Algemene Bepalingen
(Abonnementsovereenkomsten)

Algemene bepalingen voor Abonnement Overeenkomsten
Van: “The I.O.T. Company B.V.” statutair gevestigd te Rotterdam.
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, dossiernummer 65425227.
1. ALGEMEEN
1. In deze overeenkomst wordt verstaan onder:
- IOT: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid The I.O.T. Company B.V., statutair
gevestigd te Rotterdam, feitelijk gevestigd en kantoorhoudende te (3088 GB) Rotterdam aan de
Albert Plesmanweg 43 D.
- Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die goederen en/of diensten van IOT afneemt
ten behoeve van zichzelf en/of ten behoeve van anderen.
- Schriftelijk: per gewone post, per aangetekende post, per fax of per e-mail. Wanneer er per e-mail
gecorrespondeerd wordt dan dient de e-mail uitsluitend te worden verstuurd naar het e-mailadres
dat in de opdrachtbevestiging is aangegeven.
- Apparatuur: sensoren, alsmede software en de daarbij behorende documentatie.
- Abonnement: overeenkomst afgesloten tussen afnemer en IOT gedurende een in deze
overeenkomst vastgestelde termijn voor afname van een dienst die direct of indirect door IOT
wordt geleverd.

1. DUUR EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST
2.1 De overeenkomst gaat in op de datum van ondertekening en blijft van kracht tot de opzegging
hiervan. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, heeft de overeenkomst een minimale
duur van 3 jaar, waarna stilzwijgende verlenging met telkens 1 jaar plaatsvindt. Het is mogelijk
om de Abonnement overeenkomst tussentijds te beëindigen, met een opzegtermijn van 3
maanden. De tussentijdse opzegging dient schriftelijk te geschieden. Bij tussentijdse opzegging
brengt IOT de Afnemer 50% van de overeengekomen vergoeding in rekening die Afnemer over
de resterende looptijd verschuldigd zou zijn geweest.
1.2 Indien één der partijen handelt in strijd met één van de uit deze overeenkomst voortvloeiende
verplichtingen, indien hij in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of
indien op hem beslag wordt gelegd, zal de andere partij gerechtigd zijn onderhavige
overeenkomst – zonder gerechtelijke tussenkomst – met onmiddellijke ingang op te zeggen en
te beëindigen, onverminderd het recht om vergoeding van eventueel daardoor geleden schade
te vorderen.
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3. TARIEVEN
3.1 Het jaartarief is voor het eerst verschuldigd op de ingangsdatum van deze overeenkomst, voor
de periode tot en met 31 december van hetzelfde jaar. Betalingen dienen daarna in januari van
het betreffende jaar bij vooruitbetaling per jaar te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen, binnen 30 dagen na factuurdatum.
3.2 Alle in de Abonnement overeenkomst genoemde prijzen zijn exclusief de geldende BTW.
3.3 De contractprijs en de tarieven worden jaarlijks aangepast op basis van de CBS-indexcijfers(CPI).
Aanpassing van de prijs kan eenmaal per jaar plaatsvinden.
4. OVERIGE BEPALINGEN
4.1 Wijzigingen of aanvullingen van deze overeenkomst moeten te allen tijde schriftelijk worden
vastgelegd en zijn uitsluitend rechtsgeldig na ondertekening door beide partijen.
4.2 Op al onze overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene Voorwaarden van The IoT
Company B.V., gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, dossier 65425227, welke u op eerste
verzoek kosteloos worden toegezonden.
5. RECHT BEPALINGEN
5.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Indien zich tussen Partijen enig geschil voordoet ten aanzien van uitvoering van deze
overeenkomst, zullen Partijen dit geschil in eerste instantie voorleggen aan de bevoegde rechter
te Rotterdam.
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