
Overeenkomst van Opdracht – HORECA onderneming (NL)

DE PARTIJEN: 
AC Hospitality V.O.F.
Indigoweg 7, 5247 KA, Rosmalen
info@trymozo.com
KVK: 86082353
“MOZO”, hierna te noemen Opdrachtnemer.

én,

Opdrachtgever uit overeenkomst, hierna te noemen “Opdrachtgever”.

IN AANMERKING NEMENDE DAT:
Opdrachtgever is een horecabedrijf met een fysieke horecagelegenheid;

MOZO is een XaaS (de verzamelnaam voor het aanbieden van het gebruik van
een ICT product of dienst) met focuspunt SAAS (Software as a Service). MOZO
biedt een digitaal platform waarmee zij met de gasten aan hun tafel kunnen
communiceren en flexibel hun profiel kunnen updaten naar de wens van het
moment. Het SAAS platform is laagdrempelig en volledig aan te passen aan de
voorkeur van de horecazaak op ieder gewenst moment van de dag.

Opdrachtnemer exploiteert het platform genaamd MOZO platform. Met dit
platform stelt Opdrachtnemer haar klanten in staat de op dat platform
gebouwde toepassingen te gebruiken.

Aan horecaondernemingen worden MOZO producten ter beschikking gesteld
door middel waarvan gecommuniceerd wordt met het platform van MOZO;

Opdrachtgever verkrijgt tegen betaling van de overeengekomen vergoeding
het recht voor de duur van de overeenkomst gebruik te maken van het
digitale platform dat MOZO heeft ontwikkeld;

Opdrachtgever en Opdrachtnemer gaan naast een overeenkomst van
opdracht aan als geregeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek tevens
een gebruiksovereenkomst aan.



VERKLAREN ALS VOLGT TE ZIJN OVEREENGEKOMEN:
1. Omschrijving Opdracht en Gebruiksrecht
1.1 Opdrachtgever geeft Opdrachtnemer de opdracht om het

communiceren met haar gasten te digitaliseren.
1.2 Middels ondertekening en het retourneren van de o�ertedatum

verstrekt Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer de opdracht de in
artikel 1.3 genoemde producten te leveren, waarmee opdrachtgever
toegang krijgt tot het platform van Opdrachtnemer.

1.3 De bestelling in kwestie is vermeld in de projectovereenkomst.
1.4 Opdrachtnemer verleent aan opdrachtnemer het niet overdraagbare

recht op gebruik van het door Opdrachtnemer ontwikkelde platform
middels de producten die hiervoor ter beschikking zijn gesteld.

2. Aanvang en de duur van de Overeenkomst
2.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, te weten de

duur van vermeld op de projectovereenkomst en vangt aan op de
datum vermeld op de projectovereenkomst na ontvangst van de
getekende overeenkomst. 

2.2 De Overeenkomst is tussentijds niet opzegbaar.
2.3 Deze Overeenkomst kan door beide partijen tegen de afloop van het

jaar schriftelijk of per e-mail worden opgezegd, met inachtneming van
de opzegtermijn van een maand en wordt bij gebreke van een tijdige
opzegging ieder jaar automatisch verlengd voor de duur van 1 jaar.

3. Uitvoering van de overeenkomst
3.1 Opdrachtgever ontvangt van Opdrachtnemer producten zoals

beschreven in 1.2 van Opdrachtnemer
3.2 Ten einde het gebruik van het platform en de mogelijkheden die het

biedt te optimaliseren ontvangt opdrachtgever periodiek data inzichten
van Opdrachtnemer.

3.3 Opdrachtgever ontvangt periodiek een update over de gasten van
Opdrachtnemer.

3.4 Opdrachtnemer heeft het recht om op elk gewenst moment en zonder
voorafgaande aankondiging wijzigingen aan te brengen in producten en
diensten in het kader doorontwikkelen van het platform van
Opdrachtnemer.

3.5 Opdrachtnemer is gehouden (inspanningsverbintenis) om te zorgen dat
het product functioneert en zal in geval van een storing na een melding
op eerste verzoek ondersteuning bieden bij het vervangen van het
product en/ of zo snel mogelijk een vervangend product sturen.



4. Betaling
4.1 Betaling abonnement vinden plaats per maand of per jaar.
4.2 Voor zover niet anders is overeengekomen, worden de

abonnementskosten per automatische incasso geïncasseerd
4.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor opdrachtgever de toegang

tot het digitale platform te ontzeggen, indien opdrachtgever na
aanmaning en ingebrekestelling weigerachtig blijft een openstaande
rekening te voldoen. 

4.4 Betaling kan op basis van een eenmalige vooruitbetaling waarin
Gebruiker het bedrag voor 1 jaar ineens dient te voldoen. Gebruiker
heeft ook de keus om de betaling per maand te voldoen.

4.5 Bij niet tijdige betaling wordt de klant schriftelijk of elektronisch
aangemaand.

4.6 Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke, die op de
eventuele incasso van de uit hoofde aan de met ondernemer gesloten
overeenkomst(en) verschuldigde bedragen mochten vallen, komen voor
rekening van de afnemer.

4.7 De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde
betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

4.8 In geval van wanbetaling van de klant heeft de ondernemer behoudens
wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar
gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

5. Aansprakelijkheid
5.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een

gebrek in het product en niet aansprakelijk voor door opdrachtgever
geleden schade als gevolg van enige tekortkoming in de uitvoering van
deze overeenkomst, tenzij de schade het gevolg is van opzet of
bewuste roekeloosheid van opdrachtnemer.

5.2 Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor door opdrachtgever
uit welke hoofde dan ook geleden indirecte schade, waaronder
begrepen winstderving, of omzetderving, immateriële schade, verlies
van gegevens, bedrijfsschade, stilligschade of voor enig ander
gevolgschade.

5.3 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de
aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor door Opdrachtgever uit
welke hoofde dan ook geleden schade beperkt tot het totaalbedrag dat
Opdrachtnemer uit hoofde van deze overeenkomst heeft ontvangen.
Deze beperking is niet van toepassing op directe schade veroorzaakt
door opzet of grove schuld van Opdrachtnemer.

5.4 De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van
derden en stelt Opdrachtnemer in die zin volledig schadeloos, voor
zover de wet dit toestaat.

6. Overmacht en onvoorziene omstandigheden



6.1 Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige
verplichting uit deze overeenkomst indien Opdrachtnemer daartoe is
verhinderd als gevolg van overmacht en of onvoorziene
omstandigheden.

6.2 Onder overmacht wordt aan de zijde van Opdrachtnemer wordt in
ieder geval verstaan overheidsmaatregelen, elektriciteit storingen,
storingen van digitale platform, storing van internet, datanetwerk – of
telecommunicatie faciliteiten, terrorisme, pandemie en oorlog.

6.3 Onder onvoorziene omstandigheden wordt verstaan een toekomstige
omstandigheid waarmee bij het sluiten van deze overeenkomst geen
rekening is gehouden.

7. Algemene voorwaarden
7.1 Op deze overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van

Opdrachtnemer van toepassing. Opdrachtgever verklaart de Algemene
Voorwaarden bij ondertekening van deze overeenkomst te hebben
ontvangen en daarmee bekend te zijn en tekent hierbij voor de
ontvangst en toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

7.2 Toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde Algemene
Voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij schriftelijk anders
is overeengekomen. 

8. Geheimhouding
8.1 Opdrachtgever zal geheimhouding betrachten met betrekking tot alle

bijzonderheden betre�ende de onderneming van Opdrachtgever en de
opdracht, waarvan Opdrachtnemer geacht kan worden te bese�en dat
die gegevens van vertrouwelijke aard zijn.

8.2 Het is opdrachtgever verboden, hetzij gedurende de Opdracht, hetzij na
beëindiging daarvan, op enigerlei wijze aan derden direct of indirect, in
welke vorm dan ook enige mededeling te doen van of aangaande enige
gegevens de onderneming van Opdrachtgever.

8.3 Opdrachtgever is verplicht vooraf schriftelijke toestemming van
Opdrachtnemer te vragen en te verkrijgen voor publicaties in woord of
geschrift, die de belangen van Opdrachtnemer op enigerlei wijze
kunnen raken.

8.4 Bedrijfseigendommen, alsmede alle correspondentie, aantekeningen,
tekeningen, modellen, geautomatiseerde bestanden en andere dragers
van gegevens etc., betrekking hebbende op de
bedrijfsaangelegenheden van Opdrachtnemer, moeten op eerste
verzoek van Opdrachtnemer, doch in elk geval bij het einde van de
Opdracht, uiterlijk op de laatste dag van de Opdracht, onverwijld door
Opdrachtgever bij Opdrachtnemer worden ingeleverd.

8.5 Al het hiervoor bepaalde geldt evenzeer en onverkort voor gegevens,
bescheiden, machines, installaties of enige andere zaken hoe ook
genaamd, van klanten of andere relaties van Opdrachtnemer.

8.6 Overtreding door Opdrachtgever van het in de leden 1 tot en met 5
gestelde kan een reden vormen voor beëindiging van de Opdracht.



9. Slotbepalingen
9.1 Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen die worden

gemaakt na het sluiten van deze overeenkomst zijn slechts bindend
indien en voor zover zij door Partijen schriftelijk zijn vastgelegd. Indien
deze overeenkomst nietige bepalingen bevat, leidt dit niet tot
nietigheid van de overige bepalingen in deze overeenkomst. De nietige
bepaling zal worden vervangen door een rechtsgeldige bepaling die zo
veel mogelijk overeenkomt met de bedoelingen van Partijen bij de
nietige bepaling.

9.2 Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
9.3 Geschillen die ontstaan naar aanleiding van onderhavige

overeenkomst, dan wel nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg
mochten zijn, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.


