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APP DEMO – CAPPIE VOORWAARDEN  
 
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten die worden aangegaan bij alle door DISPI 
Software Engineering (verder aangeduid als DISPI) in licentie uitgegeven Apps die ter beschikking staan 
via App Stores of andere downloads. Zij zijn bij het aangaan van de DEMO-versie van Cappie wezenlijk 
onderdeel van de DEMO-overeenkomst en dus onlosmakelijk met de DEMO verbonden. De 
Opdrachtgever wordt nooit eigenaar van de door DISPI uitgegeven Apps en heeft géén exclusief 
(gebruiks)recht op de Apps, en nooit recht, in welke vorm dan ook,  op de broncode van de Apps. De 
Opdrachtgever, ter ene zijde, en DISPI hierna te noemen 'Licentiegever' ter andere zijde, komen tbv de 
apps overeen dat : 
  
1. De Licentiegever zorgt voor de duur van de overeenkomst voor de aanwezigheid van de hosting-
service op het Internet ten behoeve van de Opdrachtgever.  
 
2. De Licentiegever stelt de volgende licentie van Cappie met de volgende standaard limieten ter 
beschikking aan de opdrachtgever zoals aangegeven in het DEMO APP-contract 
 
 - Interactief met 3Gb aan dataverkeer per testperiode van 1 maand 
 
3. De licentiekosten welke aan Opdrachtgever worden berekend voor de DEMO bedragen 0,0 euro.   
Zie www.e-captain.nl/app voor onder andere prijzen. 
 
4.  Binnen het hostingpakket e-Captain en binnen alle DISPI Apps is het niet toegestaan om erotisch, 
discriminerend en/of illegaal materiaal als content te plaatsen of (geweld)uitlokking te openbaren.  
 
5.  Niet gebruikt dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand. 
 
6. De Licentiegever zal gegevens van Opdrachtgever met zorg en discretie behandelen.  
 
7. De Licentiegever heeft de tekst powered by e-Captain onder andere in het openings- en info scherm.  
 
8. De Licentiegever biedt de mogelijkheid van beheer van de DISPI Apps van Opdrachtgever door 
middel van het ingebouwde Content Management System van e-Captain, verder aangeduid als CMS. 
 
9.  De Cappie faciliteiten zijn alleen voor de Opdrachtgever, deze mogen niet zonder schriftelijke 
toestemming van de Licentiegever aan derden worden doorgeleverd. Medewerkers van opdrachtgever 
worden via email voorzien van relevante aanvullingen, wijzigingen en/of aanpassingen in Cappie. 
 
10.  De Licentiegever is vrij om tariefwijzigingen aan de Opdrachtgever door te berekenen met een 
maximum van 5% per jaar. Opdrachtgever heeft dan gedurende een maand na mededeling het recht de 
overeenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen.  
 
11.  De Licentiegever heeft geen zeggenschap over de inhoud van de door Opdrachtgever aangeboden 
data behoudens punt 5. 
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12. Opdrachtgever vrijwaart de Licentiegever van alle juridische claims met betrekking tot de door 
Opdrachtgever geplaatste data. De Licentiegever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de app 
van Opdrachtgever en/of verwijzingen naar overige website en/of informatie van derden. Schade welke 
door ondeskundigheid, illegaal handelen en/of spamming door Opdrachtgever toegebracht, is voor 
rekening van Opdrachtgever. Schade die de Licentiegever hierdoor ondervindt zal worden verhaald op 
de Opdrachtgever. 
 
13. De Licentiegever behoudt zich het recht voor om bij wanprestatie van Opdrachtgever en na één 
schriftelijke waarschuwing, DISPI Apps af te sluiten van het Internet. De Licentiegever behoudt zich het 
recht voor, om pagina's welke het functioneren van de Licentiegever in gevaar brengen, te verwijderen 
c.q. af te sluiten. Bij wanbetaling komen incasso-, rente- en overige kosten ten laste van Opdrachtgever.  
 
14.  De Licentiegever is niet aansprakelijk voor alle (gevolg-)schade die het gevolg is van: overmacht;  
onbereikbaarheid van de server ten gevolge van, niet aan De Licentiegever toe te rekenen, stroomuitval 
of –storing; onderhoud aan apparatuur en/of software en het gebruik van de diensten en/of software 
van de Licentiegever en verwijzingen naar derdenprodukten en/of pagina’s en de content daarin of 
daarvan en elk gebruik door een gebruiker van de Opdrachtgever of externe relatie daarvan.  
 
15.  Deze overeenkomst heeft een looptijd gelijk aan de demoperiode van Cappie  
 
16.  Indien de ingangsdatum niet is opgegeven bij het ontvangen van een Cappie APP contract de 
ingangsdatum de ontvangstdatum van de overeenkomst is + 3 dagen, is.   
 
17.  Aangebrachte wijzigingen in deze overeenkomst maken de overeenkomst ongeldig. 
 
18. Op al onze overeenkomsten zijn deze aanvullende voorwaarden en indien afwijkend de Algemene 
Voorwaarden van DISPI van toepassing.  


