Algemene voorwaarden
U gaat een overeenkomst aan met BillingTime door u aan te melden via
het registratieformulier aangeboden op de domeinnamen: Billingtime.nl
of een subdomein daarvan, van de onderneming BillingTime,
ingeschreven bij de KvK te Hilversum onder registratienummer 65764706
Vestigingsnr. 000034450475 Marathon 1 in Hilversum.

Algemeen
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst
voor BillingTime tussen Leverancier en afnemer. De toepasselijkheid van
eventuele Algemene voorwaarden van uzelf wordt uitdrukkelijk van de
hand gewezen. Het niet naleven van deze Algemene voorwaarden
resulteert in directe afsluiting van uw BillingTime account.

Account voorwaarden
1. U dient minimaal 18 jaar of ouder te zijn.
2. U dient een persoon te zijn, registratie door robots of een ander
geautomatiseerd methodiek is niet toegestaan.
3. U dient uw eigen persoonlijke gegevens te verstrekken tijdens het
aanmeldproces.
4. U bent aansprakelijk voor alle activiteiten en inhoud die onder uw
account wordt gepubliceerd en uitgevoerd. (Dit geldt ook voor
gebruikers die u heeft aangemaakt onder uw account)
5. U dient de Nederlandse wetgeving niet te schenden.
6. Het is verboden om BillingTime te gebruiken voor illegale
doeleinden.

Tarieven en betalingen
1. Het tarief wordt tijdens de aanmeldprocedure van gratis naar
betaald kenbaar gemaakt in uw account.
2. De betalingen worden maandelijks of éénmalig per jaar, afhankelijk
van het abonnement afgeschreven per SEPA-incasso. BillingTime
gebruikt GoCardless voor de SEPA machtigingen.
3. U gaat akkoord met de SEPA-incasso machtiging van GoCardless.
4. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, de kosten
voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus inbegrepen, zijn
voor rekening van u. De buitengerechtelijk incassokosten zijn
conform de bij rechtspraak gehanteerde staffel kosten
buitengerechtelijke incassokosten.
5. In geval van een SEPA-incasso wordt minimaal 3 dagen voor
uitvoering per mail een aankondiging verstuurd naar het door u
opgegeven emailadres.
6. Bij het omzetten van een gratis account naar een betaald account
wordt het gratis account direct omgezet naar een betaald account
en beëindigt u automatisch het gratis account. Op de dag van
omzetting gaat tevens de betaling in.Alle genoemde prijzen zijn
exclusief het geldende hoge BTW tarief (thans 21%).

Aanpassingen van de dienst en prijzen
Leverancier behoudt het recht om elk moment, met of zonder
berichtgeving, wijzigingen door te voeren. Leverancier behoudt het recht
om elk moment, met of zonder berichtgeving, tijdelijk BillingTime stop te
zetten, bijvoorbeeld in geval van onderhoud. Leverancier behoudt het
recht om BillingTime permanent stop te zetten. Dit zal minimaal 3
kalendermaanden van tevoren aangekondigd worden op BillingTime.nl.
Leverancier behoudt het recht om prijswijzigingen voor het gebruik van

BillingTime door te voeren. Deze prijswijzigingen worden minimaal één (1)
kalendermaand van te voren aangekondigd op www.billingtime.nl.

Copyright en eigendom van content
Leverancier zal nooit het eigendom claimen over uw content en/of
materialen geplaatst op uw account en onderliggende accounts. Met
andere woorden, uw data is en blijft altijd uw eigendom. Het is niet
toegestaan om HTML en/of CSS en/of plaatjes (her) te gebruiken voor
eigen of commercieel gebruik zonder uitdrukkelijke toestemming van
Leverancier.

Aansprakelijkheid
Indien Leverancier aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid
beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,
ontstaan doordat Leverancier is uitgegaan van door u verstrekte onjuiste
en/of onvolledige gegevens.
Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder
begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade
door bedrijfsstagnatie. Leverancier is niet aansprakelijk voor directe
schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin
van deze.

Vrijwaring
U vrijwaart Leverancier voor eventuele aanspraken van derden, de kosten
van rechtsbijstand daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering
van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere
dan aan Leverancier toerekenbaar is.

Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Leverancier partij is, is uitsluitend het
Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen Leverancier en u
zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het
arrondissement te Utrecht.
Leverancier streeft naar een zo hoog mogelijke uptime. In het geval van
overmacht kan Leverancier hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

Overige voorwaarden
1. Leverancier streeft er naar, maar garandeert niet, dat: 1) BillingTime
voldoet aan uw specifieke wensen, 2) BillingTime een correcte
werking heeft, 3) fouten in BillingTime worden verbeterd.
2. Aanbieder gebruikt diensten (hardware, software, netwerk, data
opslag, enz.) van derde partijen voor het leveren van BillingTime.
3. U zult geen wormen en/of virussen en/of andere vormen van
destructieve code plaatsen op BillingTime.
4. U zult geen delen van BillingTime in zijn geheel reproduceren,
kopiëren, dupliceren, verkopen of doorverkopen zonder
uitdrukkelijke toestemming van Leverancier.

