ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN
DATACAST NETWORK B.V.
ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DE DATACAST NETWORK B.V.
(DE OPERATIONELE PARTNER VAN SIKN), GEVESTIGD TE WADDINXVEEN,
KANTOOR-HOUDENDE TE WADDINXVEEN (BRUGWEG 56, 2741 KZ
WADDINXVEEN) BETREFFENDE HET KERKNETWERKSYSTEEM.
DCT NET IS INGESCHREVEN BIJ DE KVK ONDER NUMMER 24405034
DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN WORDEN GEPUBLICEERD OP INTERNET
(WWW.SIKN.NL en WWW.DCTNET.NL). DE MEEST RECENTE VERSIE WORDT
OP VERZOEK TOEGEZONDEN.
1.

Definities

In deze Algemene Leveringsvoorwaarden, in Offertes en in correspondentie tussen
DCT Net en Het Kerkgenootschap wordt verstaan onder:
Afleveradres:

Het adres dat genoemd is in het Contract (of in een latere
schriftelijke aanvulling op het Contract) als locatie waar
aflevering van zaken en/of aansluiting van de
Kerknetwerkzender plaats zal vinden;

Afleverdatum:

de datum waarop door DCT Net door het Kerkgenootschap
bestelde zaken worden afgeleverd aan het Afleveradres;

Agentschap Telecom: instantie die bevoegd is tot het uitgeven van frequenties die
gebruikt mogen worden voor het uitzenden van
Kerkdiensten via de Ether alsmede toezichthouder op
gebruik telecommunicatieapparatuur voor verzending via de
Ether;
Centrale Server:

de door DCT Net beheerde voorziening die voor Distributie
zorgt van Opnames;

Contract:

de door DCT Net opgestelde schriftelijke weergave van de
Overeenkomst, inclusief (latere) aanvullende documenten,
waaronder mede begrepen een door beide partijen voor
akkoord ondertekende Offerte;

sIKN:

De Stichting
Intermediair
Kerkomroep
gebruiker van deze Algemene Voorwaarden;

Distributie:

doorgifte en/of opslag gedurende door SIKN bepaalde duur
en/of doorgifte en/of beschikbaarstelling van de Opname via
de Kabel, Intranet en Internet, daaronder begrepen doorgifte
van de Opname van de Opnameapparatuur naar de
Centrale Server en doorgifte van de Opname van de
Centrale Server naar Ontvangers en of het Internet;

Gebruikers:

personen die beschikking hebben gekregen over een
Ontvanger;

Nederland,

Internet:

het publiek toegankelijke deel van het World Wide Web, met
uitsluiting van het Intranet;

Intranet:

het besloten netwerk dat toegankelijk is voor Gebruikers;

Intranetontvanger:

apparaat waarmee een Opname beluisterd kan worden via
het Intranet;

ISDN-lijn:

technische voorziening bestemd voor transport van een
Opname naar de Centrale Server;

Kabel:

een door een kabelmaatschappij aangeboden voorziening
die het mogelijk maakt om een Opname via een netwerk
van een kabelmaatschappij te transporteren naar een
Kabelontvanger;

Kabelontvanger:

apparaat bestemd om een Opname te beluisteren via de
Kabel;

Kerk:

De publieke ruimte van het Kerkgenootschap waarin
Kerkdiensten plaatsvinden en waarin de Opnameapparatuur
aanwezig is;

Kerkdienst:

Een vanwege of met goedkeuring van het Kerkgenootschap
gehouden bijeenkomst (van welke aard dan ook) die
geregistreerd wordt door de Opnameapparatuur;

Kerkgenootschap:

de contractspartij van DCT Net; een in artikel 2:2 BW
bedoelde rechtspersoon, een zelfstandig onderdeel daarvan
of een volgens het reglement van de rechtspersoon
opgerichte andere rechtspersoon;

Kerknetwerksysteem: het door DCT Net ontwikkelde systeem voor Distributie van
Opnames;
Kerknetwerkzender:

apparaat dat de op de Opnameapparatuur geregistreerde
Kerkdienst omzet in een Opname en deze Opname
doorzendt aan de Centrale Server;

