
 
September 8, 2018 
These are the terms of use of SecuReceipt BV, acting under the name of SRXP, with its 
registered office at 1098 XH Amsterdam, the Netherlands, in Science Park 402, available by 
telephone via +31 20 2611 711 or by email via support@srxp.com. 
 
1. Definitions 
1.1 Subscriptions: The various forms of rights of use offered by SRXP on the Website, which 
vary in price, number of Users and manner of invoicing and payment. 
1.2 Data: All data and information provided by the Licensee to the Service. 
1.3 Service: The application developed by SRXP and supporting hardware to be able to claim 
and process expenses. 
1.4 Documentation: All digital and/or written information, resources and other documentation 
which SRXP makes available to the Licensee with the Service. 
1.5 User: A person who is authorised by SRXP and the Licensee to login with a personal login 
code and to make use of the Service. 
1.6 Contents: All contents of the Website and applications which are the property of SRXP or 
are managed by SRXP. 
1.7 Licensee: The natural person or legal entity which enters into a Licence Agreement with 
SRXP. 
1.8 Licence Agreement: The agreement in which the Licensee acquires a (non-exclusive) right 
of use for the use of the Service, to which these terms of use apply. 
1.9 SRXP: The private limited company SecuReceipt BV, acting under the name SRXP. 
1.10 Website: The website(s) managed by SRXP through which the Service is accessible. 
2. Coming into effect of the Licence Agreement 
2.1 The Licence Agreement comes into effect as soon as the Licensee has sign up and 
registered itself on the Website. Registration is possible after the present Terms of Use are 
accepted by the Licensee on the Website. 
2.2 The Licensee guarantees the accuracy and completeness of the data provided by the 
Licensee. 
2.3 The present terms of use apply to SRXP’s Service. Any personal general terms and 
conditions of the Licensee are expressly not applicable. 
3. License 
3.1 On the basis of the Licence Agreement the Licensee acquires, for its benefit and/or (a part 
of) its employees, the non-exclusive and non-transferable right to use the Service including the 
Documentation, with due regard of the present Terms of Use and other terms and conditions of 
the Licence Agreement. 
3.2 After registration the Licensee will receive the personal login code of the first User, with 
which the Service is used. This first User is an ‘Administrator’, as a result of which this User can, 
among other things, add extra Users. 
3.3 The Licence provides the possibility to create a limited number of Users, depending on the 
Subscription chosen by the Licensee. 
4. Use 



4.1 On the basis of this Licence Agreement the Licensee acquires a strictly personal right of use 
of the Service of SRXP. The Licensee is expressly not permitted to rent out, lease, sell, transfer 
or make this right of use in the broadest sense (including the right to access the Service and the 
account forming part thereof, a possible username or password) available to third parties in any 
other manner without the prior permission in writing from SRXP. 
4.2 The Licensee is responsible for every direct and indirect use, by or on its behalf, of every 
(principal and sub) user account, including the use of the accompanying login codes. The 
Licensee must prevent every unauthorised use and must report every unauthorised access to 
the Licensee’s account immediately to SRXP and if necessary take suitable measures, and 
strictly follow any instructions from SRXP. 
4.3 The Licensee is obliged to promptly and fully follow instructions and Documentation of 
SRXP with regard to the use of the Service. If the Licensee uses the Service contrary to or in 
derogation from the aforesaid use, the consequences thereof will be fully on its account and 
risk. 
5. Restrictions 
5.0 The Licensee is responsible for all activities which take place subject to the Licence. The 
Licensee will not, and will not try, to (directly or indirectly): 
a) view and/or copy Data of other Licensees without their written permission; 
b) hinder or disturb another Licensee in the use of the Service; 
c) hinder or disturb the integrity of the performance of the Service or the Data; 
d) modify any part of the Service, disassemble or terminate or try to discover the source code, 
underlying ideas or algorithms of the Service; 
e) provide access to the Service to third parties; 
f) rent out, lease, distribute, sell, sell on, assign or transfer the Licence to third parties; 
g) use the Service for the benefit of third parties to, for example, share or operate a service 
agency; 
h) copy any part of the Service or copy the Documentation, or to adjust, translate this or to make 
works derived on the basis thereof; 
i) place Data (have placed) and/or to use this in the broadest sense which infringes (intellectual 
property) rights of third parties or which is otherwise contrary to the law, public order and/or 
public morals; 
j) place (have placed) Data which is slanderous, insulting, threatening, vulgar, obscene or 
otherwise offensive, of whatsoever nature; 
k) place (have placed) Data which contains viruses or programming intended to damage, to 
intercept and/or process the Service and/or Data. 
l) create ‘frames’ or ‘mirrors’; 
m) remove, cover, alter or obscure logos, trademarks, links, notifications of rights or other 
notifications or markings in the Service and/or Contents; 
n) publish the results of evaluations and suchlike in the Service and/or the Contents or provide 
these to third parties without prior written permission from SRXP; 
o) make use of the Service in a manner which exceeds the purpose and/or scope of the Licence 
Agreement; 



