeve van het gebruik van de Dienst ter  
beschikking gestelde Gebruikscode is vertrouwelijk en 
hoogstpersoonlijk. De Klant ziet erop toe dat deze Gebruiks-
code niet beschikbaar is of komt voor derden, medewerkers 
die geen gebruik maken van de Dienst daaronder begrepen. 
Onder “derden” worden tevens verstaan rechtspersonen 
met wie een concernverband bestaat, tenzij Partijen dit 
Schriftelijk zijn overeengekomen.

5. De door Ifunds geleverde Gebruiksrechten worden te allen 
tijde geleverd met inachtneming van de door Microsoft voor 
Microsoft Dynamics 365 van toepassing verklaarde voor-
waarden, zoals opgenomen in de Cloudovereenkomst en de 
daarbij behorende Bijlagen. De Klant verplicht zich om bij 
het gebruik van de Diensten van Ifunds deze voorwaarden 
van Microsoft na te leven.

6. Voor zover bij de uitvoering van de Overeenkomst ge-
bruik wordt gemaakt van licenties van andere partij-
en dan de hier genoemde, staat ieder der Partijen in 
voor het rechtmatig gebruik van deze licenties ten 
behoeve van de uitvoering van deze Overeenkomst. 

7. De Klant zorgt ervoor dat Ifunds de beschikking heeft over 
alle gegevens waarvan redelijkerwijze duidelijk is dan wel 
waarvan Ifunds heeft aangegeven dat deze noodzakelijk 
zijn voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst. 
Indien de voor de uitvoering noodzakelijke gegevens niet, 
niet volledig of niet tijdig aan Ifunds zijn verstrekt, dan is 
Ifunds gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op 
te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kos-
ten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Klant in 
rekening te brengen. Ifunds is niet aansprakelijk voor enige 
schade aan de zijde van de Klant als gevolg van het niet, 
niet volledig of niet tijdig aanleveren van de noodzakelijke 
gegevens.

8. De door Ifunds aangegeven termijnen voor het verlenen van 
een Dienst zijn altijd indicatief, tenzij Schriftelijk anders 
is aangegeven.

9. Partijen houden elkaar tijdig op de hoogte van eventuele 
veranderingen in hun organisaties, waarvan zij redelijker-
wijze kunnen verwachten dat deze van invloed kunnen zijn 
op de uitvoering van de Overeenkomst.

10. Ifunds is gerechtigd veranderingen in de Diensten aan te 
brengen, mits deze veranderingen geen gevolgen hebben 
voor de functionaliteit en de kwaliteit van de door de Klant 
afgenomen Dienst(en). Indien en voor zover Microsoft ver-
anderingen aanbrengt in Microsoft Dynamics 365, welke ge-
volgen hebben voor de functionaliteit en kwaliteit van de 
Diensten van Ifunds, zal Ifunds zich inspannen (mogelijk 
tegen vergoeding) om de gevolgen van deze veranderingen 
voor de Klant zoveel als mogelijk te beperken, zonder aan-
sprakelijk gehouden te kunnen worden voor schade als ge-
volg van deze door Microsoft doorgevoerde veranderingen.

11. Ifunds is gerechtigd om – naast het gebruikmaken van Mi-
crosoft Dynamics 365 van Microsoft bij de uitvoering van de 
Overeenkomst gebruik te maken van de diensten van der-
den. Ifunds ziet erop toe dat deze derden het bepaalde in 
de Overeenkomst en de daarbij behorende Bijlagen (waar-
onder deze Algemene Voorwaarden) respecteren.

12. Indien de Klant gedurende de uitvoering van de Overeen-
komst aanvullende Diensten wenst, dan zullen Partijen  
– indien Ifunds bereid en in staat is deze aanvullende Dien-
sten te leveren – hiertoe een aanvullende overeenkomst 
sluiten. Partijen zien erop toe dat deze aanvullende over-
eenkomst zo goed als mogelijk aansluit op de bestaande 
Overeenkomst en de daarbij behorende Bijlagen. In geval 
van strijdigheid tussen bepalingen in de Overeenkomst en 
een aanvullende overeenkomst, prevaleren de bepalingen 
in de Overeenkomst, tenzij Schriftelijk anders is bepaald.