Offerte:

ieder door DCT Net opgesteld voorstel voor een
overeenkomst dat nog niet door Het Kerkgenootschap is
aanvaard;

Ontvanger:

Intranetontvanger en Kabelontvanger of apparaat met
gelijkwaardige functie;

Opname:

de Kerkdienst zoals deze door de Kerknetwerkzender is
vastgelegd;

Opnameapparatuur:

apparatuur bestemd voor het registreren van een Kerkdienst
die doorgezonden wordt naar de Kerknetwerkzender;

Overeenkomst:

iedere overeenkomst betreffende koop en verkoop van
roerende zaken en/of dienstverlening gesloten tussen DCT
Net en het Kerkgenootschap;

Overmacht:

naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt
begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of
niet-voorzien, waarop DCT Net geen invloed kan uitoefenen
zoals, stroom-/computer-storingen, natuurgeweld, ziekte
van personeel en stagnatie in levering door toeleveranciers,
doch waardoor DCT Net niet in staat is haar verplichtingen
na te komen of die ertoe leiden dat DCT Net slechts tegen
hogere dan gebruikelijke kosten aan haar verplichtingen kan
voldoen. Werkstakingen in het bedrijf van DCT Net worden
daaronder begrepen;

Radio-ontvanger:

apparaat waarmee een Kerkdienst beluisterd kan worden
via de Ether.

2.

Werkingssfeer

2.1

Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere Offerte,
iedere Overeenkomst en ieder ander contact tussen DCT Net en het
Kerkgenootschap. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met DCT Net
overeengekomen te worden.

2.2

De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van het Kerkgenootschap
wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn
overeengekomen.

2.3

Indien het Kerkgenootschap met DCT Net meer dan eenmaal
overeenkomsten sluit, gelden terzake alle volgende overeenkomsten steeds
de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet
expliciet toepasselijk zijn verklaard.

2.4

DCT Net is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder
voorafgaande aankondiging aan het Kerkgenootschap. De gewijzigde
voorwaarden zullen aan het Kerkgenootschap worden toegezonden. Het
Kerkgenootschap is bevoegd de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen
- voor zover deze nog niet werd uitgevoerd - binnen 4 weken nadat zij van de
wijziging van de Algemene Leveringsvoorwaarden kennis had kunnen
nemen.

2.5

Wanneer enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd,
blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De nietige of
vernietigde bepaling wordt in zulk geval vervangen door een geldige bepaling,
die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de niet-geldige.

3.

Aanbod en totstandkoming Overeenkomst

3.1

Alle informatie die door DCT Net op haar website, in reclamemateriaal of in
correspondentie wordt vermeld is vrijblijvend en kan op ieder gewenst
moment worden gewijzigd.

3.2

Door DCT Net aan het Kerkgenootschap uitgebrachte Offertes zijn 3
maanden geldig vanaf de datum die op de Offerte is vermeld, tenzij op de
Offerte een afwijkende termijn is opgenomen.

3.3

Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een ander
natuurlijke persoon en/of rechtspersoon een overeenkomst sluit, verklaart zij door ondertekening van het contract - daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is
naast de natuurlijke persoon of rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle

uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
3.4

4.
4.1

5.
5.1

Een Overeenkomst komt tot stand doordat het Kerkgenootschap de Offerte
binnen de geldigheidsduur daarvan ondertekend retourneert aan DCT Net.
DCT Net is bevoegd om ook een te laat ondertekende of geretourneerde
Offerte te aanvaarden.
Duur Overeenkomsten betreffende dienstverlening
Overeenkomsten betreffende de in artikel 5.1 a en b genoemde onderwerpen
worden steeds aangegaan voor de duur van één jaar, ingaande vanaf de
datum van ondertekening. De Overeenkomst wordt na afloop van deze
periode steeds met een jaar stilzwijgend voortgezet, tenzij de Overeenkomst
door een der partijen schriftelijk is opgezegd, uiterlijk twee maanden voor het
verstrijken van de termijn.
Door DCT Net geleverde diensten
De tussen DCT Net en het Kerkgenootschap gesloten Overeenkomsten
kunnen betrekking hebben op een of meerdere van de navolgende
onderwerpen:
(a) DCT Net stelt Het Kerkgenootschap in staat Opnames te Distribueren
via het Kerknetwerksysteem;
(b) DCT Net levert aan het Kerkgenootschap de benodigde / door middel
van de overeenkomst bestelde Ontvangers en de Kerknetwerkzender.