p) subject the integrity of the technical protection to a test or a penetration test, ‘load’ test, 
conduct a ‘denial-of-service’ simulation or vulnerability scan of the Service without prior written 
permission from SRXP; 
q) make use of software designed to imitate the automatic actions of a human User (often 
referred to as ‘robots’) in combination with the Service; 
r) make use of the Service for ‘spam’, chain letters, unwanted emails, distribution lists and/or 
contact any person who has not given specific permission for this purpose. 
6. Intellectual property rights 
6.1 All intellectual and industrial property rights, expressly including but not limited to the 
copyright and trademark rights, with regard to the Service, Contents and Documentation made 
available to the Licensee, including software (including source code), updates and upgrades, all 
underlying and/or accompanying hardware, websites and the interface thereof, (mobile) 
applications, tools and other parts which form a part thereof, are vested exclusively in SRXP, or 
as the case may be its licensors and/or suppliers. The use of the Service in the broadest sense 
of the word is exclusively permitted with the prior written permission from SRXP. 
6.2 SRXP guarantees that the use of the Service and Documentation permitted to the Licensee 
does not infringe intellectual property rights of third parties and that SRXP is authorised to 
provide to the Licensee the rights of use referred to. 
6.3 If SRXP would (allegedly) infringe rights of third parties, SRXP will be entitled, exclusively at 
its discretion, to replace parts thereof or to alter these in such a manner that the infringement 
referred to is eliminated, in which the functional characteristics of the Service will be affected as 
little as possible. If such a replacement or alteration as stated above appears not to be possible 
without affecting the functional characteristics of the Service, the Licensee will be free to 
terminate the Licence Agreement. SRXP will in such an event never be liable for the damage 
ensuing therefrom or involved therewith. 
6.4 For the duration of this Licence Agreement the Licensee acquires a non-exclusive, non-sub 
licensable (except for the use by the (sub) users), and non-transferable licence for the use of 
the Service. The licence or the licence for use is only valid and applicable if and insofar as the 
Licensee has fulfilled its payment obligations as referred to in article 7. 
6.5 In addition to the provisions of articles 4 and 5 about the right of use and the manner in 
which the Licensee is deemed to deal with these, the Licensee is expressly not permitted to 
disclose (or have disclosed), process and/or reproduce the software (including source code), 
website(s) and the interface thereof, applications and (user) Documentation forming part of the 
Service, all this in the broadest sense of the word. 
6.6 The Licensee is not permitted to remove and/or alter indications concerning the confidential 
nature, or as the case may be concerning the intellectual and industrial property rights in or of 
the Service. 
7. License fee 
7.1 The licence fee is based on the number of Users who are registered as such and which is 
based on the Subscription chosen by the Licensee. The administration of SRXP, which is based 
on the aforesaid registrations, is the determining factor when determining the number of Users. 
7.2 The Licence Fee is excluding all taxes, duties or excise imposed by tax authorities. SRXP 
will at all times be entitled to annually alter the amount of the Licence Fee to be paid. 



7.3 Invoicing of the rates and payment will take place by email and in advance per period, 
depending on the chosen Subscription. The Licensee is obliged to pay the amounts owed by it 
in the agreed manner within 14 days from receipt of the invoice. The Licensee will not be 
entitled to setoff or suspend any payment obligation. 
7.4 In case of non-payment, no payment in full or payment not in a timely manner, SRXP will be 
entitled to suspend making the Service available. In case the payment term of 30 days is 
exceeded, SRXP will terminate Licensee’s access to the Service. In such an event the Licensee 
has no right to compensation or any other claim. 
7.5 The Licensee will provide SRXP with complete and correct invoicing and contact 
information. This information comprises the official name and address of the Licensee, the 
name, the email address and the telephone number of a contact person who is authorised to 
make payments and, in the event of direct debit collection, the bank details of the Licensee. In 
the event of any changes, the Licensee will update this information within 30 days. If the 
information provided by the Licensee appears to be incorrect, SRXP will be entitled to terminate 
Licensee’s access to the Service and to terminate the Licence Agreement without further notice 
of default. 
7.6 Interim termination by the Licensee of the Licence Agreement does not affect the payment 
obligation for the duration of the terminated Subscription. 
7.7 SRXP is not obliged to keep the data of the Licensee and can permanently remove this data 
if the Licensee has accrued arrears of 90 days or more. 
8. Guarantee 
8.1 SRXP guarantees that the Service will function reasonably in accordance with the 
Documentation during the term of this Licence Agreement. If this is not the case, SRXP can 
offer compensation to the Licensee, at the discretion of SRXP, which comprises: 
a) correction of the Service, so that this will function reasonably in accordance with the 
Documentation; or 
b) repayment to the Licensee of the payment already made for the 30 days access to the 
Service, prior to the notice in writing from the Licensee to SRXP, in which the infringement and 
the request for cancellation of the Subscription of the Licensee and the Licence Agreement is 
included in detail. 
8.2 The Licensee can report (threatened) disruptions of the Service by email to SRXP through 
support@srxp.com. SRXP strives to deal with every report as soon as possible and in all events 
within 24 hours and is obliged to use best endeavours to remedy the disruption. SRXP uses 
best endeavours to repair within a reasonable period any established serious defects in the 
Service which prevent the normal use thereof. SRXP provides the Licence for the Service ‘as is’ 
and does not guarantee that the Service is faultless and/or functions without disruptions and/or 
that the Service is suitable for the actual and/or intended use by the Licensee. 
8.3 For the protection of the Service and the Data SRXP will meet a level which is reasonable 
with respect to, among other things, modern technology, the sensitivity of the data and the costs 
to be incurred and investments to be made for the protection measures to be taken. The applied 
technical protection specifications are stated on the SRXP Website. 
9. Liability 



