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 Exact Voorwaarden voor Exact bouw7    Exact Conditions for Exact bouw7  
 In aanvulling en/of afwijking op de Exact Online 

voorwaarden versie Augustus 2019  komen partijen het 
volgende overeen:  
 

The following additions to and/or deviations of the Exact 
online conditions version August 2019 are agreed 
between the parties:  

 Mededeling 
Het woord “Online” in deze voorwaarden wordt geheel 
verwijderd. Afnemer krijgt geen toegang tot de web applicatie 
Exact Online, maar uitsluitend tot de web applicatie voor 
Bouw7 management software. Het betreft dan ook Exact 
Voorwaarden die behoren bij de Exact Overeenkomst voor 
Exact bouw7 software. 

Statement 
The word “Online” will be deleted in full in these conditions. 
Customer will not have access to the web application Exact 
Online, but only to the web application for Bouw7 
management software. Therefore it concerns the Exact 
Conditions which belong to the Exact Agreement for the Exact 
bouw7 software. 

 Artikel 1 - Definities Article 1 - Definitions 

 De definitie van Website wordt vervangen door de website 
van Exact en/of Bouw7. 

The definition of Website will be replaced by the website of 
Exact and/or Bouw7. 

 Artikel 2 - Algemeen Article 2 - General 

 De tweede zin van artikel 2.6 wordt als volgt aangepast: 
“Exact zal via de Web Applicatie, de Website, een 
pushnotificatie via Intercom of op een andere wijze redelijke 
voorafgaande kennisgeving doen voordat de geactualiseerde 
Exact Voorwaarden in werking treden.”  

The second sentence of article 2.8 will be changed as follow: 
“Exact will give reasonable prior notice through the Web 
Application, the Website, push notification via Intercom or 
otherwise before the updated Exact Conditions come into 
effect.” 

 Artikel 4 – Prijzen en betaling Article 4 – Prices and payment 

 In artikel 4.4 worden de woorden “scans op transactie basis” 
en “scanbundel” verwijderd.  
 

In article 4.4 the words “transaction-based scans” and “scan 
bundle” will be deleted. 
  

 Artikel 9 – Ondersteuning Article 9 – Support  

 Artikel 9.3 luidt als volgt: “Afnemer kan Exact verzoeken om 
werkzaamheden te verrichten in verband met de in artikel 9.2 
C, J en H genoemde onderwerpen, bijvoorbeeld door middel 
van Consultancydiensten zoals genoemd in artikel 10. Alle 
door Exact uitgevoerde werkzaamheden zullen in rekening 
worden gebracht bovenop de vergoeding bedoeld in artikel 4 
en tegen de op dat moment bij Exact geldende prijzen.” 

Article 9.3 must be read as follow: “The Customer may 
request Exact to perform work in relation to the subjects 
referred to in article 9.2 C, J and H, for example through 
Consultancy Services as referred to in Article 10. All work that 
Exact performs will be charged in addition to the fee referred 
to in Article 4 and at Exact’s prices in effect at that specific 
time. 

 Artikel 10 – Consultancydiensten Article 10 – Consultancy Services 

 De eerste zin van artikel 10.1 wordt aangepast en luidt: 
“Afnemer zal Consultancydiensten aanvragen via de chat 
functionaliteit in de Web Applicatie.”  

The first sentence of article 10.1 will be adjusted and must be 
read as follow: “Customer will request Consultancy Services 
through the chat functionality in the Web Application.” 

 Artikel 11 – Accountants  Article 11 – Accountants  

 Artikel 11 is niet van toepassing. Article 11 is not applicable. 

 Artikel 12 – Afnemergegevens Article 12 – Customer Data 

 Artikel 12.2 wordt aangepast en luidt als volgt: “Exact 
garandeert dat de Afnemergegevens, voor zover 
commercieel en redelijk uitvoerbaar, beschermd zijn tegen 
verlies, schade of vernietiging; Exact kan echter niet 
garanderen dat er geen verlies, schade of vernietiging van 
gegevens zal plaatsvinden. Exact maakt voortdurend 
backups van Afnemergegevens, uitsluitend voor doeleinden 
van gegevensherstel. Exact kan deze back-up niet 
rechtstreeks aan Afnemer verstrekken.” 