13. Indien Ifunds, om welke reden dan ook, reeds aanvangt met 
het uitvoeren van aanvullende Diensten zonder dat Partij-
en reeds een aanvullende overeenkomst hebben getekend, 
dan geschiedt de uitvoering van deze aanvullende diensten 
zoveel mogelijk met inachtneming van de bestaande Over-
eenkomst en deze Algemene Voorwaarden. Hieronder wordt 
mede, maar niet uitsluitend, begrepen het hanteren van de 
op dat moment geldende tarieven van Ifunds.

Artikel 5 | Nadere verplichtingen 
partijen
1. Partijen spannen zich gezamenlijk in om tot een  

correcte nakoming van de Overeenkomst te komen en 
voorzien elkaar dienaangaande zo veel als mogelijk van de  
nodige informatie en ondersteuning. Zij wijzen zo nodig 
daartoe ieder een contactpersoon aan.

2. Ifunds is verplicht om de Klant tijdig te informeren over 
wijzigingen of aanvullingen, zowel in technische en functio-
nele zin, die van belang kunnen zijn voor het gebruik van de 
Diensten door de Klant.

3. Ifunds ziet erop toe dat de Klant over voldoende actuele 
informatie beschikt om optimaal gebruik te kunnen maken 
van de Diensten, onder andere – maar niet uitsluitend –  
informatie met betrekking tot de compatibiliteit van de 
Diensten met andere software en apparatuur. Ifunds kan bij 
het aangaan van de Overeenkomst voorwaarden stellen aan 
(de compatibiliteit van) deze software en apparatuur, waar-
van de eventuele kosten voor rekening van de Klant komen.

4. De Klant is verplicht om voorafgaand aan de ingebruikne-
ming van de CRM Applicatie te beschikken over internet met 
voldoende bandbreedte, op eigen kosten te betrekken bij 
een derde partij, daarbij rekening houdend met de door 
Ifunds aangegeven systeemeisen en het aantal medewerkers 
die de CRM Applicatie gebruiken. Ifunds is niet aansprakelijk 
voor schade als gevolg van vertraging of verhindering in het 
gebruik van de CRM Applicatie wegens het niet voldoen aan 
de door Ifunds verlangde systeemeisen.

5. De Klant ziet erop toe, dat de CRM Applicatie uitsluitend 
wordt gebruikt voor het doel waarvoor het is bestemd. De 
Klant zal geen technische en/of functionele wijzigingen in 
de CRM Applicatie (doen) aanbrengen, noch toestaan dat de 
CRM Applicatie direct of indirect wordt gebruikt voor het 
plegen van strafbare feiten dan wel andere handelingen die 
in strijd zijn met hetgeen in normaal maatschappelijk ver-
keer geoorloofd dan wel betamelijk is. De Klant vrijwaart 
Ifunds tegen iedere aansprakelijkheid voor schade dienaan-
gaande.

6. De Klant zal geen enkele handeling verrichten waarmee 
de beveiliging van de systemen waarop de CRM Applicatie 
draait direct of indirect wordt beperkt of ondermijnd. De 
Klant is zelf verantwoordelijk voor en draagt zorg voor pas-
sende organisatorische en technische maatregelen binnen 
de organisatie van Klant om persoonsgegevens te beveili-
gen.

7. De Klant is verplicht om bij iedere communicatie met der-
den waarvoor hij gebruik maakt van de CRM Applicatie, ken-
baar te maken van welke (rechts) persoon deze communica-
tie afkomstig is. Het staat de Klant daarbij niet vrij (mede) 
de naam van Ifunds te vermelden, tenzij Ifunds daartoe 
voorafgaande Schriftelijke toestemming heeft verleend.

8. Voor zover de Klant bij het gebruik van de CRM Applicatie 
dan wel andere Diensten derden (natuurlijke personen of 
rechtspersonen) betrekt die niet onder direct gezag van de 
Klant staan, staat de Klant ervoor in dat deze derden de 

in de Overeenkomst en de Bijlagen neergelegde verplich-
tingen, alsmede deze Algemene Voorwaarden en mogelijk 
aanvullende overeenkomsten, onverkort nakomen.