9.1 The liability of SRXP due to attributable failure in the performance of the Licence Agreement 
or as the case may be otherwise, is limited to compensation of direct damage or loss not 
exceeding the amount of the price in fact paid by the Licensee over the last 12 months prior to 
the failure or the damage causing fact arising. In the event of termination of the Licence 
Agreement, insofar as this is possible, SRXP will have also fulfilled its rectifying obligations by 
paying this compensation. 
9.2 Under no circumstance will the total liability of SRXP for direct damage, on whatsoever 
basis, amount to more than € 25,000. 
9.3 SRXP’s liability for damage resulting from death, physical injury or due to substantive 
damage to goods will under no circumstances amount to more than € 100,000 in total. 
9.4 SRXP’s liability for indirect damage, including consequential loss, lost profit, lost savings 
and loss due to business stagnation is expressly excluded. SRXP’s liability with regard to 
mutilation, loss or destruction of Data or documents is also excluded. 
9.5 The aforesaid exclusions and limitations of liability of SRXP lapse if the damage is the result 
of intent or wilful recklessness on the part of the management of SRXP. 
9.6 In the event of (threatened) damage, the Licensee is obliged to take all damage limiting 
measures which are reasonably within the abilities of the Licensee and the Licensee will inform 
SRXP promptly with regard to the (threatened) damage. 
9.7 SRXP has an obligation to use best endeavours to ensure that the Service and/or the 
Backup as referred to in article 10.6 is faultless or will function without disruptions. SRXP is 
never obliged to, or responsible for, any conversion of backups. SRXP is also not obliged to 
recover mutilated or lost Data. 
9.8 If an error or disruption is established by the Licensee, SRXP will be obliged to use best 
endeavours to repair the established error at short notice. The right to compensation can only 
arise if the Licensee reports the damage by email to SRXP immediately after the damage has 
arisen. Any claim for compensation will lapse by the (sole) expiry of 12 months from the date the 
claim has arisen. 
9.9 SRXP will not be obliged to the fulfilment of any (guarantee) obligation under the Licence 
Agreement if it is prevented from doing this as a result of force majeure. Force majeure includes 
among other things: force majeure on the part of suppliers, defectiveness of items, equipment, 
software or materials of suppliers, government intervention, power failures, and breakdown of 
Internet, computer network or telecommunication facilities, staff strikes, war or revolution. 
9.10 SRXP is not in any manner whatsoever liable for the hardware and software environment 
in which the Licensee wishes to make use or uses the Service. 
10. Duration and termination 
10.1 The Licence Agreement is at first instance entered into for an indefinite period, for which 
period the Licensee does not owe any Licence fee. At any moment during that period the 
Licensee can choose one of the available Subscriptions, with the desired duration of the 
agreement. 
 
10.2 The Licensee can terminate the Licence Agreement through the Service at any time prior 
to the automatic renewal of the subscription. 
 



10.3 Each Party has the right to terminate the Licence Agreement with immediate effect without 
judicial intervention due to an attributable failure on the part of the other Party in the fulfilment of 
the obligations under the Licence Agreement, without prejudice to the right to claim 
compensation, if: 
 
a. the other Party, also after notice of default (if required), does not fulfil its essential obligations 
under the Licence Agreement. The payment obligation of the Licensee applies as an essential 
obligation. Every act contrary to the suitable use and the applicable restrictions of the use in 
accordance with the provisions of articles 3 and 4 also apply as essential obligations under the 
Licence Agreement; 
 
b. the other Party is placed under guardianship; 
 
c. the other Party petitions for bankruptcy or is declared bankrupt or applies for and is granted a 
debt management scheme. 
 
10.4 Subscription prices which SRXP has invoiced prior to cancellation by the Licensee or prior 
to termination will continue to be owed in full and will become immediately due and payable at 
the time of the termination 
 
10.5 In case of termination of the Licence Agreement, for whatsoever reason, the Licensee 
must promptly cease all use of the Service and keep these ceased. Furthermore, the Licensee 
must destroy all Documentation which is in the possession of the Licensee as well as all copies 
made thereof. 
 
10.6 After the termination of the Licence Agreement SRXP can within a reasonable period, upon 
written request and at the expense of the Licensee, make a copy available of the latest Backup 
of the data which was made during the Licence Agreement for the benefit of the Licensee with 
the aid of the Service (hereinafter: the “Backup”). SRXP is only obliged to comply with this 
request if this is made no later than 2 months after the termination of the Licence Agreement 
and the Licensee has paid to SRXP all amounts due pursuant to this Licence Agreement. 
Following this, SRXP will be free to destroy the Backup(s) referred to above. 
 
10.7 Parties can make further arrangements about an escrow subject to further to be agreed 
terms, which will be recorded in a separate agreement with a third party to be appointed by 
SRXP. 
 
11. Non-disclosure 
11.1 The Licensee is obliged to keep confidential all that becomes known to the Licensee during 
or through the use of the Service. This obligation applies to all information about and with regard 
to the Licence Agreement, the Service and the Documentation, of which the Licensee knows or 
reasonably can know that should a third party gain knowledge thereof the interest of SRXP and 
of companies affiliated to SRXP could be harmed. 



11.2 In case the provisions of this article are breached, the Licensee will incur an immediately 
payable financial penalty which is not subject to judicial mitigation € 25,000 per breach, which 
will not affect the right of SRXP to full compensation of the entire damage. 
12. Regulatory audit 
12.1  To the extent required by applicable law and regulations, the authorities which control and 
regulate the operations of the Licensee (such as the Dutch Central Bank (‘De Nederlandsche 
Bank’) or the Dutch Financial Authority (‘Autoriteit Financiële Markten’), and its Associated 
Companies are entitled to perform audits, or to have third parties perform audits, at SRXP’s 
premises to verify SRXP’s compliance with the Agreement and applicable law and (supervisory) 
regulations. The scope of such audit may include the exchange of information between SRXP 
and the Licensee. 
12.2 SRXP shall inform Licensee as soon as possible in case of such audit, unless it is 
prohibited to do so under the applicable law and/or regulations. 
12.3 SRXP shall comply with any reasonable instructions given by the supervisory authorities, 
including any instructions imposed on the Licensee. The Licensee shall seek to limit the impact 
of audits on the provision of the Service and SRXP’s day- to-day business. 
12.4 The Licensee may amend the manner of implementation of the Agreement to the extent 
required to comply with applicable law and regulations. 
13. Processing of Data/(personal) details 
13.1 The Licensee guarantees that during the use by the Licensee, or by Users of the Service 
subject to its responsibility, all requirements for the lawful processing of (personal) data are 
fulfilled as recorded in the relevant privacy legislation and regulations (including the Personal 
Data Protection Act) and that the data is acquired lawfully, is not unlawful, is accurate and 
complete and/or does not infringe the rights of third parties or (sub) users referred to. If SRXP 
deems this of importance for the provision of service and the use of the Service, the Licensee 
will, if required, promptly provide all relevant information with regard to the manner in which the 
(personal) data referred to is processed. 
13.2 If the Licensee is requested to provide its express permission for the use of its mobile 
telephone number and/or email address, and the Licensee provided the required data for this 
purpose, then the Licensee guarantees that the data may also be actually used by SRXP for 
that purpose. This applies inter alia if the Licensee has provided its mobile telephone number 
and states that it wants to receive a text message with a link with which the Licensee can 
download the SRXP application. 
13.3 With regard to the processing of personal data in or during the use of the Service in the 
context of this Licence Agreement, it applies that the Licensee is deemed to be \”controller\” 
within the meaning of the Personal Data Protection Act. In that context SRXP serves as 
\”processor\”. 
13.4 The Licensee expressly indemnifies SRXP against any claim or legal action on the part of 
third parties or the sub-users referred to with regard to the processing of (personal) data 
(including, but not limited to, the entering or saving of Data) in the use of SRXP. 
13.5 SRXP, as a careful and competent IT service provider, will keep the data and will treat the 
data with care. The chance of loss of Data is limited because of this. SRXP takes suitable 
measures to ensure that Users work in a protected environment. Data is sent through a 



