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OVEREENKOMST GEBRUIKSRECHT MELISSA

Partijen:
1.

Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

Telefax:

E-mail:

Melissa licentie nr:

hierna te noemen: “de gebruiker”,
2.

Wega Automatisering V.O.F., kantoorhoudende aan Het Gareel 5, te 8256 DM Biddinghuizen, hierna
te noemen: ”de leverancier”.
komen overeen als volgt:

1.

Gebruiksrecht
De leverancier verleent aan de gebruiker het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht op het nader
te omschrijven computerprogramma Melissa (“het computerprogramma”). Het computerprogramma
wordt nader omschreven in bijlage I bij deze overeenkomst. De leverancier zal de voor het
gebruiksrecht benodigde software bij gebruiker implementeren.

2.

De prijs van het computerprogramma bedraagt eenmalig € 695,00 exclusief BTW. De prijs ten
behoeve van een tweede bedrijf bedraagt eenmalig € 350,00 exclusief BTW en ten behoeve van het
derde of volgend bedrijf bedraagt de prijs € 300,00 exclusief BTW per bedrijf.

3.

Het gebruiksrecht zoals hiervoor beschreven in artikel 1 heeft uitsluitend betrekking op het gebruik van
het computerprogramma in de vestiging van de gebruiker. Indien de gebruiker ook voor een andere
vestiging een gebruiksrecht wenst te verkrijgen van de leverancier, dan dient gebruiker daarvoor
opnieuw een vergoeding te betalen. Een dergelijke overeenkomst zal steeds worden geacht te zijn
aangegaan onder dezelfde voorwaarden als deze overeenkomst.

4.

5.

6.

Algemene Voorwaarden
Op deze overeenkomst zijn uitsluitend van toepassing de algemene voorwaarden van de Federatie
van Nederlandse Ondernemingen in de Informatietechnologie (FENIT). De gebruiker verklaart met de
ondertekening van deze overeenkomst dat voornoemde algemene voorwaarden door hem zijn
ontvangen van de leverancier en dat hij deze aanvaardt.
Implementatie en risico-overgang
De implementatie van het computerprogramma is geslaagd indien de leverancier ten overstaan van de
gebruiker aantoont dat het computerprogramma volledig functioneert onder normale
bedrijfsomstandigheden.
Vanaf de datum waarop de implementatie als geslaagd wordt aangemerkt, is het risico van
beschadiging of verlies van het programma, voor rekening van gebruiker, tenzij de beschadiging of het
verlies het gevolg is van schuld van de zijde van de leverancier of van personen waarvan de
leverancier zich bij de uitvoering van deze overeenkomst bedient. In het laatste geval is de
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leverancier verplicht, zonder kosten in rekening te brengen, het beschadigde of verloren gegane
programma te vervangen.

7.

8.

9.

10.

11.

Intellectuele Eigendomsrechten
De rechten van intellectuele eigendom op de ter beschikking gestelde programmatuur rusten
nadrukkelijk bij de leverancier. Deze rechten worden op geen enkele wijze, noch geheel noch
gedeeltelijk, overgedragen aan de gebruiker.
Het is de gebruiker niet toegestaan om onder andere de programmatuur te kopiëren (behoudens ten
behoeve van het maken van één backup voor eigen gebruik), te verveelvoudigen of anderszins ter
beschikking te stellen of te openbaren aan derden anders dan de gebruiker, onverminderd het
bepaalde in artikel 6 van de algemene voorwaarden. De gebruiker verbeurt bij een overtreding van dit
verbod een onmiddellijke opeisbare boete van € 22500,00, onverminderd het recht van de leverancier
om de schade welke door hem is geleden boven voornoemd bedrag te verhalen op de gebruiker.
Contractsovername
Het is mogelijk dat de onderneming van de leverancier wordt voortgezet in een nog op te richten
rechtspersoon. De gebruiker verklaart zich op voorhand akkoord met de overname van de rechten en
plichten van de leverancier uit hoofde van deze overeenkomst door die nieuwe rechtspersoon.
Serviceovereenkomst
Indien partijen er voor hebben gekozen dat door leverancier aan de gebruiker nadere diensten worden
verleend terzake van onderhoud en service, dan zullen partijen hiervoor een aparte
serviceovereenkomst sluiten.
Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Voor zover de beslechting van
enig geschil voortvloeiend uit deze overeenkomst tot de competentie behoort van de
Arrondissementsrechtbank, is bij uitsluiting de Arrondissementsrechtbank te Breda bevoegd om van
het geschil kennis te nemen.

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend,
(plaats):

Namens de leverancier:

(datum):

Namens de gebruiker:
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Globale Beschrijving Computerprogramma Melissa

De volgende functies zijn onderdeel van het computerprogramma Melissa.


Onderhoud: relatie-categoriën, behandelplekken, betalingsvoorwaarden, leveringsvoorwaarden
(groothandelsmodule), medewerkers, vaste afspraken, systeemparameters, basis-nagelgegevens,
bedrijfsgegevens, etiket-instellingen.



Relaties en Zorgverzekeraars



Klantenkaart met vakinhoudelijke modules voor Medische Gegevens, Huidverzorging,
Nagelgegevens, Figuurcorrectie, Voetverzorging, Diabetische Voetverzorging, Podologie,
Adviezen en Verwijsbrieven, Intekenen van gegevens en Foto-archief.
Toegang tot het Kassa-scherm, informatie van alle betalingen van de klant op scherm en papier,
betalergegevens en afstreepkaart.



