Overeenkomst E-Commerce (Webtoegang) JPF Computing BV
Tussen:
JPF Computing BV gevestigd te Delft, ingeschreven in het handelsregister te Delft onder nummer
27274868. Hierna genoemd JPF Computing of JPF
En:
_______________________________________ ,
Gevestigd te _______________________________________ ,
Ingeschreven in het handelsregister te _______________________________________ ,
Onder nummer _______________________________________ .
Vertegenwoordigd door _______________________________________ ,
Handelend in zijn hoedanigheid van _______________________________________ .
Beheerder web account _______________________________________ ,
Hierna genoemd de Contactpersoon
Handelend in zijn hoedanigheid van _______________________________________ ,
Met (direct) telefoonnummer _______________________________________ ,
(direct) Faxnummer _______________________________________ ,
(direct) E-mailadres _______________________________________ .
Handtekening voor akkoord met deze overeenkomst, de algemene voorwaarden en de RMAvoorwaarden van JPF Computing BV (laatste zijn te verkrijgen via www.jpfcomputing.nl)

Hierna genoemd de Dealer .
Onderwerp van de Overeenkomst
JPF Computing biedt de Dealer de mogelijkheid toegang te krijgen tot haar website. Via de
website van JPF Computing op het internet en door gebruik van de inlogcodes, toegang krijgt tot
het afgeschermde reseller-gedeelte. De website maakt dat JPF Computing 24 uren per dag
bereikbaar is en dat de Dealer op een snelle, elektronische en eenvoudige manier over extra
informatie kan beschikken en transacties kan verrichten.
Tussen partijen wordt overeengekomen het navolgende;
Artikel 1. Algemeen
Behoudens afwijkingen, uitdrukkelijk schriftelijk vastgesteld tussen JPF Computing en de Dealer,
is elke rechtsverhouding tussen partijen onderworpen aan voorliggende overeenkomst (hierna
genoemd de Overeenkomst , met inbegrip van de Algemene Voorwaarden opgenomen in de
bijlage bij deze overeenkomst.
Artikel 2. Totstandkoming van de Overeenkomst
2.1. De Overeenkomst tussen JPF Computing en de Dealer komt slechts tot stand nadat JPF
Computing de door de Dealer ondertekende tekst van de overeenkomst in per fax heeft
ontvangen, waarna een login en password wordt verschaft. JPF Computing behoudt zich
uitdrukkelijk het recht voor, zonder dat ze hiervoor enige verantwoording verschuldigd is, de
Overeenkomst met de Dealer niet te sluiten.
2.2. JPF Computing verbindt zich ertoe alles in het werk te stellen om de Dealer zo snel mogelijk
op de hoogte te stellen van haar beslissing tot het al dan niet sluiten van de overeenkomst.

Artikel 3. Benoeming van de Contactpersoon
3.1. De Dealer benoemt een Contactpersoon. De Contactpersoon is voor JPF Computing een
fysieke persoon en verantwoordelijke voor het gebruik van de JPF website in naam en voor
rekening van de Dealer.
3.2. De Dealer verbindt zich JPF onmiddellijk op de hoogte te stellen per wanneer er een ander
Contactpersoon wordt benoemd. In dat geval kent JPF de Dealer per die datum nieuwe
logincodes toe.
3.3. De Contactpersoon kan zelfstandig en op uitsluitend zijn eigen verantwoordelijkheid de
(contact-)gegevens van de Dealer wijzigen. JPF Computing zal in geen geval aansprakelijk
kunnen worden gesteld voor fouten en/of misbruik die het gevolg zijn van deze wijzigingen.