protected data connection. The Data will be saved in protected servers that are located within 
the EU. 
14. Other provisions 
14.1 If any provision of this Licence Agreement appears to be null and void or is (partially) 
declared void, the remaining provisions of these Terms will remain in full force. The Licensee 
and SRXP will in that event enter into consultation about a replacement provision in which the 
purpose and effect of the original provision will be maintained as much as possible. 
14.2 The Licensee agrees to SRXP disclosing the fact that the Licensee is a User of the 
Service. The Licensee agrees to SRXP being able to make reference to the Licensee until the 
time when the Licence Agreement is terminated. 
14.3 All provisions which, according to their nature, are also deemed to continue to have effect 
after the termination of the Licence Agreement, including in all events the provisions of articles 
6, 7, 8, 9 and 11 of the Licence Agreement and all payment obligations ensuing from the 
Licence Agreement, remain in full force. 
15. Privacy 
SRXP respects the privacy of the Licensee and its Users. SRXP will process the personal data 
of the Licensee and its Users in accordance with the applicable privacy regulations and the 
Privacy Policy of SRXP, which can be inspected in the Website of SRXP. 
16. Applicable law, disputes 
16.1 The Licence Agreement is governed by Dutch law. 
16.2 All disputes between parties ensuing from or related to the Licence Agreement will be 
submitted to the court of competent jurisdiction in Amsterdam, the Netherlands. 
  



 
--Dutch version-- 
Gebruiksvoorwaarden 
 
Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van SecuReceipt BV, handelend onder de naam SRXP, 
gevestigd te 1098 XH Amsterdam op Science Park 402 en telefonisch bereikbaar op 020 2611 
711 of via e-mail op support@srxp.com. 
 
1. Definities 
1.1 Abonnementen: De door SRXP op de Website aangeboden verschillende vormen van 
gebruiksrechten, die variëren in prijs, aantal Gebruikers en wijze van facturering en betaling. 
1.2 Data: Alle door de Licentienemer aan de Dienst verschafte data en informatie. 
1.3 Dienst: De door SRXP ontwikkelde applicatie en ondersteunende hardware om onkosten te 
kunnen declareren en verwerken. 
1.4 Documentatie: Alle digitale en/of schriftelijke informatie, hulpmiddelen en andere 
documentatie die SRXP bij de Dienst ter beschikking stelt aan de Licentienemer. 
1.5 Gebruiker: Een persoon die door SRXP en de Licentienemer geautoriseerd is met een 
persoonlijke inlogcode in te loggen in en gebruik te maken van de Dienst. 
1.6 Inhoud: Alle inhoud van de Website en applicaties die eigendom zijn van SRXP of door 
SRXP worden beheerd. 
1.7 Licentienemer: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Licentieovereenkomst 
aangaat met SRXP. 
1.8 Licentieovereenkomst: De overeenkomst waarbij de Licentienemer een (niet-exclusief) 
gebruiksrecht verkrijgt op het gebruik van de Dienst, waarop deze gebruiksvoorwaarden van 
toepassing zijn. 
1.9 SRXP: De besloten vennootschap SecuReceipt BV, handelend onder de naam SRXP. 
1.10 Website: De website(s) beheerd door SRXP waarop de Dienst toegankelijk is. 
2. Totstandkoming Licentieovereenkomst 
2.1 De Licentieovereenkomst komt tot stand zodra de Licentienemer zich heeft aangemeld en 
geregistreerd op de Website. Registratie is mogelijk nadat de onderhavige 
Gebruiksvoorwaarden door de Licentienemer op de Website zijn geaccepteerd. 
2.2 De Licentienemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte 
gegevens. 
2.3 Op de Dienst van SRXP zijn de onderhavige gebruiksvoorwaarden van toepassing. 
Eventuele eigen algemene voorwaarden van de Licentienemer zijn uitdrukkelijk niet van 
toepassing. 
3. Licentie 
3.1 De Licentienemer verkrijgt op grond van de Licentieovereenkomst ten behoeve van zichzelf 
en/of (een deel van) zijn werknemers het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht om de 
Dienst, met inbegrip van de Documentatie, te gebruiken met inachtneming van de onderhavige 
Gebruiksvoorwaarden en overige voorwaarden van de Licentieovereenkomst. 



