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Algemene voorwaarden Codean BV  
 

1. Algemeen 

1.1 Dit zijn de algemene voorwaarden van Codean BV met betrekking tot de levering van diensten en 

producten op het gebied van de digitale veiligheid van software, waaronder maar niet beperkt tot: 

penetration testen, (continue) software security review, security consultancy en licenties op de Codean 

Review Environment.  

2. Definities  

2.1 In deze leveringsvoorwaarden hebben de navolgende begrippen de volgende betekenis: 

Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Codean BV. 

Codean: Codean BV, kantoorhoudende te Utrecht en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder 

nummer 82936080. 

Website: de website van Codean BV. 

Wederpartij: iedere partij met wie Codean BV (potentieel) een overeenkomst sluit (waaronder afnemers) 

waarop de algemene voorwaarden van toepassing zijn. 

3. Toepasselijkheid  

3.1 Op alle offertes en overeenkomsten tussen Codean en haar Wederpartijen zijn, behoudens voor zover 

hiervan uitdrukkelijk schriftelijk van wordt afgeweken, deze algemene voorwaarden van toepassing. 

Algemene voorwaarden, waaronder leveringsvoorwaarden, van de Wederpartij zijn niet van toepassing 

op aanbiedingen en orders van, bestellingen bij en overeenkomsten met Codean.  

3.2 Het accepteren van een offerte en/of het ondertekenen van een contract houdt in dat een Wederpartij 

de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt. Ook elk gebruik van de diensten houdt 

in dat de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden wordt aanvaard. Het gebruik van diensten 

zonder aanvaarding is niet toegestaan.  

3.3 Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval 

de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. De meest actuele algemene voorwaarden zijn te allen 

tijde via de Website van Codean te vinden. 

3.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze algemene voorwaarden en in eventuele nadere 

overeenkomsten ten behoeve van Codean bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door 

Codean ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.  

3.5 Codean behoudt zich te allen tijde het recht voor om de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. 

4. Totstandkoming overeenkomst 

4.1 Overeenkomsten met Codean komen tot stand door het accepteren van een offerte en/of het 

ondertekenen van een contract en de aanvaarding hiervan door de Wederpartij.  

5. Betaling  

5.1 Codean hanteert een standaard betalingstermijn van 30 dagen, gerekend vanaf de factuurdatum. Het is 

mogelijk in de offerte hiervan af te wijken en een andere betalingstermijn vast te stellen.  
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5.2 Indien de Wederpartij met enige betaling in gebreke is, is Codean gerechtigd (de uitvoering van) de 

betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel 

zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden.  

6. Levering van diensten  

6.1 Na akkoord op de offerte zal Codean de afgesproken diensten leveren. In de offerte kunnen streefdata 

voor oplevering van het eindresultaat (eindrapport) worden afgesproken. Aangezien alle data welke 

Codean zal noemen altijd streefdata zullen zijn, zal overschrijding van deze streefdata de Wederpartij 

geen recht geven op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de 

overeenkomst te ontbinden, tenzij overschrijding van deze streefdata in de gegeven omstandigheden 

naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zijn. 

6.2 Bij de levering van diensten zal Codean nimmer een resultaatverplichting geven. Codean committeert 

zich door het aangaan van een overeenkomst aan een inspanningsverplichting, welke onafhankelijk is van 

het inhoudelijke resultaat. Codean kan inhoudsonafhankelijke verplichtingen aangaan zoals het 

verplichten tot opleveren van een rapport, maar zal nimmer verplicht zijn tot resultaat met betrekking 

tot de inhoudelijke volledigheid van haar diensten (waaronder het advies met betrekking tot de digitale 

veiligheid van software)  

6.3 De diensten van Codean beperken zich tot het geven van advies, waarbij het aan de Wederpartij is om te 

bepalen hoe met dat advies wordt omgegaan. Dit houdt in dat Codean geenszins verplicht is om mogelijke 

kwetsbaarheden en risico’s bij de Wederpartij op te lossen. Daarmee blijft de Wederpartij volledig 

verantwoordelijk voor de (digitale) veiligheid van zijn eigen software, bedrijf en overige (digitale) waren.  

7. Overmacht 

7.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Codean ingeval van overmacht het recht 

om, naar eigen keuze, de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de 

Wederpartij dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Codean gehouden is tot enige 

schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en 

billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.  

7.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Codean kan worden toegerekend, 

omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer 

geldende opvattingen voor haar rekening komt. 

8. Aansprakelijkheid en vrijwaring 

8.1 Codean is door de wettelijk verplichte zorgplicht voor IT dienstverleners in beperkte mate aansprakelijk 

voor schade die geleden wordt indien Codean zich niet aan deze zorgplicht houdt. Hierbuiten is alle 

aansprakelijkheid van Codean voor schade – waaronder mede maar niet uitsluitend valt te begrijpen 

schade, die het gevolg is van onjuistheid, onrechtmatigheid of onvolledigheid van de door Codean 

uitgegeven informatie – die de Wederpartij lijdt doordat Codean tekortschiet in de nakoming van deze 

algemene voorwaarden en/of een overeenkomst of in verband met de uitvoering van deze algemene 

voorwaarden en/of een overeenkomst een onrechtmatige daad pleegt, uitgesloten.  