9. Het is Klant niet toegestaan de CRM Applicatie dan wel  
andere Diensten van Ifunds voor een ander doel te gebrui-
ken dan wel te misbruiken. Onder “misbruik” wordt in dit 
verband onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan: het 
versturen van spam, het verspreiden van aanstootgevend 
en/of onethisch en/ of ondeugdelijk materiaal, het ver-
spreiden van virussen, het plegen van smaad, computervre-
debreuk, fraude en andere misdrijven, dan wel het aanzet-
ten tot of faciliteren van dergelijke handelingen.

Artikel 6 | Tarieven
1. Levering van de Diensten geschiedt met inachtneming van 

de door Ifunds op dat moment gehanteerde en met de klant 
overeengekomen tarieven. Bij de tarieven zijn de tarieven van 
Microsoft voor het gebruik van Microsoft Dynamics 365 niet in-
begrepen, tenzij Ifunds Schriftelijk anders heeft aangegeven.

2. Ifunds heeft het recht om haar tarieven, met uitzonde-
ring van de licentie vergoedingen, één maal per jaar te 
verhogen met het CBS-indexcijfer voor Dienstenprijzen  
(categorie 62). Een dergelijke tariefsverhoging gaat altijd in 
op 1 januari van het daaropvolgende kalenderjaar en wordt 
voor de ingangsdatum kenbaar gemaakt op de website van 
Ifunds of via een Schriftelijke communicatie aan het vaste 
factuuradres.

3. Naast of als onderdeel van de door Ifunds in rekening te 
brengen tarieven worden (licentie)vergoedingen van Micro-
soft of van derden, die noodzakelijk zijn voor de levering en 
het gebruik van de Dienst, aan de Klant doorbelast. Dit geldt 
ook voor de eventueel door Microsoft of deze derden in re-
kening gebrachte verhoging van de (licentie)vergoedingen. 
Deze wijzigingen in de prijsstelling worden doorgevoerd per 
de datum waarop deze van kracht zijn.

4. Onder de door Ifunds in rekening gebrachte tarieven is 
niet begrepen eventuele kosten voor werkzaamheden door 
Ifunds wegens het incorrecte of onoordeelkundige gebruik 
van de Diensten door de Klant. Ifunds is gerechtigd om deze 
werkzaamheden separaat in rekening te brengen tegen de 
op dat moment geldende tarieven.

Artikel 7 | Facturering en betaling
1. Betaling geschiedt op factuurbasis op het op de factuur aan-

gegeven rekeningnummer. Facturering van terugkerende 
kosten geschiedt maandelijks vooraf, met een betalingster-
mijn van vier (4) weken na dagtekening van de factuur.

2. Facturering van meerwerk, zoals bedoeld in artikel 10 van 
deze Algemene Voorwaarden, geschiedt maandelijks achter-
af, eveneens met een betalingstermijn van vier (4) weken 
na dagtekening van de factuur.

3. In geval van betwisting van de factuur is de Klant verplicht 
dit binnen tien werkdagen na dagtekening van de factuur 
Schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken. Betwisting 
van (een gedeelte van) een factuur schort overige betalings-
verplichtingen van de Klant niet op.



  202107/p3

4. Geen der Partijen is gerechtigd tot verrekening of compen-
satie van aan de andere Partij verschuldigde bedragen, ten-
zij de andere Partij hiermee Schriftelijk heeft ingestemd.

5. In geval van niet tijdige betaling door de Klant stuurt Ifunds 
deze een herinnering met een nadere termijn tot betaling. 
Indien betaling binnen deze nadere termijn ook uitblijft, is 
de Klant zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling 
in verzuim en is de Klant vanaf de dag van verzuim de wet-
telijke handelsrente ex artikel 6:119a BW verschuldigd. De 
redelijke kosten voor eventuele door Ifunds te nemen incas-
somaatregelen zijn eveneens voor rekening van de Klant.

6. Ifunds heeft het recht om in het geval van niet-betaling door 
de Klant de levering van de Diensten vanaf de datum van 
verzuim hetzij op te schorten, hetzij te beëindigen. Eventu-
ele daaruit voor de Klant voortvloeiende schade kan niet op 
Ifunds worden verhaald.

7. In geval van tussentijdse beëindiging op grond van verzuim 
zoals omschreven in lid 6 van dit artikel, verbeurt de Klant 
een zonder rechterlijke tussenkomst direct opeisbare, niet 
voor verrekening vatbare boete, ter hoogte van het aan-
tal resterende contractmaanden vermenigvuldigd met de 
maandtermijn.