3.2 De Licentienemer ontvangt na registratie de persoonlijke inlogcode van de eerste Gebruiker, 
waarmee de Dienst wordt gebruikt. Deze eerste Gebruiker is een ‘Beheerder’, waardoor deze 
Gebruiker onder meer extra Gebruikers toe kan voegen. 
3.3 De Licentie geeft de mogelijkheid een gelimiteerd aantal Gebruikers aan te maken, 
afhankelijk van het door de Licentienemer gekozen Abonnement. 
4. Gebruik 
4.1 De Licentienemer verkrijgt op grond van deze Licentieovereenkomst een strikt persoonlijk 
gebruiksrecht voor de Dienst van SRXP. Het is de Licentienemer uitdrukkelijk niet toegestaan 
om dit gebruiksrecht in brede zin (waaronder het recht op toegang tot de Dienst en het daarbij 
behorende account, een eventuele gebruikersnaam of wachtwoord) te verhuren, te leasen, te 
verkopen, over te dragen of op enige andere wijze ter beschikking te stellen aan derden, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van SRXP. 
4.2 De Licentienemer is verantwoordelijk voor ieder gebruik, direct of indirect, door of namens 
hem, van ieder (hoofd- en sub)gebruikersaccount, inclusief het gebruik van de bijbehorende 
inlogcodes. De Licentienemer dient ieder ongeautoriseerd gebruik te voorkomen en dient iedere 
ongeautoriseerde toegang tot zijn account direct bij SRXP te melden en zo nodig passende 
maatregelen te treffen, en eventuele aanwijzingen van SRXP hiertoe strikt opvolgen. 
4.3 De Licentienemer is gehouden om instructies en Documentatie van SRXP omtrent het 
gebruik van de Dienst onverwijld en volledig op te volgen. Indien de Licentienemer de Dienst in 
strijd met of in afwijking van het voorgaande gebruikt, komen de gevolgen daarvan volledig voor 
diens rekening en risico. 
5. Restricties 
5.0 De Licentienemer is verantwoordelijk voor alle activiteiten die onder de Licentie 
plaatsvinden. De Licentienemer zal niet, en zal niet trachten, om (direct of indirect): 
a) Data van andere Licentienemers te bekijken en/of te kopiëren zonder hun schriftelijke 
toestemming; 
b) een andere Licentienemer te hinderen of te verstoren bij het gebruik van de Dienst; 
c) de integriteit of prestaties van de Dienst of de Data te hinderen of te verstoren; 
d) enig onderdeel van de Dienst af te breken, te demonteren of te ontbinden of proberen de 
broncode, onderliggende ideeën of algoritmes van de Dienst te ontdekken; 
e) derden toegang te verschaffen tot de Dienst; 
f) de Licentie aan derden te verhuren, te leasen, te distribueren, te verkopen, door te verkopen, 
toe te wijzen of over te dragen; 
g) de Dienst te gebruiken ten behoeve van derden, om bijvoorbeeld te delen of een service 
bureau te drijven; 
h) enig onderdeel van de Dienst of de Documentatie te kopiëren, aan te passen, te vertalen of 
op basis daarvan afgeleide werken te maken; 
 
i) Data te (doen) plaatsen en/of te gebruiken in brede zin die inbreuk maakt op (intellectuele 
eigendoms-)rechten van derden of overigens in strijd is met de wet, openbare orde en/of goede 
zeden; 
 



j) Data te (doen) plaatsen die lasterlijk, beledigend, bedreigend, vulgair, obsceen of anderszins 
aanstootgevend is, van welke aard ook; 
 
k) Data te (doen) plaatsen die virussen of programmering bevat, bedoeld om de Dienst en/of 
Data te beschadigen, te onderscheppen, en/of te bewerken; 
 
l) ‘frames’ of ‘mirrors’ te creëren; 
 
m) logo’s, handelsmerken, links, kennisgevingen van rechten of andere mededelingen of 
markeringen in de Dienst en/of Inhoud te verwijderen, te bedekken, te wijzigen of te 
verduisteren; 
 
n) resultaten van evaluaties en dergelijke in de Dienst en/of de Inhoud te publiceren of aan 
derden te verstrekken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SRXP; 
 
o) gebruik te maken van de Dienst op een manier die het doel en/of de strekking van de 
Licentieovereenkomst te buiten gaat; 
 
p) de integriteit van de technische beveiliging aan een test te onderwerpen of een penetratie 
test, ‘load’ test, ‘denial-of-service’ simulatie of kwetsbaarheidsscan op de Dienst uit te voeren 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SRXP; 
 
q) gebruik te maken van software ontworpen om automatisch de acties van een menselijke 
Gebruiker na te bootsen (vaak aangeduid als ‘robots’) in combinatie met de Dienst; 
 
r) gebruik te maken van de Dienst voor ‘spammen’, kettingbrieven, ongewenste e-mail, 
distributielijsten en/of om contact op te nemen met enig persoon die geen specifieke 
toestemming daarvoor heeft gegeven. 
 
6. Intellectuele eigendomsrechten 
6.1 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom, waaronder uitdrukkelijk begrepen 
maar niet beperkt tot de auteurs- en merkenrechten, met betrekking tot de aan de 
Licentienemer ter beschikking gestelde Dienst, Inhoud en Documentatie, waaronder 
programmatuur (inclusief broncode), updates en upgrades, alle onderliggende en/of 
bijbehorende hardware, websites en de interface daarvan, (mobiele) applicaties, hulpmiddelen, 
en andere onderdelen die daarvan deel uitmaken, berusten uitsluitend bij SRXP, dan wel haar 
licentiegevers en/of toeleveranciers. Het gebruik van de Dienst, in ruime zin, is uitsluitend 
toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van SRXP. 
6.2 SRXP staat er voor in dat het aan de Licentienemer toegestane gebruik van de Dienst en 
Documentatie geen inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden, en dat SRXP 
bevoegd is de bedoelde gebruiksrechten aan de Licentienemer te verlenen. 
6.3 Als SRXP (beweerde) inbreuk zou maken op rechten van derden, dan is SRXP gerechtigd 
om, uitsluitend naar haar keuze, onderdelen daarvan te vervangen of zodanig te wijzigen dat de 



