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Logicare 
Ondersteuningscontract 

 
Tussen 
Logidrive N.V., Avenue du Japon, 1 à 1420 Braine l’Alleud, 
vertegenwoordigd door Benoît Müller, afgevaardigd bestuurder, 
hierna genoemd “Logidrive”, 
 
en 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
vertegenwoordigd door ………………………………………………………………………………… 
hierna genoemd “de klant”, 
 
wordt het volgende overeengekomen: 
 
Artikel 1 Voorwerp van het contract 

Logidrive verbindt zich ertoe het volgende te leveren: 
Telefonische ondersteuning, door controle op afstand of ondersteuning per e-mail voor de betreffende software. 
Herstellen van de bestanden ervan bij normaal gebruik. 
Leveren van belangrijke updates en levering op aanvraag voor de tussentijdse updates.  
Berichtgeving van de updates per e-mail of per post. 
 
Andere software en besturingsprogramma's zijn niet inbegrepen in het huidig contract.  
 
De interventies worden uitgevoerd van maandag tot en met vrijdag, van 8u30 tem 12u30 en van 13u30 tem 17u00, feestdagen 
uitgezonderd. De dienstverlening kan worden verzorgd door Logidrive of door een erkende Logidrive vertegenwoordiger. 

 
 

Artikel 2 Akkoord 

De klant is verondersteld de bepalingen en voorwaarden van het huidig contract te hebben aanvaard bij de inschrijving op de Logidrive 
ondersteuning. 
 
 

Artikel 3 Aankoop, ondertekening en duur 

De kostprijs van het contract wordt forfaitair vastgelegd op 20,10 % (voor het jaar 2019) van de cataloguswaarde buiten promotie 
van de gedekte software. Dit percentage wordt automatisch jaarlijks aangepast in functie van de consumptieprijsindex.  
 
De verplichtingen van Logidrive worden slechts van kracht bij ondertekening van het huidig, naar behoren ingevuld, contract. De duur 
van het contract bedraagt 1 jaar (12 maanden) vanaf de verjaardag van het contract (de datum van ondertekening van het huidig 
contract). Het contract wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. 
 
Logidrive kan het huidig Logicare contract eender wanneer stopzetten indien de klant zijn verplichtingen voortvloeiend uit het huidig 
contract niet vervult, of de voorwaarden ervan niet navolgt.  
 
De klant kan de overeenkomst beëindigen per aangetekend schrijven drie maanden voor het einde van het contract. Niet-betaling van 
de jaarlijkse vergoeding, faillissement, insolventie of het aanvragen van een gerechtelijk akkoord zijn eveneens redenen tot 
stopzetting van het contract. 
 
De vermelde bedragen zijn exclusief BTW. 
 

Paraaf klant  
 
 
 
…………………… 
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Artikel 4 In aanmerking komende producten 

Volgens de bepalingen van het huidig contract zijn enkel de specifieke producten gedekt die vermeld worden in de bijlage bij het 
Logicare contract. Bij de inwerkingtreding van het contract moet het product in uitstekende staat van werking zijn. Deze staat wordt 
bevestigd door Logidrive.  
 
Logidrive rekent de standaard Logidrive kosten aan voor het bijwerken van niet in aanmerking komende producten. Bepaalde 
producten moeten eveneens beantwoorden aan een revisieniveau gespecificeerd door de producent of moeten worden gebruikt met 
inachtneming van de vooropgestelde bedrijfslimieten. Er kan geen enkele interventie worden gevraagd voor een product waarvan de 
kenmerken werden gewijzigd zonder toestemming van de producent. Bepaalde producten kunnen worden uitgesloten uit het contract 
indien de klant de integratie van nieuwe technische eigenschappen vanwege Logidrive weigert.  
 
Logidrive is niet verplicht diensten te verstrekken die vereist zijn door slecht gebruik, onaangepaste werkomgevingomstandigheden, 
een interventie uitgevoerd door een persoon vreemd aan Logidrive zonder toestemming van Logidrive, natuurlijke rampen of elk ander 
fenomeen dat niet te wijten is aan Logidrive. Voor producten die als niet conform worden aanzien, worden diensten tegen betaling 
voorzien. 

 

Artikel 5 Verantwoordelijkheid 

Logidrive zal zijn verbintenissen volgens de bepalingen van het huidig contract nakomen. 
 
Logidrive kan geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor schade tengevolge van defecten eigen aan de toepassing.  
Indien de klant rechtstreekse schade ondervindt omdat Logidrive bepaalde verplichtingen binnen het kader van het gebruikscontract 
niet nakomt, niet juist nakomt of niet binnen de vooropgestelde termijn nakomt en daaruit de aanwending van middelen volgt, dan 
wordt deze schade, indien vastgesteld, vergoed door Logidrive tot een maximaal bedrag van 3 maal de prijs van het maandelijks 
abonnement. 
 
Indien de klant aantoont dat Logidrive een fout beging bij het uitvoeren van zijn verbintenissen, zal Logidrive de klant vergoeden voor 
de opgelopen schade die wordt vastgesteld binnen de beperkingen van het huidig artikel. De schadevergoeding blijft hoe dan ook 
beperkt tot de onmiddellijke en rechtstreekse gevolgen van de foutieve handelingen van Logidrive. Schade tengevolge van financiële 
verliezen en interest, van beleggingen of verwachte winst, van een staking, van een verhoging van de algemene kosten enz., worden 
nooit vergoed. 
 