3.4. De Dealer draagt de volledige en exclusieve verantwoordelijkheid voor de benoeming van de
Contactpersoon en voor de bescherming en de beveiliging van de JPF website ten aanzien van
eenieder die op enigerlei wijze met zijn onderneming is verbonden, en staat daarvoor zelf en
alleen in. JPF Computing kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor schade
die de Dealer, zijn klanten of andere derden (zouden) hebben opgelopen door toedoen van de
Contactpersoon, van de gebruikers en/of van eenieder die op enigerlei wijze aan zijn
onderneming is verbonden. De Dealer is verplicht JPF Computing te vrijwaren tegen elke
mogelijke schade die JPF Computing alsnog zou dienen te vergoeden en die is opgelopen door
toedoen van de Contactpersoon, van de gebruikers en/of van eenieder die op enigerlei wijze
aan de onderneming van de Dealer is verbonden.
Artikel 4. Toekennen van logincodes
4.1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst, kent JPF Computing de
Dealer persoonlijke inlogcodes toe (hierna genoemd de inlogcodes ). De
inlogcodes worden per e-mail meegedeeld aan de Contactpersoon.
4.2. De logincodes hebben een tweevoudige functie:
- De logincodes verlenen toegang tot het afgeschermde gedeelte van de JPF website.
- De Logincodes bewijzen de toestemming van de Dealer voor de door of namens hem
geplaatste bestellingen.
4.3. JPF Computing kent de Dealer één unieke set logincodes toe en zal al het mogelijke doen
om de vertrouwelijkheid van de logincodes te verzekeren.
4.4. De Dealer draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het beheer van de logincodes door
de Contactpersoon, of door derden. JPF Computing is -behoudens opzet of grove schuld van
haarzelf, haar personeel, haar vertegenwoordigers en/of uitvoeringsagenten- niet aansprakelijk
voor misbruik van de logincodes en de daaruit voortvloeiende schade.
4.5. De Contactpersoon kan zelfstandig en op eigen exclusieve verantwoordelijkheid een wijziging
aanvragen van de onder punt 4.1. toegekende logincodes. De gewijzigde logincodes hebben de
functies die zijn vermeld in artikel 4.2. JPF Computing is in geen geval aansprakelijk voor fouten
en/of misbruiken die het gevolg zijn van de in dit artikel vermelde wijzigingen.
Artikel 5. Afwijkende afleveradressen
5.1. De Dealer zal bij het verkrijgen van zijn logingegevens niet standaard
worden voorzien van het recht om zendingen te versturen naar een afleveradres
anders dan de van de Dealer bekende afleveradressen bij JPF Computing.
Artikel 6. Bestellingen
6.1. Door het geven van logincodes krijgt de Dealer eveneens toegang tot de product- en
voorraadbestanden van JPF Computing. De Dealer kan zowel producten die voorradig zijn, als
producten die tijdelijk niet voorradig zijn, bestellen.
De verkoopovereenkomst komt tot stand wanneer JPF Computing een bestelling elektronisch
heeft bevestigd, dan wel wanneer JPF Computing een begin heeft gemaakt aan de uitvoering
daarvan.

6.2. JPF Computing behoudt zich het recht voor de verkoopovereenkomst te ontbinden zonder
opzeggingstermijn en zonder enige schadevergoeding indien:
- JPF Computing twijfelt aan de kredietwaardigheid van de Dealer
- Partijen betrokken zijn in een gerechtelijke procedure
- Er zich andere omstandigheden voordoen die JPF Computing in alle redelijkheid kunnen
doen besluiten de verkoopovereenkomst op te zeggen.
In de hierna genoemde gevallen wordt de bestelling opgenomen als offerte en kan pas worden
omgezet naar een bestelling na oplossing van het gestelde probleem:
- Overschrijding van de kredietlimiet
- Uitblijven van betaling van vervallen facturen.
JPF Computing stelt de Dealer zo snel mogelijk telefonisch of via email op de hoogte van haar
eventuele beslissing tot ontbinding van de verkoopovereenkomst of wanneer niet wordt geleverd.
JPF Computing kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schade
voortvloeiend uit de ontbinding van de verkoopovereenkomst en/of niet-levering.
6.3. De Dealer is verantwoordelijk voor de keuze van de bestelde producten. Hij verbindt zich
ertoe zich voldoende te informeren voordat hij tot bestelling overgaat en verklaart uitdrukkelijk
geen enkele bijkomende informatie van JPF Computing nodig te hebben.
JPF Computing neemt overigens alle zorg in acht die redelijkerwijze van haar kan worden
gevraagd om te verzekeren dat de informatie op haar site juist, volledig en up-to-date is.
De Dealer dient bij twijfel omtrent de juistheid van de meegedeelde informatie, waaronder de
prijs, deze te verifiëren bij JPF Computing. JPF Computing kan in geen geval aansprakelijk
worden gesteld voor kennelijk onjuiste gegevens op haar site.
6.4. De Dealer is verantwoordelijk voor het correct aanleveren van de adresgegevens voor de
levering. Indien achteraf blijkt dat deze gegevens incorrect zijn is JPF Computing genoodzaakt de
additionele kosten voor het afleveren aan de Dealer door te berekenen. JPF Computing is niet
aansprakelijk voor kosten en/of schade in verband met leveringen die op een door de Dealer
opgegeven, achteraf incorrect blijkend adres worden geaccepteerd.
Artikel 7. Prijzen en betaling
7.1. JPF Computing verkoopt de producten aan de Dealer tegen de prijzen die zijn aangegeven
op de site van JPF Computing. De prijzen worden vermeld in Euro exclusief BTW.
7.2. Te allen tijde kan JPF Computing de prijzen wijzigen. Er zijn geen minimum of maximum
begrenzingen aan deze prijswijzigingen. Nieuwe prijzen zijn onmiddellijk toepasbaar op nieuwe
bestellingen.
7.3. JPF Computing kan, zonder daartoe verplicht te zijn, de Dealer een kredietlimiet toestaan.
Binnen deze kredietlijn geschiedt de betaling uiterlijk zeven (7) dagen na factuurdatum.
Indien JPF Computing geen kredietlimiet heeft toegestaan of indien deze is overschreden,
geschiedt de betaling bij levering (rembours) of bij vooruitbetaling.
7.4
Artikel 8. Merken
8.1 De merken, logo s en derde partij data (data afkomstig van een content provider) die
gebruikt en/of getoond worden op de site van JPF Computing, mogen zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de eigenaar van die merken en/of data, op geen enkele wijze
gebruikt worden door de Dealer.
Artikel 9. Algemene verkoopvoorwaarden
9.1. De Algemene verkoopvoorwaarden van JPF Computing zijn van toepassing op alle
bestellingen die via de JPF Computing website worden doorgegeven. De Dealer verklaart alle
voorwaarden te aanvaarden, voor zover zij niet afwijken dan wel in strijd zijn met deze
overeenkomst.

9.2. JPF Computing kan te allen tijde haar Algemene Verkoopvoorwaarden wijzigen, mits zij dit
vooraf kenbaar maakt aan de Dealer. De gewijzigde voorwaarden zullen veertien dagen na de
kennisgeving aan de Dealer van toepassing zijn op de nieuwe bestellingen.
Artikel 10. Vertrouwelijkheid
10.1. De Dealer verplicht zich, zowel tijdens de duur van deze Overeenkomst als na de
beëindiging ervan, omtrent JPF Computing geen informatie, waarvan de Dealer de
vertrouwelijkheid kende of redelijkerwijs had moeten kennen aan derden bekend te maken
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van JPF Computing.
De Dealer staat in voor naleving van deze verbintenis door de Contactpersoon en overige
werknemers. Vertrouwelijke informatie is uitsluitend bestemd voor die personeelsleden die
kennis dienen te hebben van de in de overeenkomst genoemde elementen, teneinde de Dealer in
staat te stellen de overeenkomst naar behoren uit te voeren.
10.2. Alle door JPF Computing aan de Dealer beschikbaar gestelde vertrouwelijke gegevens
blijven exclusief eigendom van JPF Computing. De Dealer verbindt zich ertoe deze terug te geven
op eerste aanvraag van JPF Computing of ten laatste bij het einde van deze Overeenkomst.
10.3. In geval van schending van voormelde verplichting, zal de Dealer JPF Computing vrijwaren
tegen elke schade en/of verlies die zij hierdoor lijdt.