Artikel 8 | Implementatie en 
acceptatie
1. Partijen kunnen overeenkomen dat de Implementatie 

van de CRM Applicatie bij de Klant wordt verzorgd door 
Ifunds. Eventuele afspraken dienaangaande zullen door  
Partijen worden vastgelegd in de Overeenkomst dan wel een  
aanvullende overeenkomst.

2. Na levering heeft de Klant de mogelijkheid de CRM  
Applicatie te testen door middel van een Acceptatietest. De 
inhoud van deze Acceptatietest wordt vóór levering schrif-
telijk door het projectteam van Partijen vastgesteld. De 
Acceptatietest wordt door de Klant, in nauw overleg en in 
samenwerking met Ifunds, uitgevoerd.

3. Voordat Ifunds de CRM Applicatie aan de Klant voor een  
Acceptatietest zal aanbieden, zal Ifunds deze onderwerpen 
aan een uitgebreide systeemtest, met het doel om zeker 
te stellen dat de CRM Applicatie functioneert conform de 
specificaties in de functionele beschrijving, en mogelijke 
veranderingen als gevolg van meerof minderwerk.

4. Na voltooiing van een Acceptatietest door de Klant, zul-
len Partijen direct een acceptatierapport opstellen. Het  
rapport zal (I) Fouten specificeren die uit de Acceptatietest 
naar voren zijn gekomen en (II) specificeren of de (delen van 
de) CRM Applicatie al dan niet is geaccepteerd.

5. Het rapport zal drie categorieën van Fouten onderscheiden:

A-Fouten: Fouten en/of gebreken die het functioneren van 
de CRM Applicatie in zijn geheel of voor een aanzienlijk deel 
onmogelijk maken;

B-Fouten: Fouten en/of gebreken die het functioneren van 
de CRM Applicatie op fundamentele aspecten in zijn geheel 
of voor een aanzienlijk deel onmogelijk maken;

C-Fouten: Fouten die weliswaar invloed hebben op het func-
tioneren van niet fundamentele aspecten van de CRM Appli-
catie, maar die normaal gebruik ervan niet belemmeren.

6. De kwalificatie van Fouten wordt, in alle redelijkheid en na 
gezamenlijk overleg tussen de Klant en Ifunds, gezamenlijk 
vastgesteld. In geval van verschil van inzicht dienaangaande 
is de mening van Ifunds echter doorslaggevend.

7. In geval van A-Fouten zal de CRM Applicatie – of het be-
treffende deel daarvan beschouwd worden als niet geleverd 
en wordt de Acceptatietest opgeschort. Ifunds zal in een 
dergelijk geval zo snel mogelijk nadat het acceptatierap-
port is opgesteld, een aangepaste versie van de CRM Ap-
plicatie leveren en testen. Deze termijn mag niet langer 
zijn dan 10 werkdagen, tenzij Partijen een langere termijn 
overeenkomen.

8. In geval van B-Fouten zal de CRM Applicatie – of het be-
treffende deel daarvan worden beschouwd als niet geac-
cepteerd en wordt de Acceptatietest opgeschort. Ifunds zal 
deze Fouten binnen 10 werkdagen – dan wel een langere 
termijn indien Partijen dit overeenkomen herstellen, waar-
na een nieuwe Acceptatietest zal plaatsvinden. In geval van 
C-Fouten zal de CRM Applicatie – of het betreffende deel 
daarvan beschouwd worden als zijnde geaccepteerd, los van 
de verplichting van Ifunds om deze Fouten binnen 30 dagen 
te herstellen.

9. Wordt de voortgang van de Acceptatietest door een Fout be-
lemmerd, dan zullen beide Partijen prompt en voor zolang 
als het nodig is voor de noodzakelijke ondersteuning aan de 
andere Partij zorgdragen.

10. De Klant is verplicht voldoende gekwalificeerd personeel 
aan te wijzen voor het onderhouden van de contacten met 
Ifunds voor de vaststelling, ontwikkeling en uitvoering van 
de Acceptatietest van de CRM Applicatie.

11. Indien de Acceptatietest met succes is voltooid, zullen Par-
tijen een Acceptatie overeenkomst opstellen en onderteke-
nen.

12. Partijen kunnen overeenkomen dat Klant de CRM Applicatie 
in gebruik neemt zonder dat een Acceptatietest wordt door-
lopen dan wel de Acceptatietest met succes is voltooid. In 
dat geval is sprake van Acceptatie van de CRM Applicatie (en 
de Implementatie) door de Klant.

Artikel 9 | Gegevensverwerking en 
conversie
1. De informatie en gegevens die worden gebruikt, verwerkt 

en opgeslagen met behulp van de Diensten zijn eigendom 
van de Klant. Het staat Ifunds niet vrij om deze gegevens 
zelf te gebruiken, voor een ander doel te gebruiken of ter 
beschikking te stellen aan een derde, zonder een duidelijk 
omschreven, voorafgaande Schriftelijke instructie van de 
Klant.

2. Voor zover de in lid 1 bedoelde gegevens Persoonsgegevens 
zijn die moeten worden verwerkt, geldt de Klant als verwer-
kingsverantwoordelijke en Ifunds als verwerker (ofwel Data 
Processor), een en ander zoals bepaald in Hoofdstuk 4 AVG. 

Partijen sluiten in dat geval een verwerkersovereenkomst, 
die als Bijlage bij de Overeenkomst zal worden gevoegd.

3. Indien van Ifunds wordt verlangd dat deze een conversie, 
import of verrijking uitvoert van de door de Klant beheerde 
gegevens in de door Ifunds aangeboden Dienst, dan is de 
Klant verplicht om deze gegevens volledig en onvervuild aan 
te leveren in een door Ifunds verlangd formaat. Ifunds kan 
verlangen dat deze gegevensbestanden voorafgaand aan de 
conversie worden getest op bruikbaarheid. Eventuele bij-
komende kosten ter uitvoering van deze bepaling zijn voor 
rekening van de Klant.

4. Ifunds spant zich naar beste vermogen in om de conversie, 
import of verrijking zo goed mogelijk uit te voeren. Ifunds 
is evenwel niet aansprakelijk voor eventueel verlies van ge-
gevens en/of informatie als gevolg de conversie, import of 
verrijking, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid 
van Ifunds.

Artikel 10 | Meerwerk
1. Meerwerk wordt door Ifunds uitsluitend uitgevoerd nadat de 

Klant de werkzaamheden en de daarbij behorende kosten 
Schriftelijk heeft geaccordeerd.

2. Van “meerwerk” is sprake in het geval de Klant na het aan-
gaan van de Overeenkomst extra werkzaamheden van Ifunds 
verlangt bij de uitvoering van de Overeenkomst, welke in 
de lopende Overeenkomst niet zijn opgenomen of voorzien. 
Van meerwerk is geen sprake indien de Klant aanvullende 
Diensten verlangt, zoals bedoeld in artikel 4 lid 12 van deze 
Algemene Voorwaarden.

3. In geval van een spoedeisende situatie waarin een Schrif-
telijk akkoord van de Klant redelijkerwijze niet kan wor-
den afgewacht, is Ifunds gerechtigd om, ter voorkoming van 
(grotere) schade, werkzaamheden als meerwerk uit te voe-
ren tot een bedrag van  € 2.000,= ex. BTW per gebeurtenis.

4. Het al dan niet uitvoeren van meerwerk schort de verplich-
tingen van Partijen tot uitvoering van de Overeenkomst niet 
op. Ifunds is niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiend 
uit het al dan niet (tijdig) uitvoeren van meerwerk, tenzij 
dit Schriftelijk nader is overeengekomen.

Artikel 11 | Contractsoverneming
1. Het staat de Klant niet vrij (de uitvoering van) de Overeen-

komst over te dragen aan een derde, tenzij Ifunds daar-
mee voorafgaand Schriftelijk heeft ingestemd. Onder “een 
derde” wordt in dit verband mede verstaan: a) de rechts-
persoon waarmee de Klant in concernverband staat b) de 
rechtspersoon die bestuurlijk en/of financieel overwegende 
invloed heeft op de Klant of andersom en c) de rechtsper-
soon die krachtens fusie of overname onderdeel wordt van 
de Klant of andersom.

2. Het staat Ifunds vrij om, naast de door Microsoft middels 
Microsoft Dynamics 365 te leveren diensten, de uitvoering 
van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen 
aan een derde, mits de Klant hiervan geen enkele hinder of 
beperking ondervindt. Ifunds stelt de Klant van een derge-
lijke contractsoverneming onverwijld in kennis.