genoemde inbreuk wordt opgeheven, waarbij aan de functionele eigenschappen van de Dienst 
zo min mogelijk afbreuk wordt gedaan. Indien een dergelijke vervanging of wijziging zoals 
hiervoor bedoeld niet mogelijk blijkt zonder afbreuk te doen aan de functionele eigenschappen 
van de Dienst, dan staat het de Licentienemer vrij om de Licentieovereenkomst te ontbinden. 
SRXP is in een dergelijk geval nimmer aansprakelijk voor daaruit voortvloeiende of daarmee 
gemoeide schade. 
6.4 De Licentienemer krijgt voor de duur van deze Licentieovereenkomst een niet-exclusieve, 
niet-sublicentieerbare (behoudens het gebruik door de (sub)gebruikers) en niet-overdraagbare 
gebruikslicentie op de Dienst. De licentie c.q. gebruikslicentie is alleen geldig en van toepassing 
indien en zover de Licentienemer aan zijn betalingsverplichtingen zoals bedoeld in artikel 7 
heeft voldaan. 
6.5 Naast het in artikel 4 en artikel 5 genoemde over het gebruiksrecht en de wijze waarop de 
Licentienemer geacht wordt daarmee om te gaan, is het de Licentienemer uitdrukkelijk niet 
toegestaan om de tot de Dienst behorende programmatuur (inclusief broncode), website(s) en 
de interface daarvan, applicaties en (gebruikers-)Documentatie, alles in de ruimste zin, 
openbaar te (doen) maken, te bewerken en/of te verveelvoudigen. 
6.6 Het is de Licentienemer niet toegestaan om aanduidingen betreffende het vertrouwelijke 
karakter, dan wel betreffende rechten van intellectuele en industriële eigendom in of van de 
Dienst te verwijderen en/of te wijzigen. 
7. Licentievergoeding 
7.1 De licentievergoeding is gebaseerd op het aantal Gebruikers dat als zodanig geregistreerd 
staat en dat is gebaseerd op het door Licentienemer gekozen Abonnement. De administratie 
van SRXP, welke gebaseerd is op voornoemde registraties, is bepalend voor de vaststelling van 
het aantal Gebruikers. 
7.2 De Licentievergoeding is exclusief alle belastingen, heffingen of accijnzen opgelegd door 
belastinginstanties. SRXP is te allen tijde gerechtigd de hoogte van de te betalen 
Licentievergoeding jaarlijks te wijzigen. 
7.3 Facturatie van de tarieven en betaling geschiedt per e-mail en vooraf per periode, 
afhankelijk van het afgesloten Abonnement. De Licentienemer is gehouden de door haar 
verschuldigde bedragen binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te voldoen op 
overeengekomen wijze. De Licentienemer is niet gerechtigd tot verrekening of opschorting van 
enige betalingsverplichting. 
7.4 SRXP is gerechtigd om bij niet, niet volledige of niet-tijdige betaling het beschikbaar stellen 
van de Dienst op te schorten. Bij een overschrijding van de betalingstermijn van 30 dagen zal 
SRXP de Licentienemer de toegang tot de Dienst beëindigen. De Licentienemer heeft in een 
dergelijk geval geen recht op schadevergoeding noch enige andere aanspraak. 
7.5 De Licentienemer verschaft SRXP volledige en correcte facturerings- en contactinformatie. 
Deze informatie omvat de wettelijke naam en het adres van de Licentienemer, de naam, het 
e-mailadres en het telefoonnummer van een contactpersoon die bevoegd is tot het doen van 
betalingen en in geval van automatische incasso, de bankgegevens van de Licentienemer. In 
geval van eventuele wijzigingen zal de Licentienemer deze informatie binnen 30 dagen 
bijwerken. Als de door Licentienemer verstrekte informatie onjuist blijkt, is SRXP gerechtigd de 



toegang van de Licentienemer tot de Dienst te beëindigen en de Licentieovereenkomst zonder 
nadere ingebrekestelling te beëindigen. 
7.6 Tussentijdse beëindiging door de Licentienemer van de Licentieovereen- komst laat de 
betalingsverplichting voor de duur van het beëindigde Abonnement onverlet. 
7.7 SRXP is niet verplicht de gegevens van de Licentienemer te bewaren en kan deze 
gegevens permanent verwijderen als de Licentienemer een betalingsachterstand heeft 
opgelopen van 90 dagen of meer. 
8. Garantie 
8.1 SRXP garandeert dat de Dienst redelijkerwijs zal functioneren in overeenstemming met de 
Documentatie gedurende de duur van de Licentieovereenkomst. Indien dit niet het geval is, kan 
SRXP een compensatie aan de Licentienemer aanbieden, naar keuze van SRXP, die bestaat 
uit: 
a) correctie van de Dienst, zodat deze redelijkerwijs zal functioneren in overeenstemming met 
de Documentatie, of 
b) teruggave aan de Licentienemer van de reeds betaalde vergoeding voor de 30 dagen 
toegang tot de Dienst voorafgaande aan de schriftelijke kennisgeving van de Licentienemer aan 
SRXP, waarin in detail de schending en het verzoek tot annulering van het Abonnement van de 
Licentienemer en de Licentieovereenkomst zijn opgenomen. 
8.2 De Licentienemer kan (dreigende) verstoringen aan de Dienst per e-mail melden aan SRXP 
via support@srxp.com. SRXP streeft ernaar elke melding zo spoedig mogelijk en in ieder geval 
binnen 24 uur te behandelen en is gehouden zich in te spannen om de verstoring te verhelpen. 
SRXP spant zich er voor in om geconstateerde, serieuze gebreken in de Dienst die een 
normaal gebruik daarvan in de weg staan binnen een redelijke termijn te herstellen. SRXP 
verstrekt de Licentie op de Dienst ‘as is’ en staat er niet voor in dat de Dienst foutloos zijn en/of 
zonder onderbrekingen functioneren en/of dat de Dienst geschikt zijn voor het feitelijke en/of 
beoogde gebruik door de Licentienemer. 
8.3 SRXP zal voor de beveiliging van de Dienst en de Data voldoen aan een niveau dat, onder 
meer gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de voor het 
treffen van de beveiliging te maken kosten en investeringen, redelijk is. De gehanteerde 
technische beveiligingsspecificaties worden vermeld op de Website van SRXP. 
9. Aansprakelijkheid 
9.1 De aansprakelijkheid van SRXP wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming 
van de Licentieovereenkomst dan wel anderszins, is beperkt tot vergoeding van de directe 
schade, tot maximaal het bedrag van de daadwerkelijk door de Licentienemer betaalde prijs 
over de laatste 12 maanden voorafgaand aan het ontstaan van de tekortkoming of het 
schadeveroorzakende feit. In geval van ontbinding van de Licentieovereenkomst, voor zover dat 
mogelijk is, heeft SRXP met het betalen van deze schadevergoeding tevens aan haar 
ongedaanmakingverplichtingen voldaan. 
9.2 In géén geval zal de totale aansprakelijkheid van SRXP voor directe schade, uit welke 
hoofde ook, meer bedragen dan € 25.000. 
9.3 De aansprakelijkheid van SRXP voor schade door dood, lichamelijk letsel of wegens 
materiële beschadiging van zaken bedraagt in totaal in geen geval meer dan € 100.000. 



9.4 De aansprakelijkheid van SRXP voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, 
gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is uitdrukkelijk uitgesloten. Ook 
uitgesloten is de aansprakelijkheid van SRXP wegens verminking, verlies of vernietiging van 
Data of documenten. 
9.5 De hiervoor genoemde uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van SRXP 
komen te vervallen als de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de 
directie van SRXP. 
9.6 De Licentienemer is gehouden om in geval van (dreigende) schade alle schadebeperkende 
maatregelen te nemen die redelijkerwijs in het vermogen van de Licentienemer liggen en SRXP 
onverwijld te informeren omtrent de (dreigende) schade. 
9.7 SRXP heeft de inspanningsverplichting om er zorg voor te dragen dat de Dienst en/of de 
Back-up zoals bedoeld in artikel 10 foutloos is of zonder onderbrekingen zal functioneren. 
SRXP is nimmer gehouden tot of verantwoordelijk voor enige conversie van back-ups. SRXP is 
ook niet gehouden tot het herstel van verminkte of verloren gegane Data. 
9.8 Indien een fout of onderbreking door de Licentienemer wordt geconstateerd is SRXP 
gehouden zich in te spannen om de geconstateerde fout of storing op korte termijn te herstellen. 
Het recht op schadevergoeding kan alleen ontstaan als de Licentienemer de schade direct na 
het ontstaan daarvan per e-mail aan SRXP meldt. Een vordering tot schadevergoeding vervalt 
door het (enkele) verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering. 
9.9 SRXP is niet gehouden tot de nakoming van enige (garantie)verplichting uit de 
Licentieovereenkomst indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder 
overmacht wordt onder meer verstaan: overmacht van toeleveranciers, gebrekkigheid van 
zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van toeleveranciers, overheidsingrijpen, 
elektriciteitsonderbrekingen, storing van internet-, computernetwerk- of 
telecommunicatiefaciliteiten, werkstaking van personeel, oorlog of revolutie. 
9.10 SRXP is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de hardware- en software-omgeving 
waarin de Licentienemer de Dienst wil gebruiken of gebruikt. 
10. Duur en beëindiging 
10.1 De Licentieovereenkomst wordt in eerste instantie aangegaan voor onbepaalde tijd, voor 
welke periode de Licentienemer geen Licentievergoeding verschuldigd is. Op enig moment 
tijdens die periode kan de Licentienemer één van de beschikbare Abonnementen kiezen, voor 
de gewenste duur van de overeenkomst. 
 
10.2 De Licentienemer kan de Licentieovereenkomst via de Dienst opzeggen op ieder moment 
vóór de automatische verlenging van het abonnement. 
 
10.3 Iedere Partij heeft het recht de Licentieovereenkomst met onmiddellijke ingang zonder 
rechterlijke tussenkomst te ontbinden wegens een toerekenbare tekortkoming door de andere 
Partij in de nakoming van de verplichtingen uit de Licentieovereenkomst, onverminderd het 
recht om schadevergoeding te vorderen, indien: 
 
1. de andere partij, ook na ingebrekestelling (indien vereist), haar wezenlijke verplichtingen uit 
de Licentieovereenkomst niet nakomt. De betalingsverplichting van de Licentienemer geldt als 



een wezenlijke verplichting. Ook ieder handelen in strijd met het gepaste gebruik en de 
toepasselijke beperkingen op het gebruik overeenkomstig het bepaalde in artikel 3 en artikel 4 
gelden als wezenlijke verplichtingen uit de Licentieovereenkomst; 
 
2. de andere partij onder curatele wordt gesteld; 
 
3. de andere partij faillissement of een schuldsaneringsregeling aanvraagt of verkrijgt. 
 
10.4 Abonnementsprijzen die SRXP vóór opzegging door de Licentienemer of vóór ontbinding 
heeft gefactureerd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding 
direct opeisbaar. 
 
10.5 Bij beëindiging van de Licentieovereenkomst, om welke reden ook, dient de Licentienemer 
ieder gebruik van de Dienst onverwijld te staken en gestaakt te houden. De Licentienemer dient 
voorts alle Documentatie welke in het bezit van de Licentienemer is alsmede alle daarvan 
gemaakte kopieën te vernietigen. 
 
10.6 Na het einde van de Licentieovereenkomst kan SRXP op schriftelijk verzoek en op kosten 
van de Licentienemer een kopie van de laatst gemaakte Back-up binnen een redelijke termijn 
ter beschikking stellen van gegevens die gedurende de Licentieovereenkomst ten behoeve van 
de Licentienemer met behulp van de Dienst zijn gemaakt (hierna: de “Back-up”). SRXP is alleen 
gehouden te voldoen aan dat verzoek als dat uiterlijk 2 maanden na het einde van de 
Licentieovereenkomst is gedaan en de Licentienemer alle vanwege deze Licentieovereenkomst 
verschuldigde bedragen aan SRXP heeft voldaan. Daarna staat het SRXP vrij om de bedoelde 
Back-up(s) te vernietigen. 
 
10.7 Partijen kunnen nadere afspraken maken over een escrow tegen nader overeen te komen 
voorwaarden, die zullen worden vastgelegd in een aparte overeenkomst met een door SRXP 
aan te wijzen derde partij. 
 
