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Artikel 1: Toepasselijkheid
Deze Updatevoorwaarden Postcodetabel zijn, naast de Algemene Voorwaarden Stratech, van toepassing
op het verstrekken van updates van de Postcodetabel op reeksniveau welke wordt gebruikt bij
softwarepakketten van Stratech Holding bv, gevestigd aan het Pantheon 15 te Enschede, alsmede van
alle werkmaatschappijen van Stratech Holding bv, hierna te noemen leverancier.

Artikel 2: Onderwerp van de Updatevoorwaarden
Leverancier draagt krachtens de daartoe gesloten overeenkomst zorg voor het ter beschikking stellen
van updates van de Postcodetabel op reeksniveau aan opdrachtgever, conform de bepalingen van deze
Updatevoorwaarden Postcodetabel en de Voorwaarden Gebruik Postcodetabel, gedurende de periode
van de daartoe gesloten overeenkomst. Onder update van de Postcodetabel wordt verstaan een actuele
versie van de Postcodetabel.

Artikel 3: Updateovereenkomst
1. De bepalingen en bedingen in deze Updatevoorwaarden Postcodetabel zijn van toepassing op de
updateovereenkomst die tussen opdrachtgever en leverancier is afgesloten.
2. De updateovereenkomst kan alleen worden afgesloten in combinatie met een
serviceovereenkomst danwel huurovereenkomst voor het softwarepakket welke gebruik maakt
van de Postcodetabel. Indien de serviceovereenkomst respectievelijk huurovereenkomst eindigt
zal per dezelfde datum ook de updateovereenkomst automatisch eindigen.
3. De updateovereenkomst gaat in op de datum zoals is overeengekomen tussen opdrachtgever en
leverancier. De updateovereenkomst geldt voor de duur zoals overeengekomen in de
updateovereenkomst. De updateovereenkomst wordt daarna telkens van rechtswege met een
jaar verlengd, tenzij één der partijen uiterlijk 2 maanden voor afloop van de lopende periode de
andere partij schriftelijk heeft medegedeeld de updateovereenkomst niet te willen verlengen.
Opzegging van de updateovereenkomst door één der partijen dient aangetekend en met bericht
van ontvangst te geschieden. Beëindiging van de updateovereenkomst anders dan door tijdige
opzegging is uitgesloten, met inachtneming van het bepaalde in de tweede zin van lid 2 van dit
artikel.
4. Het voor een volgend jaar verschuldigde bedrag voor de updateovereenkomst kan door
leverancier worden verhoogd overeenkomstig de stijging van de consumentenprijsindex (cpi), die
door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt vastgesteld. Deze prijsverhoging kan
plaatsvinden zonder voorafgaand bericht van leverancier en zonder dat opdrachtgever de
overeenkomst wegens de in dit lid genoemde prijsverhoging kan beëindigen. Om de aanpassing
van de prijs te bepalen, wordt het tot de datum van aanpassing geldende bedrag voor de
updateovereenkomst vermenigvuldigd met een factor die wordt verkregen door het
bovengenoemde meest recente definitieve maandelijkse prijsindexcijfer van voor het begin van
het kalenderjaar waarin verlenging van de updateovereenkomst plaatsvindt, te delen door het
prijsindexcijfer van de overeenkomstige maand van het jaar daarvoor.
5. In het geval leverancier het verschuldigde bedrag voor de updateovereenkomst voor een volgend
jaar wil verhogen met een bedrag groter dan de verhoging zoals bedoeld in lid 5 van dit artikel,
dient leverancier deze prijsverhoging uiterlijk 3 maanden voor afloop van het lopende jaar
schriftelijk aan opdrachtgever te hebben medegedeeld. Indien leverancier hieraan niet heeft
voldaan, kan het verschuldigde bedrag voor de updateovereenkomst voor het volgende jaar
alleen worden verhoogd zoals omschreven in lid 4 van dit artikel.
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6. Artikel 3 lid 5 is niet van toepassing als leverancier wordt geconfronteerd met grote
prijsverhogingen van de toeleverancier van de Postcodetabel van leverancier. In dat geval is
leverancier gerechtigd het verschuldigde bedrag voor de updateovereenkomst voor een volgend
jaar te verhogen met een bedrag groter dan de verhoging zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel.
Indien opdrachtgever niet akkoord gaat met de verhoging zoals bedoeld in dit lid dan is
opdrachtgever gerechtigd de updateovereenkomst voor een volgende periode te beëindigen.
Opzegging dient in dat geval plaats te vinden binnen vier weken nadat opdrachtgever door
leverancier is geïnformeerd over de voorgenomen prijsverhoging.
7. Als leverancier wordt geconfronteerd met van overheidswege opgelegde toeslagen, heffingen, et
cetera betreffende de update van de Postcodetabel, dan worden deze doorberekend aan
opdrachtgever.

Artikel 4: Verplichtingen van de opdrachtgever
1. Opdrachtgever draagt zorg voor zorgvuldig en oordeelkundig gebruik van de Postcodetabel binnen
de functionaliteit waarin het softwarepakket voorziet en conform de bijbehorende handleiding
van leverancier en de Voorwaarden Gebruik Postcodetabel.
2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor een goede werking van de apparatuur en het netwerk
waarop het softwarepakket met de daarbijbehorende Postcodetabel is geïnstalleerd. Indien de
apparatuur en/of het netwerk van opdrachtgever niet naar behoren functioneert, aanvaardt
leverancier geen aansprakelijkheid voor het als gevolg daarvan niet (goed) functioneren van de
Postcodetabel.

Artikel 5: Aansprakelijkheid gegevens Postcodetabel
Leverancier is nimmer aansprakelijk voor (de juistheid en/of volledigheid van) de gegevens zoals die
zijn opgenomen in de Postcodetabel en schade ontstaan door het gebruik van die gegevens.

Artikel 6: Overmacht
1. In geval van overmacht geldt het bepaalde in artikel 10 van de toepasselijke Algemene
voorwaarden Stratech. Indien leverancier als gevolg van overmacht niet meer aan haar
verplichtingen kan voldoen, terwijl de oorzaak van de betreffende overmachtsituatie is gelegen
in het faillissement van de toeleverancier van de Postcodetabel van leverancier of in de
beëindiging (op welke wijze ook) van de overeenkomst tussen leverancier en haar toeleverancier,
is opdrachtgever gerechtigd de Updateovereenkomst Postcodetabel te ontbinden met
inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
2. In geval van overmacht is leverancier gerechtigd, onverlet latende het bepaalde in artikel 10 van
de toepasselijke Algemene voorwaarden Stratech, de overeenkomst met opdrachtgever te
ontbinden wanneer de overmachtsituatie langer dan twee maanden heeft geduurd.

De Updatevoorwaarden Postcodetabel Stratech zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te
Almelo d.d. 30 juli 2012 onder nr. 27/2012.
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