Indien de klant gebruik wenst te maken van zijn eventueel recht op schadevergoeding, moet hij dit per aangetekend schrijven 
aangeven binnen de dertig dagen volgend op de vermeende fout van Logidrive. Na deze periode, wordt het betreffende recht nietig 
verklaard. 

 

 

Artikel 6 Overmacht 

Logidrive wordt vrijgesteld van zijn verbintenissen bij overmacht; De volgende feiten worden altijd als overmacht aanzien: brand, 
diefstal, technische ongevallen, computeronderbrekingen en alle situaties die het werk van Logidrive ernstig verstoren. 
 
Indien één van de partijen zich op overmacht beroept om zich te onttrekken aan zijn verbintenissen in het kader van de uitvoering van 
het contract, zal deze de andere partij onmiddellijk hiervan op de hoogte brengen d.m.v. een aangetekend schrijven waarin de aard en 
de kenmerken van de overmacht wordt uiteengezet. In de mate van het mogelijke wordt de andere partij op de hoogte gebracht van 
de voorziene periode waarbinnen de verplichtingen niet kunnen worden vervuld. 
 
Indien een geval van overmacht zich daadwerkelijk voordoet, zal de partij in kwestie ontlast zijn van zijn verplichtingen, zonder enige 
plicht tot schadevergoeding, voor de duur van de oorzaak en de gevolgen van de overmacht. 
 
De dusdanig onderbroken verplichtingen zullen terug van kracht worden wanneer de gevolgen of de oorzaak van de niet-uitvoering 
niet meer van toepassing zijn. 
 
Indien de omstandigheden van de overmacht langer dan 6 maanden aanhouden, kan het huidig contract worden stopgezet zonder 
inachtneming van een vooropzeg. 
 

Artikel 7 Vertrouwelijkheidsclausule 

Logidrive verbindt zich tot geheimhouding van alle informatie met betrekking tot de activiteiten van de klant verkregen in het kader 
van dit contract.  
 
Dit betekent dat Logidrive instemt met (i) het behoud van het strikt vertrouwelijke karakter van de informatie van de klant en het niet 
kopiëren, reproduceren, verkopen, toewijzen, in licentie geven, commercialiseren, bekendmaken, geven aan derden of om het even 
welke manier verstrekken van gelijk welke vorm van vertrouwelijke informatie; (ii) het niet gebruiken van vertrouwelijke informatie 
voor andere doeleinden dan de uitvoering van verplichtingen die voortvloeien uit de aangeboden diensten; en (iii) het ervoor zorgen 
dat elk van haar functionarissen, werknemers, agenten, vertegenwoordigers en onderaannemers voldoen aan de hierboven 
beschreven verplichtingen. 
 
De in dit artikel genoemde verplichtingen moeten zowel tijdens het contract als na beëindiging van het contract gerespecteerd worden, 
om welke reden dan ook. Vertrouwelijke informatie omvat niet de informatie die deel uitmaakt van of onderdeel wordt van het 
publieke domein. 

Paraaf klant  
 
 
 
…………………… 
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Artikel 8 Toepassingsgebied van het contract 

Het huidig contract omvat alle overeenkomsten afgesloten tussen de partijen en primeert over elk ander document. Elke wijziging die 
na ondertekening wordt aangebracht aan het contract moet worden voorgelegd in een aanvullende overeenkomst ondertekend door 
beide partijen. 

 
 

Artikel 9 Gedeeltelijke ongeldigheid 

Indien één of meerdere bepalingen van het huidig contract als ongeldig worden beschouwd of ongeldig worden verklaard door 
een definitieve beslissing van de bevoegde rechtsmacht, blijven de andere bepalingen van kracht en behouden ze hun 
toepassingsgebied. 

 

 

Artikel 10 Toewijzing van bevoegdheid 

Het huidig contract zal door beide partijen te goeder trouw worden toegepast. Elk geschil betreffende de uitvoering van het contract 
zal minnelijk worden geregeld tussen de partijen. Indien de partijen geen akkoord bereiken, zijn enkel de rechtbanken van Nijvel 
bevoegd, ook bij aanvraag tot interventie en garantie en in geval van meerdere verweerders. 
Het huidig contract wordt geregeld door het Belgisch materieel recht.  
 

 

De bestelbon in bijlage maakt integraal deel uit van het huidig contract. 
 
Opgesteld te goeder trouw in twee exemplaren te    op ……………………. 
 
 
 
Voor Logidrive N.V.,   Voor de klant, 
 

 
 
 
BIJLAGE – SPECIFIEKE PRODUCTEN 

 
 

• WinBooks Accounting 

• WinBooks on Web 

• SYBASE Advantage Database Server 

• WinBooks Logistics 

• WinBooks Virtual Invoice 

• WinBooks Connect 

• WinBooks ScanSend 

• WinBooks Analyse Bilantaire (Jaarrekeningen) 

• WinBooks TaxMate (belastingaangifte) 

• Office ASP/CLOUD 

• LogiTools 

• LogiPayroll 

• LogiCash 

• DLL WinBooks 

• Web Service Logistics 

• Web Service WinBooks 

• LogiPayPal 

• LogiEbay 

• CODABOX 

• Kallima 

• LogiAddon 

• WinBooks View (Wemsy) 
 

 