Agenda: afspraken op dagoverzicht en weekoverzicht van de verschillende behandelplekken
alsmede alle vakinhoudelijke modules als vermeld bij Klantenkaart.



Produktenkaart inclusief voorraadbeheer, Behandelcodekaart, Inkoopordersysteem en
Salonverbruik-registratie.



Statistiek per medewerker, klant, produkt, behandelcode en leverancier.



Selecties (handleiding hiervan wordt op separaat meegeleverd): het door middel van het
opbouwen van een “query” aanmaken van selecties van vrijwel alle bestanden van het
programma ten behoeve van bv mailings en bedrijfmatige overzichten.



Kassa-scherm en Kassa-verwerking (het afsluiten van de dagelijkse kas), aanmaken van
Zorgfakturen.



Boekhouding: basisgegevens grootboek inclusief verdichtingen, alsmede inkoopboek,
verkoopboek, Kas- Bank en Giroboek, Memoriaal (Diverse postenboek); overzichten: ProefSaldiBalans, Kolommenbalans, Grootboekverslag, Journaaloverzicht en BTW aangifte-overzicht.
Het afsluiten van het boekjaar en het aanmaken van aanmaningen.



Backup en Restoreprocedure en bestandsbeheer.

+++
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SERVICEOVEREENKOMST
Partijen:
1.

Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

Telefax:

E-mail:

Melissa licentie nr:

hierna te noemen: “de gebruiker”,
2.

Wega Automatisering V.O.F., kantoorhoudende aan Het Gareel 5, te 8256 DM Biddinghuizen, hierna
te noemen: ”leverancier”.
komen overeen als volgt:

1.

Rechten van de gebruiker
Deze serviceovereenkomst wordt door partijen aangegaan in het kader van het door de leverancier
aan de gebruiker verleende gebruiksrecht op het computerprogramma Melissa ( “het
computerprogramma” ).

2.

De leverancier verplicht zich aan de gebruiker ter beschikking te stellen alle verscheidende updates
op het computerprogramma. Deze updates zijn door de leverancier aan de gebruiker ter beschikking
gesteld door middel van een download via het computerprogramma.

3.

De leverancier verleent aan de gebruiker het recht om gebruik te maken van de helpdesk van de
leverancier. De helpdesk zal in ieder geval kunnen worden geraadpleegd voor het beantwoorden van
vragen over het computerprogramma, het geven van instructies met betrekking tot het
computerprogramma en het oplossen van storingen in het computerprogramma voor zover deze
storingen voortvloeien uit het programma zelf.

4.

Indien een van de hierboven genoemde door de gebruiker verzochte diensten betrekking heeft op
toepassingen en/of storingen welke hun oorzaak vinden buiten het computerprogramma, dan zal de
leverancier voor de te verlenen diensten een uurtarief aan de gebruiker in rekening brengen van €
50,00 exclusief BTW per uur. De leverancier dient de gebruiker vooraf in kennis te stellen van het feit
dat voor een specifieke verzochte dienst het hierboven bedoelde uurtarief in rekening zal worden
gebracht. Tevens heeft de leverancier het recht om bij toepassingen of storingen, welke hun oorzaak
vinden buiten het computerprogramma, het verlenen van diensten te weigeren.

5.

Vergoeding
De gebruiker betaalt aan de leverancier voor de diensten uit hoofde van deze overeenkomst een
vergoeding van € 70,00 exclusief BTW per jaar.

6.

De leverancier heeft het recht om de jaarlijkse vergoeding en het door hem te hanteren uurtarief aan
te passen door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden.

7.

De jaarlijkse vergoeding zal voor het eerste jaar een evenredig gedeelte bedragen van de in artikel 5
genoemde vergoeding, te rekenen over het aantal nog resterende maanden vanaf de datum waarop
deze overeenkomst door partijen wordt aangegaan. Ieder volgend jaar zal de jaarlijkse vergoeding
over dat jaar opeisbaar zijn per 31 januari van dat jaar.
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8.

9.

10.

Algemene Voorwaarden
Op deze overeenkomst zijn uitsluitend de algemene voorwaarden van de Federatie van Nederlandse
Brancheverenigingen voor Informatietechnologie (FENIT) van toepassing. De gebruiker verklaart met
de ondertekening van deze overeenkomst dat voornoemde algemene voorwaarden door hem zijn
ontvangen van de leverancier en dat hij deze aanvaardt.
Opzegging
Deze serviceovereenkomst is door beide partijen opzegbaar, mits schriftelijk gedaan en met
inachtneming van een opzegtermijn van tenminste twee maanden voor het begin van het nieuwe jaar.
Gegevens Helpdesk
De helpdesk is geopend op alle werkdagen. Het adres en overige gegevens van de helpdesk zijn:
Het Gareel 5
Telefoon: 0321 – 333 911
E-mail: helpdesk@wega.nl

11.

8256 DM Biddinghuizen

Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Indien enig geschil
voortvloeiend uit deze overeenkomst valt onder de competentie van de Arrondissementsrechtbank
dan is bij uitsluiting bevoegd de Arrondissementsrechtbank te Breda.

Aldus in tweevoud opgemaakt en ondertekend,
(plaats):

(datum):

Namens de leverancier:

Namens de gebruiker:

