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CONTRACT APP – CAPPIE 
 
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 en behoren op alle pagina’s mede ondertekend te worden. De 
Opdrachtgever wordt nooit eigenaar van de door DISPI uitgegeven apps en heeft géén exclusief 
(gebruiks)recht op de apps, en nooit recht op de broncode van de apps. De Opdrachtgever, ter ene 
zijde, en DISPI hierna te noemen 'Licentiegever' ter andere zijde, komen t.b.v. 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 één van de volgende 3 licenties van Cappie met de volgende standaard 
limieten ter beschikking aan de opdrachtgever zoals aangegeven in het contract. 
  

•  1. Standaard met 1 GB aan datagebruik per maand of testperiode   
•  2. Interactief met 3 GB aan dataverkeer per maand of testperiode 
•  3. Branded met 5 GB aan dataverkeer per maand of testperiode 

 
OPTIES – UITBREIDINGEN E-CAPTAIN 
•  1. Per 1 GB, 5 GB of 10 GB per maand voor 18, 75 of 120 euro per jaar  
•  2. Overschrijding van dataverkeer per maand berekend kost 2 euro per 1 GB.   
 

3. De licentiekosten welke aan Opdrachtgever worden berekend zijn minimaal 180 euro per jaar voor 
de standaardversie van Cappie. Zie www.e-captain.nl/app voor onder andere prijzen. 
 
4. Alle DISPI / Cappie betalingen zullen bij vooruitbetaling geschieden door middel van automatische 
incasso. Opdrachtgever wordt pas licentiegebruiker van Cappie nadat deze kosten zijn voldaan.  
 
5.  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.  
 
6.  Niet gebruikt dataverkeer is niet overdraagbaar naar een volgende maand. 
 
7. De Licentiegever zal gegevens van Opdrachtgever met zorg en discretie behandelen.  
 
8. De Licentiegever heeft de tekst ‘powered by e-Captain’ onder andere in het openings- en 
infoscherm. 
 
9. 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. 
 
10.  De Cappie faciliteiten zijn alleen voor de Opdrachtgever, deze mogen niet zonder schriftelijke 
toestemming van de Licentiegever aan derden worden overhandigd. Medewerkers van Opdrachtgever 
worden via email voorzien van relevante aanvullingen, wijzigingen en/of aanpassingen in Cappie. 
 



 

   
 
 

PARAAF AKKOORD : ___________   DATUM: ______________  NAAM VOLUIT: _______________________________________A -  BLZ: 2 
 
Deze voorwaarden zijn aanvullend op de algemene voorwaarden DISPI. Hiermee vervallen alle vorige versies van de Cappie overeenkomst. 

 
 

 
www.e-captain.nl | helpdesk@e-captain.nl | Tel. 073 - 614 14 40 | Hambakenwetering 15 5231 DD ’s-Hertogenbosch  

e-Captain is een product van dispi. 

 

 

11.  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.  
 
12.  De Licentiegever heeft geen zeggenschap over de inhoud van de door Opdrachtgever aangeboden 
data behoudens punt 5. 
 
13. 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. 
 
14. 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.  
 
15.  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 producten van derden en/of pagina’s en de content daarin of 
daarvan en elk gebruik door een gebruiker van de Opdrachtgever of externe relatie daarvan.  
 
16.  Deze overeenkomst heeft een looptijd van onbepaalde tijd. Er wordt per 12 maanden gefactureerd 
en per versie afgerekend (standaard, interactief, branded). Zie hiervoor ook de app-prijzen-pagina. 
Opzegging alleen schriftelijk en wel uiterlijk 2 maanden voor de nieuwe licentie-facturatievervaldatum 
van deze overeenkomst (dag-maand-actuele jaar). Er vindt géén restitutie plaats van licentiegelden of 
overige gelden bij opzegging.  
 
17.  Indien u niet dezelfde dag een actuele KvK Uittreksel meestuurt bij aanlevering van deze 
overeenkomst zal DISPI op kosten van – organisatienaam (€ 7,50 euro) een KvK Uittreksel downloaden 
bij de KvK.  
 
18.  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.   
 
19.  Alle vermelde bedragen zijn exclusief de geldende BTW.  
 
20.  Aangebrachte wijzigingen in deze overeenkomst maken de overeenkomst ongeldig. 
 
21. Bij ontvangst van de APP- contract, en de daarop vermelde keuze,  worden de setup, aanmaak, 
activeringskosten in rekening gebracht van de gekozen versie.  
 
22. Op al onze overeenkomsten zijn deze voorwaarden en indien afwijkend de Algemene Voorwaarden 
van DISPI van toepassing.   
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OVEREENKOMST CAPPIE – APP door dispi bv 
 

 

Mail/stuur de overeenkomst naar  
Mail :  helpdesk@e-captain.nl  of per post: DISPI bv, Hambakenwetering 15,  5231 DD ‘s-Hertogenbosch 

 

Indien niet akkoord met de afschrijving kunt u een verzoek tot terugboeking indienen bij uw bank. 
Incassant stelt de contractant minimaal 1 werkdag tevoren op de hoogte van de afschrijving. 
Contractant is verplicht hiervoor het juiste emailadres door te geven aan e-Captain en ge-update te houden. 

* =  Verplicht invullen door Opdrachtgever                                  

Volledige naam beheerder (persoon) :  

Organisatienaam t.b.v. vermelding in applijst:* Opdrachtgever 

Bezoekadres:  

Bezoek Postcode / Bezoek Plaats:  

Telefoonnummer secretariaat:   

E-mail secretariaat:  

Kamer van Koophandel nummer:*  

IBAN REKENINGNUMMER:*  

Verklaart hierbij:  

 bevoegd te zijn om te handelen namens bovenstaande organisatie  (indien van toepassing) 

 akkoord te gaan met deze aanvullende en de algemene voorwaarden van DISPI bv 

 tot wederopzegging akkoord te gaan met automatische incasso van gemeld totaalbedrag 

 bij het niet aanleveren van een recente KvK, DISPI opdracht te geven een uittreksel KvK te downloaden en kosten te belasten (€7,50) 

 akkoord te gaan bij de standaard en interactieve versie dat uw organisatienaam in de APP-deelnemerslijst komt te staan in de APP 

 een (kaal) logo van de organisatie aan te leveren met een minimale afmeting van 300 pixels of vectorformaat  
 

EN DE DIENST AF TE NEMEN MET INGANG VAN DATUM: _________________________*  

CAPPIE VERSIE ** doorhalen wat niet van toepassing is  PRIJS PER JAAR (EXCL. BTW) 

Cappie Standaard                           JA / NEE **                     
 
Cappie Interactief                           JA / NEE ** 
 
Cappie Branded                              JA / NEE  ** 
Vermelding in App lijst                                        JA / NEE  ** 

     € 180,00 per jaar (€ 15,00 per maand) 
                  € 150,00 eenmalige setup-, aanmaak- en activeringskosten 
      

     € 135,00 per kwartaal (€ 45,00 per maand) 
                  € 300,00 eenmalige setup-, aanmaak- en activeringskosten      
 

     € 75,00 euro per maand  
                  € 600,00 eenmalige setup-, aanmaak- en activeringskosten     

  TOTAALBEDRAG 

Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.                                               LET OP: Bent u gezamenlijk bevoegd? Teken met 2 personen conform KvK. 

FUNCTIE: 
 
 
FUNCTIE: 
 
  

HANDTEKENING: 
 
 
HANDTEKENING: 
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