Artikel 11. Duur en beëindiging van de overeenkomst
11.1. Deze Overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur en treedt in werking na
ondertekening door beide partijen.
11.2. Elke partij kan de overeenkomst beëindigen met inachtname van een opzegtermijn van
zeven (7) kalenderdagen. De andere partij dient hiervan per aangetekende brief op de hoogte te
worden gesteld.
11.3. Onverminderd voormelde bepalingen heeft JPF Computing het recht om in de hierna
opgesomde gevallen, de overeenkomst met onmiddellijke ingang van rechtswege en zonder
ingebrekestelling te beëindigen zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn:
- Faillissement, surseance, vereffening of stopzetting van de normale uitoefening van het
bedrijf van de Dealer.
- Inbreuk door de Dealer op de bepalingen van deze overeenkomst.
- Niet betalen door de Dealer van verschuldigde sommen op hun vervaldag en dit ook
nalaten binnen de dertig (30) dagen nadat JPF Computing per aangetekend schrijven een
ingebrekestelling aan de dealer heeft verstuurd.
Artikel 12. Gevolgen van de beëindiging van de Overeenkomst
12.1. Op de dag dat de overeenkomst is beëindigd, zullen de logincodes geen toegang meer
verlenen tot de JPF Computing website.
12.2. Op de dag dat de overeenkomst is beëindigd, worden alle bij de Dealer nog uitstaande
facturen van JPF Computing onmiddellijk opeisbaar.
12.3. JPF Computing kan de levering van alle of sommige producten, besteld vóór de beëindiging
van de overeenkomst maar nog niet geleverd, geheel of gedeeltelijk weigeren.
12.4. De Dealer heeft geen enkel recht op vergoeding van schade als gevolg van de beëindiging
van de overeenkomst.
Artikel 13. Splitsbaarheid
In geval enig onderdeel van deze overeenkomst ongeldig of onuitvoerbaar zou blijken, zullen de
andere bepalingen van deze overeenkomst niettemin onverminderd van toepassing blijven.
Artikel 14. Overmacht
Wanneer het niet nakomen door één der partijen van een verbintenis onder deze overeenkomst,
anders dan het betalen van de verschuldigde bedragen, te wijten is aan een omstandigheid
buiten de wil van een der partijen zoals brand, stakingen, te late leveringen of niet-leveringen

door leveranciers, of vervoersproblemen, zal de verbintenis opgeschort worden gedurende de
periode dat deze omstandigheden aanwezig zijn en voor een redelijke termijn daarna.
Artikel 15. Overdracht
De Dealer kan noch de Overeenkomst, noch enige rechten of verbintenissen uit deze
Overeenkomst overdragen zonder de voorafgaande toestemming van JPF Computing. JPF
Computing heeft het recht om deze overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen
wanneer de Dealer wordt overgenomen door een derde dan wel op andere wijze haar
zelfstandigheid verliest.
Artikel 16. Vroegere overeenkomsten
De Overeenkomst vervangt alle vroegere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten met
betrekking tot elektronisch bestellen van producten via de website van JPF Computing.
Artikel 17. Kennisgeving
17.1 Kennisgevingen die zijn vereist onder deze overeenkomst zullen alleen geldig zijn wanneer
zij per aangetekend schrijven gericht zijn tot het volgende adres:
JPF Computing BV:
Vijverstraat 7
2611 SE Delft
17.2. In geval van wijziging van het in lid 1 genoemde adres of het hiernaast opgegeven
postadres van de Dealer, wordt de ander partij hiervan ten minste veertien dagen voor
ingangsdatum per schrijven dan wel e-mail op de hoogte gebracht. Partijen zijn niet aansprakelijk
voor welke schade dan ook die mocht zijn ontstaan ten gevolge van het niet tijdige voldoen aan
dit vereiste.
Artikel 18. Toepasselijk recht en Bevoegdheid
De overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Elk geschil met betrekking tot de
overeenkomst wordt uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter.