Article 12.2 will be adjusted as follows: “Exact warrants that 
the Customer Data is protected against loss, damage or 
destruction to the extent commercially and reasonably 
practicable; but cannot guarantee that no loss, damage or 
destruction of data will occur. Exact continuously makes a 
back- up of Customer Data exclusively for data recovery 
purposes. Exact cannot provide this backup directly to the 
Customer.” 

 Artikel 16 – Softwarecomponenten en diensten door 
derden 

Article 16 – Third-party software components and 
services 

 Artikel 16.1 wordt vervangen door de volgende tekst: “Indien 
en voor zover de Web Applicatie Componenten van Derden 
bevat, dan zullen de voorwaarden die van toepassing zijn 
tussen Exact en bedoelde derde ook gelden tussen Exact en 
Afnemer. Op eerste verzoek van Afnemer zullen die 
voorwaarden door Exact aan Afnemer worden verstrekt. 
Afnemer verklaart voldoende in staat te zijn gesteld om kennis 
te nemen van die voorwaarden, die van tijd tot tijd kunnen 
worden bijgewerkt en het is verantwoordelijkheid van 
Afnemer om vertrouwd te raken met eventuele wijzigingen. 
Het voortzetten van het gebruik door Afnemer van de Web 
Applicatie en dergelijke Componenten van Derden na die 
wijzigingen geldt als de acceptatie door Afnemer van de 
herziene voorwaarden, behoudens enige andersluidende 
bepalingen in deze voorwaarden. Eventuele Componenten 
van Derden die zijn ingebed in de Web Applicatie of aan 
Afnemer in sublicentie zijn gegeven worden door Exact aan 
Afnemer in licentie gegeven in de huidige staat (“as is”). Met 
uitzondering van uitdrukkelijk en rechtstreeks aan Afnemer 

Article 16.1 will be replaced by the following language: “If and 
to the extent that the Web Application may contain Third-Party 
Components, the conditions which apply between Exact and 
third party will also apply between Exact and Customer. At the 
Customer’s first request Exact will provide these conditions to 
the Customer. Customer declares he has been able to take 
note of these conditions, which conditions may be amended 
occasionally and it is the Customer’s responsibility to regularly 
familiarize itself with any amendments. Customer’s continued 
use of the Web Application and such Third-Party Components 
after these amendments will be considered the Customer’s 
acceptance of the revised conditions, unless these terms and 
conditions stipulate otherwise. Any Third-Party Components 
embedded in the Web Application or sublicensed to the 
Customer will be licensed by Exact to the Customer in their 
current state (‘as is’). Except from warranties that the third-
party licensor provides explicitly and directly to the Customer 
under any conditions of that third party, Exact does not 
provide any further warranty with regard to those Third-Party 
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gegeven garanties door de derde-licentiegever volgens de 
(eventuele) voorwaarden van die derde, verstrekt Exact  geen 
enkele andere garantie met betrekking tot die Componenten 
van Derden, en aanvaardt Exact geen aansprakelijkheid voor 
welke schade dan ook voortvloeiend uit het gebruik door 
Afnemer van deze Componenten van Derden.” 

Components and Exact accepts no liability for any damage 
whatsoever arising from the Customer’s use of these Third-
Party Components.” 

 Artikel 17 – Aansprakelijkheid Article 17 – Liability 

 Artikel 17.11 is niet van toepassing. Article 17.11 is not applicable. 

 Bij eventuele strijdigheid tussen de Exact Online 
Voorwaarden en deze Exact Voorwaarden gaan deze Exact 
Voorwaarden voor.  

In case of a contradiction between the Exact Online 
Conditions and these Exact Conditions these Exact  
Conditions prevail.  

   
 