3. Het staat Partijen niet vrij om zonder voorafgaande Schrif-
telijke toestemming van de andere Partij een medewerker, 
die betrokken is of is geweest bij de uitvoering van de Over-
eenkomst, in dienst te nemen of anderszins werkzaamheden 
voor zich te laten verrichten. Deze bepaling is van kracht 
tot 24 (vierentwintig) maanden nadat de betrokkenheid van 
de betreffende medewerker bij de uitvoering van de Over-
eenkomst is geëindigd. In geval van overtreding van deze 
bepaling verbeurt de overtredende Partij een zonder rech-
terlijke tussenkomst direct opeisbare, niet voor verrekening 
vatbare boete van € 10.000,--.

Artikel 12 | Intellectuele 
eigendomsrechten
1. Ifunds staat ervoor in over alle Intellectuele Eigendomsrech-

ten dan wel gebruiksrechten te beschikken om de Klant het 
ongestoorde gebruik van de Diensten te kunnen leveren. Zij 
vrijwaart de Klant tegen iedere aansprakelijkheid wegens 
(vermeende) inbreuk te dier zake.

2. De Klant staat ervoor in met het Gebruik van de Diensten 
geen inbreuk te maken op Intellectuele Eigendomsrechten, 
noch van Ifunds noch van derden. Hij vrijwaart Ifunds te-
gen iedere aansprakelijkheid wegens (vermeende) inbreuk 
te dier zake.

3. Het verlenen van een Gebruiksrecht op een CRM Applicatie, 
dan wel op een of meerdere andere Diensten van Ifunds, 
heeft niet ten doel de overdracht van aan Ifunds toekomen-
de Intellectuele Eigendomsrechten aan de Klant dan wel 
aan derden.

4. Tenzij anders overeengekomen beoogt de uitvoering van de 
Overeenkomst, op welke wijze dan ook, evenmin een over-
dracht van Intellectuele Eigendomsrechten. In het geval er 
tijdens of door de uitvoering van de Overeenkomst Intel-
lectuele Eigendomsrechten mochten ontstaan, dan komen 
deze rechten toe aan Ifunds, tenzij Partijen Schriftelijk an-
ders overeenkomen. Indien bij de uitvoering van de Over-
eenkomst gebruik wordt gemaakt van licenties van derden 
(waaronder, maar niet uitsluitend, Microsoft), dan ziet de 
Partij aan wie de licentie is verleend erop toe geen inbreuk 
te maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van de li-
centiegever en zal zij de licentievoorwaarden te allen tijde 
respecteren.

5. Het is de Klant niet toegestaan om, zonder voorafgaande 
Schriftelijke toestemming van Ifunds, de bedrijfsnaam, 
productnamen, de look & feel en andere door Intellectuele 
Eigendomsrechten van Ifunds beschermde werken te gebrui-
ken. Aan de toestemming kunnen door Ifunds voorwaarden 
worden verbonden.

6. Ifunds heeft het recht om de bedrijfsnaam, alsmede het 
woorden beeldmerk van de Klant op haar website te plaat-
sen ter promotie van haar Diensten. Ifunds is tevens gerech-
tigd om een beknopte omschrijving te geven van het voor de 
Klant uitgevoerde werk en deze omschrijving te gebruiken 
voor de acquisitie van nieuwe klanten.
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7. Het is Klant niet toegestaan om de hem ter beschikking  
gestelde documentatie, knowhow, afgeleide rechten of  
informatie, welke de Klant heeft verworven bij het gebruik 
van de CRM Applicatie, ter beschikking te stellen aan een 
derde, terwijl de Klant weet of kan vermoeden dat een  
dergelijke handeling oneerlijke mededinging dan wel een 
onrechtmatige daad jegens Ifunds oplevert of kan opleve-
ren.

Artikel 13 | Service levels
1. Ifunds staat ervoor in dat de kwaliteit van de Diensten  

alsmede het beheer daarvan corresponderen met de  
afgesproken Service Levels, zoals deze nader zijn  
uitgewerkt in een SLA, die als Bijlage bij de Overeenkomst 
is gevoegd.  

2. De ten behoeve van de SaaS Service door Microsoft gele-
verde diensten worden uitgevoerd met inachtneming van 
de SLA van Microsoft, welke onderdeel is van de Microsoft 
Cloudovereenkomst.