6.

Levertijden en afleveradressen

6.1

Alle genoemde levertijden zijn indicatief en overschrijding daarvan door DCT
Net levert geen toerekenbare tekortkoming op van DCT Net. Bij
overschrijding van een termijn dient het Kerkgenootschap DCT Net schriftelijk
in gebreke te stellen en haar een redelijke termijn te gunnen.

6.2

DCT Net levert zaken af aan het Afleveradres. DCT Net is gerechtigd om in
daartoe aanleiding bestaat aan een ander adres af te leveren. Na aflevering
van zaken aan het Afleveradres gaat het risico op verlies of beschadiging van
deze zaken over op het Kerkgenootschap.

6.3

In die gevallen waarin het Kerkgenootschap een aanbetaling dient te
verrichten, is DCT Net niet gehouden te leveren voordat de aanbetaling is
ontvangen.

7.

Prijzen en aanpassing daarvan

7.1

Het Kerkgenootschap is aan DCT Net een abonnementsgeld verschuldigd
voor de in artikel 5.1 sub a en b bedoelde diensten. De hoogte van het
abonnementsgeld is gespecificeerd in het Contract.

7.2

Het Kerkgenootschap is voor de aan haar door DCT Net verkochte zaken de
koopsom verschuldigd die vermeld is in het Contract.

7.3

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW en overige heffingen van
overheidswege, tenzij anders aangegeven.

7.4

DCT Net is bevoegd de in dit artikel genoemde abonnementsgelden jaarlijks
te indexeren.

8.
8.1

Facturen en betalingstermijnen
DCT Net zendt maandelijks facturen voor:
(a) De in de voorgaande maand verschuldigde abonnementskosten;
(b) De in de voorgaande maand geleverde diensten en zaken.
Alle facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan te
worden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Enige inhouding of
verrekening door het Kerkgenootschap is niet toegestaan.

8.2

In afwijking van het voorgaande kunnen facturen betreffende te leveren zaken
direct na het sluiten van de betreffende Overeenkomst worden verzonden.

8.3

Indien het Kerkgenootschap niet binnen 14 dagen na factuurdatum bezwaar
maakt tegen de inhoud of de hoogte van de factuur wordt zij geacht met de
verschuldigdheid van de factuur in te stemmen. Bezwaren tegen de hoogte
van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

8.4

Indien het Kerkgenootschap in gebreke blijft in de betaling binnen de
overeengekomen termijn, is het Kerkgenootschap van rechtswege in verzuim.
Het Kerkgenootschap is alsdan een rente verschuldigd van 1,5 % per maand of
gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente
hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare
bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat het Kerkgenootschap in
verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

8.5

Indien Het Kerkgenootschap in gebreke of in verzuim is in de (tijdige)
nakoming van haar verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging
van voldoening buiten rechte voor rekening van Het Kerkgenootschap. In
ieder geval is Het Kerkgenootschap in het geval van een geldvordering
incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend
overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van
Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd, met een minimum van €
350,00.

8.6

Gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van Het
Kerkgenootschap.

8.7

Indien DCT Net hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs
noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

8.8

In geval van liquidatie, (aanvraag) faillissement, beslag of (voorlopige)
surséance van betaling van het Kerkgenootschap zijn de vorderingen van DCT
Net op het Kerkgenootschap onmiddellijk opeisbaar.

8.9

Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens
in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de
hoofdsom en de lopende rente.