8.2 In het geval dat Codian aansprakelijk is, dan is de vergoedingsplicht ongeacht de grondslag van 

aansprakelijkheid - waaronder op grond van een toerekenbare tekortkoming, onrechtmatige daad, een 

tekortkoming in de nakoming van een garantieverplichting of een vrijwaringsverplichting of anderszins – 

per kalenderjaar beperkt tot een bedrag van maximaal 50% van de door de klant verschuldigde 

vergoeding ter zake van alle gebeurtenissen die zich in het desbetreffende kalenderjaar voordoen. 
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Codean is niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder in ieder geval maar niet beperkt tot gederfde 

winst, gederfde omzet en/of reputatieschade.  

8.3 Indien er geen overeenkomst zou bestaan tussen Codean en Wederpartij zouden de diensten welke 

Codean levert kunnen worden geschaard onder computervredebreuk, aangezien Codean o.a. onderzoek 

doet naar de digitale veiligheid van software. Wederpartij geeft nadrukkelijk aan dat door akkoord te 

geven op een offerte, contract of andere overeenkomst, toestemming wordt gegeven aan Codean om 

activiteiten te verrichten die zonder enig contact tussen Codean en Wederpartij kunnen worden 

geschaard onder computervredebreuk.  

9. Voorbehoud van rechten van intellectuele eigendom  

9.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op de krachtens de overeenkomst geleverde of ter beschikking 

gestelde producten en/of diensten, waaronder elektronische publicaties, programmatuur, websites, 

databestanden, documentatie, rapporten, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten 

uitsluitend bij Codean of haar licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

9.2 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Codean of de betreffende rechthebbende is het 

uitdrukkelijk niet toegestaan om de rapporten, elektronische publicaties en andere materialen (geheel of 

gedeeltelijk) openbaar te maken, of op enige andere wijze te (doen) gebruiken waardoor schade wordt 

berokkend aan of ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van de rechten van 

intellectuele eigendom of enige andere rechten van Codean of de betreffende rechthebbende.  

9.3 Het is de Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnaam 

of andere rechten van intellectuele eigendom uit (software)materiaal van Codean te verwijderen of te 

wijzigen.  

9.4 De Wederpartij stemt ermee in dat hij alle producten en/of diensten alleen voor doeleinden gebruikt die 

zijn toegestaan op grond van deze algemene voorwaarden, een overeenkomst tussen Codean en 

Wederpartij of de toepasselijke wet- of regelgeving. 

10. Privacy, geheimhouding en gebruik van data  

10.1 Codean gebruikt en verwerkt de persoonlijke gegevens van haar Wederpartij in overeenstemming met 

haar privacyverklaring, die onder andere te vinden is op de homepagina van de Website.  

10.2 Gezien het feit dat Codean inzicht heeft in de broncode van Wederpartij, spreekt het voor zich dat Codean 

zich committeert om met alle hierbij betrokken data zeer zorgvuldig om te gaan, deze volledig geheim te 

houden, en deze goed te beveiligen. Wederpartij geeft bij aanvaarding van een offerte over 

overeenkomst toestemming aan Codean om deze alle hierbij betrokken data te gebruiken voor intern 

gebruik, te weten het verbeteren van haar dienstverlening aan al haar (huidige en toekomstige) klanten.  

10.3 Partijen zullen alles in het werk stellen om te voorkomen dat vertrouwelijke informatie van de andere 

partij ter kennis of in handen van derden komt. Een en ander geldt niet indien de openbaarmakende 

partij aantoont dat bepaalde informatie reeds publiekelijk bekend is, anders dan door schending van deze 

geheimhoudingsverplichting of indien een partij door een daartoe bevoegde (rechterlijke) instantie 

wordt gedwongen vertrouwelijke informatie te openbaren. 

11. Overige bepalingen 

11.1 Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden (gedeeltelijk) ongeldig is of wordt, dan 

blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. In een dergelijk geval zal Codean het ongeldige 

gedeelte van de algemene voorwaarden vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de 
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rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze algemene voorwaarden, zoveel mogelijk 

overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte. 

11.2 Het door een partij niet uitoefenen van een enig recht of het niet aanwenden van enig rechtsmiddel 

houdt geen afstand van dat recht of rechtsmiddel in. 

11.3 Eventuele mondelinge toezeggingen en afspraken hebben geen werking, tenzij deze schriftelijk door een 

partij zijn bevestigd. 

11.4 De artikelen met betrekking tot aansprakelijkheid, geheimhouding, intellectuele eigendomsrechten en 

geschillenbeslechting blijven naar hun aard van toepassing na beëindiging van een overeenkomst tussen 

Codean en de Wederpartij. 

11.5 Het is de Wederpartij niet toegestaan rechten en verplichtingen van een overeenkomst over te dragen 

aan een derde zonder schriftelijke toestemming van Codean.  

11.6 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze 

Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Leveringsvoorwaarden, is uitsluitend 

Nederlands recht van toepassing en alle hierop betrekking hebbende geschillen dienen bij uitsluiting te 

worden voorgelegd aan de rechtbank te Utrecht. 
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