3. Ifunds is gerechtigd de Service Levels periodiek te wijzigen, 
mits dit geen achteruitgang van de Service Levels voor de 
Klant tot gevolg heeft. Indien Microsoft de Service Levels 
wijzigt, zal Ifunds hiervan mededeling doen aan de klant, 
zonder verantwoordelijk te zijn voor de naleving daarvan.

Artikel 14 | Vertrouwelijkheid
1. Alle informatie die Partijen uitwisselen voorafgaand aan en 

bij de uitvoering van de Overeenkomst wordt door Partij-
en beschouwd als vertrouwelijke informatie. Zij betrachten 
dienaangaande strikte geheimhouding.

2. In geval van overtreding van het bepaalde in lid 1 verbeurt de 
overtredende Partij een zonder rechterlijke tussenkomst on-
middellijk opeisbare boete van € 10.000,-(tienduizend euro).

3. Het bepaalde in lid 1 is niet van toepassing op:

a    informatie die eerder door de Partij die het betreft open-
baar is gemaakt;

b    informatie die door een derde met toestemming van de 
Partij die het betreft openbaar is gemaakt;

c     feiten van algemene bekendheid;
d    informatie die op grond van wet of rechterlijke last open-

baar moet worden gemaakt.

4. Indien en voor zover de informatie Persoonsgegevens be-
treft, nemen Partijen eveneens de AVG en verdere daarop 
van toepassing zijnde en op dat moment geldende weten 
regelgeving in acht. Artikel 9 lid 2 van deze Algemene Voor-
waarden is daarbij van toepassing.

Artikel 15 | Aansprakelijkheid
1. Ifunds is slechts aansprakelijk voor tekortkoming in de nako-

ming van op Ifunds rustende verplichtingen uit de Overeen-
komst, indien deze volledig aan haar zijn toe te rekenen. 
Aansprakelijkheid van Ifunds voor schade als gevolg van in-
correct of onoordeelkundig gebruik van de Diensten dan wel 
de daaruit voortkomende resultaten, veroorzaakt door de 
Klant dan wel vanwege door de Klant ingeschakelde derden, 
alsmede voor schade veroorzaakt door derden (met inbegrip 
van door de Klant gebruikte licenties) is uitgesloten.

2. Ifunds is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 
Aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals bijvoor-
beeld omzetverlies, desinvesteringen, gemiste besparingen, 
meerkosten, gederfde winst, reputatieschade en dergelij-
ke, is uitgesloten.

3. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprake-
lijkheid van Ifunds zijn niet van toepassing in het geval van 
opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Ifunds.

4. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Ifunds beperkt 
tot het maximum bedrag waarvoor Ifunds in voorkomende 
gevallen is verzekerd. In het geval de verzekering het scha-
degeval niet dekt en Ifunds daarin berust, is de aansprake-
lijkheid beperkt tot een bedrag van ten hoogste 12 x de door 
de Klant betaalde maandelijkse vergoeding.

5. In geval van een vordering van een derde tot betaling van 
schadevergoeding wegens een aan Ifunds toe te rekenen te-
kortkoming, vrijwaart Ifunds de Klant tegen aansprakelijk-
heid te dier zake. In geval van een vordering van een derde 
wegens het incorrect of onoordeelkundig gebruik van de 
Diensten en de daaruit voortkomende resultaten, dan wel 
wegens niet nakoming van de Overeenkomst, vrijwaart de 
Klant Ifunds tegen aansprakelijkheid te dier zake.

6. Geen der Partijen is aansprakelijk voor een tekortkoming, 
welke – alle omstandigheden van het geval in aanmerking 
nemende – niet aan die Partij kan worden toegerekend. 
Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt onder meer 
– maar niet uitsluitend – verstaan: storingen in telecommu-
nicatie of elektriciteitsnetwerken, internetstoringen, te-
kortkomingen als gevolg van computercriminaliteit, acuut 
dreigend gevaar en overmachtssituaties zoals bedoeld in 
artikel 6:75 BW. Hieronder wordt mede verstaan schade als 
gevolg van gebrekkige dienstverlening door Microsoft, op 
welke wijze dan ook en door welke oorzaak dan ook ont-
staan.

