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en 
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Postbus 14 

3500 AA  UTRECHT 

 
overwegende dat: 

 
Gebruiker Het RekenProgramma wil gebruiken voor het maken van 

berekeningen ter vaststelling van personenschade; 
 

komen als volgt overeen: 
 

 

1. Gebruiksrecht 
 

a. De Bureaus Analyse & Rekenen verstrekt gebruiker een        
niet-exclusief gebruiksrecht van  

Het RekenProgramma. Het gebruiksrecht omvat uitsluitend 
het recht de programmatuur te starten voor het maken van 

berekeningen. 
b. In het gebruiksrecht is begrepen dat altijd de meest recente 

versie van Het RekenProgramma beschikbaar is. 

c. Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van de helpdesk (via de 
website) van  

De Bureaus Analyse & Rekenen alsmede de door De Bureaus 
Analyse & Rekenen beschikbaar gestelde documentatie. 

d. Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. 
 

2. Abonnementen van Het RekenProgramma 
 

a. Een abonnement geeft 1 gebruiker het recht om te werken met 

Het RekenProgramma. 
b. Persoonsgegevens van gebruikers worden door De Bureaus 

Analyse & Rekenen geregistreerd 
c. Er zijn 2 soorten abonnementen van Het Rekenprogramma: 

- Een Pro abonnement waarbij onbeperkt van alle 
functionaliteiten van Het RekenProgramma gebruik kan 

worden gemaakt; 
- Een Light abonnement waarbij beperkt van alle 

functionaliteiten van Het RekenProgramma gebruik kan 

worden gemaakt tot maximaal 10 dossiers per jaar. De 
faciliteiten om rapporten te genereren en/of te printen 

ontbreekt. 



Bedrijfseconomische analyse • Letselschadeberekeningen • het RekenProgramma®

Analyse & Rekenen 

 Versie januari 2019 

  2 
 

  

  
3. Rechten van intellectuele eigendom 

 
a. Alle rechten van intellectuele eigendom van                           

Het RekenProgramma en eventueel bijbehorende software of 
overig materiaal berusten uitsluitend bij De Bureaus Analyse & 

Rekenen of diens licentiegevers. Gebruiker verkrijgt uitsluitend 
de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden 

of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend. 

b. Gebruiker zal de programmatuur of andere materialen op geen 
enkele wijze verveelvoudigen, kopiëren of anderszins 

distribueren. 
c. Het is gebruiker niet toegestaan zonder toestemming van De 

Bureaus Analyse & Rekenen de software en/of inlogcodes aan 
derden in gebruik te geven.  

 
4. Contractduur en opzegging 

 

a. De looptijd van het gebruiksrecht omvat minimaal de rest van 
het kalenderjaar van het jaar van ondertekening van deze 

overeenkomst. Het gebruiksrecht wordt steeds voor een periode 
van een kalenderjaar stilzwijgend verlengd, tenzij een van de 

partijen de overeenkomst rechtsgeldig heeft opgezegd. 
b. Opzegging kan aan het einde van ieder kalenderjaar door beide 

partijen geschieden, met inachtneming van de minimale 
contractduur en een opzegtermijn van drie maanden. De 

opzegging dient door middel van een aangetekend schrijven 

uiterlijk 1 oktober van dat jaar plaats te vinden. 
 

5. Kosten, facturering en betalingstermijn 
 

a. Deze overeenkomst voor Het RekenProgramma gaat in op het 
moment van registratie tot wederopzegging. 

b. Na registratie start een gratis proefabonnement van 30 dagen 
zonder contractverplichtingen. Deze proefperiode kent de 

volgende beperkingen: 

(1) maximaal 1 dossier; 
(2) geen mogelijkheid dossiers te delen met andere 

gebruikers; 
c. Na afloop van het proefabonnement kan worden overgestapt 

naar een Pro of Light abonnement. De abonnementsprijzen 
staan vermeld op de website van Het RekenProgramma: 

https://www.hetrekenprogramma.nl/Home/Abonnementen.  
d. De Bureaus Analyse & Rekenen behoudt zich het recht op 

prijswijziging voor en zal de gebruikskosten jaarlijks aanpassen. 

De nieuwe abonnementsprijzen worden vóór 15 december van 
ieder jaar bekend gemaakt op de website van Het 

RekenProgramma.  

https://www.hetrekenprogramma.nl/Home/Abonnementen
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e. De kosten worden jaarlijks bij vooruitbetaling voldaan. 

f. De gebruikskosten worden jaarlijks – voorafgaand aan het 
nieuwe kalenderjaar - in december gefactureerd waarbij een 

betalingstermijn geldt van 14 dagen na factuurdatum. 
 

6. Aansprakelijkheid 
 

a. De aansprakelijkheid van De Bureaus Analyse & Rekenen 
wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de 

overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de directe schade 

tot maximaal het bedrag dat gedekt is onder de door haar 
afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. 

b. De Bureaus Analyse & Rekenen is niet aansprakelijk voor schade 
ten gevolge van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van 

de software door gebruiker. 
 

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
 

a. Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing. 

b. Geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de bevoegde 
rechter te Utrecht. 

 
 

 