8.10 Bij geschillen over hetgeen partijen over een weer aan elkaar verschuldigd
zijn is de administratie van DCT Net leidend, behoudens door het
Kerkgenootschap te leveren tegenbewijs.
9.

Verplichtingen Kerkgenootschap

9.1

Het Kerkgenootschap staat er voor in dat zij alle van overheidswege of door
bevoegde derden opgelegde verplichtingen in verband met de door haar
afgenomen diensten en zaken naleeft, waaronder in ieder geval begrepen het
aanvragen van en naleven van de voor uitzending via de Ether en/of plaatsen
van een Radiozender benodigde vergunningen.

9.2

Het Kerkgenootschap is verplicht de door DCT Net geleverde zaken te
gebruiken op de wijze zoals door DCT Net voorgeschreven. Het
Kerkgenootschap is verplicht om Gebruikers te instrueren omtrent het gebruik
van Ontvangers.

9.3

In het Contract is aangegeven welke technische voorzieningen aanwezig
dienen te zijn op de Afleverdatum, met uitzondering van de gebruikelijke
technische
voorzieningen
voor
de
aanwezigheid
waarvan
het
kerkgenootschap instaat.

9.4

Indien naar het redelijk oordeel van DCT Net op grond van gewijzigde
omstandigheden, technische ontwikkelingen of groeiende belasting van het
Kerknetwerksysteem noodzakelijk is dat de door het Kerkgenootschap en/of
de Gebruikers gebruikte apparatuur vervangen wordt door nieuwe apparatuur
is het Kerkgenootschap gehouden deze apparatuur te kopen en te
bevorderen dat de Gebruikers nieuwe apparatuur gebruiken. DCT Net streeft
ernaar dat apparatuur niet binnen drie jaar na aanschaf vervangen hoeft te
worden.

10.

Kabel

10.1 DCT Net garandeert niet dat zij een landelijk dekkende toegang tot de Kabel
kan verlenen.
10.2 In die gevallen waarin Distributie via de Kabel mogelijk is sluit DCT Net
overeenkomsten met kabelmaatschappijen.
11.

Beperking aansprakelijkheid DCT Net

11.1 DCT Net is niet aansprakelijk voor de schade die het Kerkgenootschap leidt
indien benodigde vergunningen of toegang tot een benodigde kabelfrequentie
niet worden verkregen of indien vergunningen worden ingetrokken of niet
worden verlengd.
11.2 DCT Net is niet aansprakelijk voor de schade ontstaan door onoordeelkundig
gebruik door het Kerkgenootschap of Gebruikers van Ontvangers of van de
Kerknetwerkzender of indiende schade is ontstaan doordat derden de juiste
werking van het Kerknetwerksysteem hebben belemmerd.
11.3 DCT Net is niet aansprakelijk voor de schade ontstaan doordat het
Kerkgenootschap of de Gebruiker wijzigingen hebben aangebracht in de
Kerknetwerkzender of de Ontvangers, daaronder begrepen de verbindingen
tussen deze apparaten en het Kerknetwerksysteem.
11.4 DCT Net is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die ontstaan is
doordat de Distributie verhinderd of beperkt is door storingen in het
Kerknetwerksysteem, de Centrale Server, de Kabel of verbindingen daar
naartoe.
11.5 DCT Net is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat aan eigendommen