7. Aansprakelijkheid en mogelijke schade als bedoeld in dit 
artikel dient zo spoedig mogelijk gemeld te worden doch 
uiterlijk binnen 4 kalenderweken na de ontstaansdatum. 
Schade die niet binnen deze termijn gemeld wordt komt 
niet voor behandeling en/of vergoeding in aanmerkingen, 
tenzij Klant aannemelijk maakt dat hij de schade niet eer-
der heeft kunnen melden. 

Artikel 16 | Duur en beëindiging
1. De Overeenkomst heeft een initiële duur van twaalf maan-

den en wordt telkens met twaalf maanden verlengd, tenzij 
deze door een der Partijen wordt opgezegd, tenzij Partijen 
in de Overeenkomst een andere duur zijn overeengekomen.

2. Opzegging geschiedt schriftelijk per post en/of email waar-
bij een bewijs van ontvangst van de opzegging door Ifunds 
dient te worden verkregen, en met inachtneming van de 
opzegtermijn zoals bepaald in de Overeenkomst. De opzeg-
termijn bedraagt 6 maanden indien deze niet specifiek is 
afgesproken.

3. In afwijking van het bepaalde in lid 1 en lid 2 van dit artikel 
heeft ieder der Partijen het recht de Overeenkomst onmid-
dellijk en zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden in 
de navolgende gevallen:

a    De andere Partij komt haar verplichtingen uit de Overeen-
komst niet, niet tijdig of niet behoorlijk na en blijft ook 
na daartoe in gebreke te zijn gesteld met een redelijke 
termijn tot nakoming, nalatig dit te doen.

b    De andere Partij vraagt surseance van betaling aan, wordt 
failliet verklaard of dient een aanvraag daartoe in;

c    De andere partij staakt haar bedrijfsactiviteiten of wordt 
geliquideerd.

d    Er sprake is van betalingsverzuim zoals beschreven in ar-
tikel 7 lid 6 van deze Algemene Voorwaarden.

4. Ontbinding zoals bedoeld in lid 3 geschiedt onverwijld per 
aangetekende post.

5. In aanvulling op lid 3 van dit artikel geldt, dat Ifunds het 
recht heeft om de Overeenkomst onmiddellijk en zonder 
gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, indien Microsoft 
de gebruiksrechten op Microsoft Dynamics 365 (of iedere 
daarvoor in de plaats gestelde of opvolgende SaaS Service) 
opzegt dan wel beëindigt, om welke reden dan ook. Ifunds is 
niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de opzegging 
c.q. beëindiging zoals bedoeld in deze bepaling, tenzij de 
opzegging c.q. beëindiging het gevolg is van opzet of grove 
schuld, welke uitsluitend en rechtstreeks kan worden toe-
gerekend aan Ifunds.

Artikel 17 | Gevolgen van 
beëindiging
1. Bij regelmatige beëindiging van de Overeenkomst en niet 

eerder dan nadat de Klant aan alle financiële verplichtin-
gen jegens Ifunds heeft voldaan, verplicht Ifunds zich om 
binnen 10 werkdagen de door de Klant middels de Dienst 
aangemaakte dan wel beheerde gegevensbestanden over 
te dragen aan de Klant middels instructies hoe de data te 
verkrijgen danwel in een op dat moment courant technisch 
formaat. 

2. In het geval de Klant wenst dat Ifunds, naast de terugga-
ve van de gegevensbestanden zoals bedoeld in lid 1, extra 
werkzaamheden verricht voor de afronding van de Overeen-
komst, dan is Ifunds gerechtigd deze werkzaamheden te 
verrichten op basis van nacalculatie met inachtneming van 
de op dat moment door Ifunds gehanteerde tarieven.

3. Het bepaalde in artikel 14 (Vertrouwelijkheid) blijft tot 24 
maanden na beëindiging van de Overeenkomst, op welke 
grond dan ook, van kracht.

Artikel 18 | Toepasselijk recht en 
geschillen
1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de daar-
toe bevoegde rechter te Utrecht, doch niet dan nadat Par-
tijen hebben getracht om het voorliggende geschillen zo 
goed als mogelijk langs minnelijke wijze op te lossen.

3. Deze Algemene Voorwaarden zijn vastgesteld op 1 augustus 
2021 en treden ook in werking op 1 augustus 2021. Zij kun-
nen worden aangehaald als “Algemene Voorwaarden Ifunds 
Engage 2021”


