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SMS verzending vanuit BAS 
Addendum op Licentieovereenkomst/Service Level Agreement BAS d.d. …………………… 

 
 
 
De ondergetekenden: 

 
 

de besloten vennootschap Fadiro B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Zwolle aan de 

Rijnlaan 4 (8032 BA), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05067751, 

ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer Z. Hoving, hierna te noemen: 

‘Leverancier’; 

 
 
en 

 
 

………………………………………………………………., ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door 

........................................................................ hierna te noemen: ‘Cliënt’; 

 
 
 
in overweging nemende dat: 

 

1. Leverancier en Cliënt een Licentie/Service Level Agreement met betrekking tot het reisbureau 
administratieprogramma BAS zijn overeengekomen op bovenvermelde datum (hierna SLA); 

 
2. Leverancier de mogelijkheid biedt om SMS berichten te verzenden vanuit BAS; 

 
verklaren in te stemmen met het volgende: 

 

 

Artikel 1 Algemene bepalingen 

1. In aanvulling op de tussen partijen gesloten SLA zijn partijen overeengekomen dat de Cliënt 
naast het niet exclusieve en niet overdraagbare recht op het gebruik van de 
computerprogrammatuur genaamd BAS, verder een gelijk recht op gebruik verkrijgt op 
onderhavige SMS faciliteit. 

2. Op deze overeenkomst zijn van toepassing alle rechten en verplichtingen die voortvloeien uit 
de SLA met bijlagen voor zover daar niet uitdrukkelijk van wordt afgeweken in deze 
overeenkomst. 

3. Partijen nemen bij deze de uit deze overeenkomst én de eerdergenoemde SLA voortvloeiende 
rechten en verplichtingen aan. 
 

 

Artikel 2. Functionaliteit 

1. Cliënt maakt gebruik van de applicatie BAS en wil daarin de mogelijkheid gebruiken om aan 
haar klanten een SMS-bericht te kunnen verzenden. 

2. Een SMS bericht kan zowel op Relatie- als op Dossierniveau verzonden worden en worden in 
BAS vastgelegd.  

3. Voor het verzenden van het SMS bericht maakt Fadiro gebruik van een derde partij 
(Contractpartij SMS) die de uiteindelijke SMS bezorging via een hiertoe opgezette gateway aan 
Fadiro ter beschikking stelt. 
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Artikel 3. Voorwaarden 
1. Cliënt kan slechts gebruik maken van de SMS toepassing als Cliënt een geldige SLA heeft 

gesloten met Leverancier en dit addendum door beide is ondertekend. 
2. Cliënt realiseert zich dat Leverancier en de Contractpartij SMS voor de SMS aflevering 

afhankelijk is van IT en telecombedrijven en mobiele netwerk operators. Om die reden heeft 
Leverancier geen en de Contractpartij SMS alleen invloed op de bezorging en transmissie van 
SMS berichten binnen de technische beperkingen opgelegd door genoemde bedrijven. 

3. Cliënt neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor de inhoud van SMS berichten 
verzonden via de SMS verzending in BAS. Cliënt houdt zich aan alle wetten en reglementen 
die van toepassing zijn op de inhoud en intentie van SMS berichten en welke beschreven staan 
in de zogenaamde Code of Conduct. Cliënt dient zich te onthouden van het verzenden van 
SMS berichten via BAS met aanvallende, gewelddadige, discriminerende of enige andere 
illegale inhoud. Cliënt dient zich ervan bewust te zijn dat SMS berichtenverzending zonder 
toestemming van de ontvanger in strijd kan zijn met de hiervoor geldende wet- en 
regelgeving. Cliënt is aansprakelijk voor alle consequenties en kosten die het gevolg zijn van 
overtreding van wetten en reglementen aangaande SMS berichtgevingen. 

4. De kosten voor deze SMS toepassing bedraagt € 0,10 (excl. Omzetbelasting) per 

verzonden SMS bericht vanuit BAS. 
5. De kosten worden maandelijks door Leverancier achteraf bij Cliënt in rekening gebracht. 

Incasso van de kosten vindt plaats door Leverancier van de opgegeven rekening van Cliënt bij 
de SLA. 

 
 
Artikel 4. Duur 

 Deze overeenkomst vangt aan op de datum van ondertekening van deze overeenkomst en is 
aangegaan tot de datum dat de tussen partijen afgesloten SLA wordt beëindigd conform 
artikel 3 van de SLA, danwel deze overeenkomst afzonderlijk wordt beëindigd. Beëindiging van 
uitsluitend deze overeenkomst kan schriftelijk plaatsvinden met inachtneming van een 
opzegtermijn van één maand. 

 
 

 
 

 
 
 
Aldus overeengekomen en getekend in tweevoud te                                                 

(plaats): ………………………………………… (datum): …………………………………… 

 

 

Leverancier: …………………………………….. Cliënt: ……………………………………….. 