van het Kerkgenootschap of de Gebruikers indien Ontvangers worden
gebruikt die niet door DCT Net werden geleverd.
11.6 Indien DCT Net aansprakelijk is voor schade, is die aansprakelijkheid beperkt
tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van DCT Net te
verstrekken uitkering, althans tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat
gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
11.7 Indien DCT Net aansprakelijk is dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot
maximaal het bedrag dat het Kerkgenootschap in het jaar voorafgaande aan
het ontstaan van de schade aan DCT Net op basis van aan haar verzonden
facturen voldaan heeft.
11.8 De in dit artikel bedoelde beperking en uitsluiting van de aansprakelijk geldt
niet in de gevallen waarin:
(a) De schade ontstaan is door opzet of bewuste roekeloosheid van DCT
Net;
(b) De schade het gevolg is van een gebrek als bedoeld in artikel 6:185 BW
e.v.
11.9 Bij aansprakelijkheid op grond van 12.8 sub b geldt de in artikel 6:190 BW
voorgeschreven wettelijke franchise. Indien de schade meer bedraagt dan het
bedrag van de franchise wordt het meerdere door DCT Net gedragen, indien
de schade minder bedraagt dan komt zij voor rekening van het
Kerkgenootschap.
11.10 In alle gevallen waarin aansprakelijkheid voor schade dreigt te ontstaan of is
ontstaan zal het Kerkgenootschap DCT Net daarover direct schriftelijk over
informeren. Indien door toedoen van het Kerkgenootschap de rechtspositie
van DCT Net ten opzichte van de benadeelde derde of het Kerkgenootschap
verslechtert, is het Kerkgenootschap aansprakelijk voor de daardoor ontstane
schade.
11.11 Het Kerkgenootschap vrijwaart DCT Net voor eventuele aanspraken van
derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden
en welke schade aan het Kerkgenootschap toerekenbaar is.
12.

Vrijwaring voor inbreuken op rechten van derden

12.1 DCT Net is niet aansprakelijk voor de inhoud van de door het
Kerkgenootschap geregistreerde Kerkdiensten of andersoortige uitzendingen.
Het Kerkgenootschap zal DCT Net vrijwaren voor alle aanspraken van derden
die menen dat aan hen toekomende auteursrechten en/of naburige rechten
zijn geschonden door enige vorm van verveelvoudiging of openbaarmaking
die verband houdt met de distributie of doordat de inhoud van de Opname
jegens hen onrechtmatig is.
12.2 DCT Net is te allen tijde gerechtigd distributie van Opnames te beletten indien
DCT Net op goede gronden meent dat met de Opname of de Distributie
daarvan rechten van derden worden geschaad of in het geval dat de inhoud
van de Opname mogelijk onrechtmatig is jegens derden. Indien DCT Net op
basis van hetgeen in dit artikel bepaald is overgaat tot het beletten van de
Distributie (het verwijderen van de Opname daaronder begrepen) bestaat
geen aanspraak op vergoeding van schade of restitutie van betaalde
vergoedingen.

12.3 Indien DCT Net aangesproken wordt door derden of van overheidswege
wordt aangesproken wegens of in verband met de door haar voor het
Kerkgenootschap verrichte diensten of aan het Kerkgenootschap geleverde
zaken en zij op grond van bijzondere wettelijke bepalingen niet in staat zal
zijn het Kerkgenootschap in vrijwaring op te roepen dan zal het
Kerkgenootschap de schade die DCT Net dientengevolge leidt vergoeden.
13.

Ontbinding en opzegging Overeenkomst

13.1 Indien de door DCT Net verschuldigde prestatie uitblijft binnen de
overeengekomen - eventueel verlengde - termijn dan dient het
Kerkgenootschap DCT Net schriftelijk te sommeren om alsnog binnen 14
dagen de Overeenkomst na te komen behoudens in de situatie waarin DCT
Net door Overmacht de overeenkomst niet kan nakomen. Indien DCT Net de
Overeenkomst niet nakomt binnen in het voorgaande lid bedoelde termijn is
Het Kerkgenootschap bevoegd de Overeenkomst buitengerechtelijk te
ontbinden.
13.2 Indien de toestand van Overmacht als bedoeld in artikel 14.1 langer dan twee
maanden voortduurt is het Kerkgenootschap bevoegd de Overeenkomst te
ontbinden, zonder dat zij daartoe een nadere termijn voor nakoming behoeft
te stellen.
13.3 Door ontbinding van de overeenkomst ingevolge het bepaalde in de artikelen
14.1 en 14.2
ontstaat geen recht op schadevergoeding indien dit recht niet
reeds op basis van andere bepalingen in deze Algemene
Leveringsvoorwaarden bestond.
13.4 DCT Net is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of
de overeenkomst te ontbinden, indien:
- het Kerkgenootschap haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet
tijdig of niet volledig nakomt;
- het Kerkgenootschap een op haar rustende verplichting niet is nagekomen
en nakoming uitblijft nadat zij gesommeerd is om alsnog binnen 30 dagen
de verschuldigde prestatie te voldoen;
- na het sluiten van de overeenkomst DCT Net ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat het Kerkgenootschap
de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er
goede grond bestaat te vrezen dat het Kerkgenootschap slechts
gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts
toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt;
- het Kerkgenootschap bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is
zekerheid te stellen voor de voldoening van haar verplichtingen uit de
overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra
zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze
voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
13.5 Voorts is DCT Net bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de
overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde
instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden
verwacht.