11. Geheimhouding 
11.1 De Licentienemer is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen hem tijdens of door 
gebruik van de Dienst bekend wordt. Deze verplichting geldt voor alle informatie over en 
omtrent de Licentieovereenkomst, de Dienst en de Documentatie, waarvan de Licentienemer 
weet of redelijkerwijs kan weten dat kennisneming daarvan door een derde het belang van 
SRXP en met SRXP gelieerde ondernemingen kan schaden. 
11.2 Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel verbeurt de Licentienemer een direct 
opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 25.000 per overtreding, wat het recht van 
SRXP op vergoeding van de volledige schade onverlet laat. 
12. Wettelijk verplichte audit 
12.1 Voor zover op grond van toepasselijke wet- of regelgeving is vereist, zijn de autoriteiten die 
belast zijn met de controle en regulering van de activiteiten van de Licentiehouder (De 
Nederlandsche Bank en/of de Autoriteit Financiële Markten) en de met hen verbonden 



ondernemingen, bevoegd om audits uit te (doen) voeren bij SRXP naar SRXPs naleving van de 
Overeenkomst en toepasselijke wet- en (toezicht)regelgeving. De omvang van een dergelijke 
audit kan mede zien op de uitwisseling van informatie tussen SRXP en de Licentiehouder. 
12.2 SRXP zal de Licentiehouder in het geval van een dergelijke audit zo spoedig mogelijk 
informeren, tenzij dat haar op grond van toepasselijke wet- of regelgeving verboden is. 
12.3 SRXP zal aan alle redelijke instructies van de toezichthoudende instanties voldoen, met 
inbegrip van de aan de Licentienemer opgelegde instructies. De Licentienemer zal trachten om 
de impact van controles op de levering van de Service en SRXPs dagelijkse gang van zaken te 
beperken. 
12.4 De licentiehouder kan de wijze van uitvoering van de Overeenkomst wijzigen voor zover dit 
noodzakelijk is om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving. 
13. Verwerking data/(persoons)gegevens 
13.1 De Licentienemer garandeert dat bij het gebruik door hem of onder zijn 
verantwoordelijkheid door Gebruikers van de Dienst is en wordt voldaan aan alle vereisten voor 
de rechtmatige verwerking van persoons-gegevens zoals vastgelegd in relevante privacy wet- 
en regelgeving (waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de 
Telecommunicatiewet) en dat de gegevens rechtmatig zijn verkregen, niet onrechtmatig zijn, 
juist en volledig zijn en/of geen inbreuk maken op de rechten van derden c.q. bedoelde 
(sub)gebruikers. Indien SRXP dit van belang acht voor de dienstverlening en het gebruik van de 
Dienst, zal de Licentienemer desgevraagd onverwijld alle relevante informatie verstrekken 
omtrent de wijze waarop hij de bedoelde (persoons)gegevens verwerkt. 
13.2 Indien de Licentienemer wordt gevraagd om diens uitdrukkelijke toestemming voor het 
gebruik van diens mobiele telefoonnummer en/of e-mail, en hij daartoe de benodigde gegevens 
verstrekt, staat hij er voor in dat de gegevens ook daadwerkelijk voor dat doel door SRXP 
mogen worden gebruikt. Dit is onder meer van toepassing indien de Licentienemer zijn mobiele 
telefoonnummer geeft en aangeeft een sms te willen ontvangen met een link, waarmee hij de 
SRXP applicatie kan downloaden. 
13.3 Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens in of bij het gebruik van de Dienst 
in het kader van deze Licentieovereenkomst geldt dat de Licentienemer als \”verantwoordelijke\” 
wordt aangemerkt in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. SRXP geldt in dat 
kader als \”bewerker\”. 
13.4 De Licentienemer vrijwaart SRXP uitdrukkelijk voor iedere aanspraak of rechtsvordering 
van derden of bedoelde subgebruikers met betrekking tot de verwerking van 
(persoons)gegevens (waaronder, maar niet uitsluitend, het invoeren en opslaan van Data) in het 
gebruik van SRXP. 
13.5 SRXP zal de gegevens als een zorgvuldige en bekwame ict-dienstverlener bewaren en 
zorgvuldig behandelen. Hierdoor wordt de kans op verlies van Data beperkt. SRXP treft 
passende maatregelen om te bevorderen dat Gebruikers in een beveiligde omgeving werken. 
Data wordt verstuurd via een beveiligde dataverbinding. De Data wordt opgeslagen op 
beveiligde servers die zich bevinden binnen de EU. 
14. Overige bepalingen 
14.1 Als een bepaling van deze Licentieovereenkomst nietig blijkt of (gedeeltelijk) vernietigd 
wordt, dan zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverminderd van kracht 



blijven. De Licentienemer en SRXP zullen in dat geval overleg plegen over een vervangende 
bepaling, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling zoveel mogelijk 
wordt gehandhaafd. 
14.2 De Licentienemer gaat ermee akkoord dat SRXP publiek mag maken dat de Licentienemer 
een Gebruiker van de Dienst is. De Licentienemer gaat er verder mee akkoord dat SRXP naar 
de Licentienemer kan refereren tot het moment dat de Licentieovereenkomst wordt beëindigd. 
14.3 Alle bepalingen die naar hun aard ook na het einde van de Licentieovereenkomst worden 
geacht in stand te blijven, waaronder in ieder geval het bepaalde in de artikelen 6, 7, 8, 9 en 11 
van de Licentieovereenkomst en alle betalingsverplichtingen voortkomend uit de 
Licentieovereenkomst blijven onverminderd van kracht. 
15. Privacy 
SRXP respecteert de privacy van de Licentienemer en haar Gebruikers. SRXP zal de 
persoonsgegevens van de Licentienemer en haar Gebruikers verwerken in overeenstemming 
met de geldende privacyregelgeving en met het Privacybeleid van SRXP.P. 
16. Toepasselijk recht, geschillen 
16.1 De Licentieovereenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. 
16.2 Alle geschillen tussen partijen die voortvloeien uit of verband houden met de 
Licentieovereenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 