13.6 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van DCT Net
op het Kerkgenootschap onmiddellijk opeisbaar. Indien DCT Net de nakoming
van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en
overeenkomst.
13.7 DCT Net behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
13.8 Beiden partijen zijn bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang
zonder recht op schadevergoeding op te zeggen indien:
(a) Het faillissement van de andere partij wordt uitgesproken;
(b) De andere partij surseance van betaling aanvraagt.
14.

Garantie apparatuur

14.1 DCT Net garandeert dat de door haar geleverde Ontvangers en de
Kerknetwerkzender vrij zijn van materiaal-, ontwerp,- en fabricagefouten
gedurende een periode van 12 maanden na de Afleverdatum. DCT Net geeft
op nieuwe ontvangers en zenders een garantie van 1 jaar, op gerepareerde
ontvangers en zenders is dit ½ jaar.
14.2 Indien een Ontvanger of Kerknetwerkzender wordt vervangen door een ander
exemplaar geldt voor dit nieuwe exemplaar wederom de in artikel 15.1
genoemde termijn, ingaande vanaf de datum waarop het vervangende
exemplaar bij het Kerkgenootschap werd afgeleverd.
14.3 Indien door DCT Net garantie is verstrekt op een zaak die door een derde is
geproduceerd, is deze garantie beperkt tot de garantie die door deze derde
wordt gegeven.
14.4 Indien het Kerkgenootschap of een Gebruiker een gebrek constateert dient zij
dit gebrek binnen veertien dagen schriftelijk te melden aan DCT Net, bij
gebreke waarvan aangenomen wordt dat de geleverde zaken of diensten
geen gebreken vertonen.
14.5 DCT Net zal, indien het gebrek binnen de in artikel 15.1 bedoelde
garantietermijn bij DCT Net is gemeld binnen 10 dagen na ontvangst van de
Klacht:
(a) Het betrokken apparaat repareren, of
(b) Het betrokken apparaat vervangen.
Verzend- en administratiekosten kunnen worden doorberekend.
14.6 Indien het gebrek wordt gemeld na de garantietermijn zal DCT Net reparatieof vervangingskosten in rekening brengen.
14.7 De in dit artikel bedoelde garantie vervalt indien:
(a) De klacht niet tijdig is gemeld;
(b) Het apparaat onoordeelkundig is gebruikt, een en ander ter beoordeling
van DCT Net;
(c) Aan het apparaat door een ongeluk of met opzet schade is toegebracht;
(d) De Gebruiker of het Kerkgenootschap zelfreparaties heeft trachten uit te
voeren;
(e) Indien onderdelen in het apparaat zijn vervangen door het
Kerkgenootschap of de Gebruiker en/of derden;

(f) Indien het serie- en/of typenummer van het apparaat onleesbaar is.
14.8 Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie indien het
Kerkgenootschap niet kan aantonen op welk moment zij de klacht aan DCT
Net heeft gemeld.
14.9 Zolang Het Kerkgenootschap niet aan haar verplichtingen voortvloeiende uit
de door partijen gesloten overeenkomsten voldoet, kan zij geen beroep doen
op deze garantiebepaling.
14.10 Het Kerkgenootschap is gehouden de verplichtingen op grond van dit artikel
op te leggen aan de Gebruiker en zij is aansprakelijk voor de schade die
ontstaat, of waarvoor DCT Net aansprakelijk wordt gesteld, indien de
Gebruiker in strijd met deze verplichtingen handelt.
15.

Garantie dienstverlening

15.1 DCT Net garandeert dat storingen in het Kerknetwerksysteem binnen 36 uur
worden opgelost worden, tenzij DCT Net buiten haar vermogen niet in staat is
de storing te herstellen. Dit laatste ter beoordeling van DCT Net.
15.2 Klachten over storingen in het Kerknetwerksysteem dienen terstond gemeld
te worden bij DCT Net.
16.

Aansluiting apparatuur van derden

16.1 Het Kerkgenootschap is bevoegd om Ontvangers aan te bieden die geleverd
worden door derden.
16.2 De Ontvangers die door derden geleverd worden moeten voldoen aan de
specificaties zoals opgesteld door DCT Net.
16.3 DCT Net behoudt het recht om Gebruikers op ieder moment de toegang te
ontzeggen tot het Intranet indien blijkt dat de door hen gebruikte
(goedgekeurde) Ontvanger niet voldoet aan de technische specificaties die
door DCT Net aan de Ontvangers worden gesteld. DCT Net is niet
aansprakelijk voor de schade die door ontzegging van de toegang ontstaat
voor de bruiker of voor het Kerkgenootschap.
17.

Auteursrechten DCT Net

17.1 De rechten op de software die geïnstalleerd is in de Ontvangers berust bij
DCT Net.
17.2 De Gebruiker en Het Kerkgenootschap zijn niet bevoegd de door DCT Net
geïnstalleerde software uit te lezen, de kopiëren of te wijzigen.
18.

Inschakeling derden

18.1 DCT Net is gerechtigd ter uitvoering van een Overeenkomst derden in te
schakelen.
18.2 Het Kerkgenootschap is gehouden deze derden toegang te verschaffen en
aan hen alle noodzakelijke medewerking te verlenen.
18.3

Indien een door DCT Net ingeschakelde derde verlangt dat door het
Kerkgenootschap een overeenkomst wordt gesloten met haar dan zal het

Kerkgenootschap daaraan medewerking verlenen na overleg met DCT Net.
19.

Eigendomsvoorbehoud

19.1 De eigendom van door DCT Net aan het Kerkgenootschap geleverde zaken
gaat pas over op het Kerkgenootschap nadat het Kerkgenootschap alle op
enig moment aan DCT Net verschuldigde betalingen uit hoofde van tussen
DCT Net en het Kerkgenootschap gesloten Overeenkomsten heeft voldaan.
19.2 Het Kerkgenootschap is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud
vallende zaken te verkopen, te verpanden noch op enige andere wijze te
bezwaren, indien de verschuldigde betalingen uit hoofde van tussen DCT Net
en het Kerkgenootschap gesloten Overeenkomsten niet zijn voldaan.
19.3 Voor het geval dat DCT Net haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten
wil uitoefenen, geeft Het Kerkgenootschap reeds nu onvoorwaardelijke en
niet herroepbare toestemming aan DCT Net of door deze aan te wijzen
derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van DCT Net
zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
19.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde
zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is het
Kerkgenootschap verplicht DCT Net zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te
stellen.
19.5 Het Kerkgenootschap dient de onder het eigendomsvoorbehoud vallende
zaken te verzekeren tegen nieuwwaarde. De door de verzekeraar
uitgekeerde schadepenningen treden in de plaats van voormelde zaken en
komen toe aan DCT Net.
20.
Toepasselijk recht
Op alle tussen partijen gesloten Overeenkomsten is Nederlands recht van
toepassing.
21.
Geschillen
Alle geschillen naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst zullen
in eerste instantie worden beslist door de bevoegde rechter te Rotterdam. Niettemin
heeft DCT Net het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde
rechter.
22.
Deponering van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en
Fabrieken voor Rotterdam onder nummer 24405034.
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