InTouch website
Kaderovereenkomst voor Tech Data klantrelaties

In enkele stappen toegang tot E-Business via Tech Data websites

Tech Data biedt u als klantrelatie de mogelijkheid om toegang te krijgen tot haar
(Extranet) websites. Via deze websites bent u 24 uur per dag en 7 dagen in de week
in staat om op electronische wijze zaken met Tech Data te doen.

Om toegang te krijgen tot de online e-business applicaties
verstrekken wij u inloggevens. U ontvangt deze nadat u als
klantrelatie de navolgende gegevens in dit formulier hebt ingevuld
en getekend aan ons hebt geretourneerd.
Na ontvangst van dit volledig ingevulde formulier zullen wij uw
gegevens spoedig verwerken in onze administratie en toegang
verlenen tot Intouch volgens de bepalingen en voorwaarden die u
verderop in dit document aantreft.
Via InTouch, het online bestelsysteem van Tech Data, bent u dan
direct in staat om artikel- en voorraadinformatie van Tech Data te
raadplegen en snel en eenvoudig online bestellingen te plaatsen.

Vul dit formulier in, accordeer pagina 1 t/m 5 (inclusief een 2de handtekening op pagina 5)
en stuur of mail het samen met uw recente uittreksel van K.v.K. naar:
Tech Data Nederland bv
Postbus 14

Email:

sales@techdata.nl

NL-2410 AA Bodegraven

Ik accepteer de leverings- en ebusiness-voorwaarden van Tech Data en verklaar hierbij dat
onderstaand ingevulde gegevens juist zijn.

Gelieve onderstaande gegevens in blokletters invullen.
Klantnummer

:└────────────────────────────────────────┘

Bedrijfsnaam

:└────────────────────────────────────────┘

Naam

:└────────────────────────────────────────┘

Plaats

:└─────────────────────────┘ Datum :└────────┘

Datum

:└────────────────────────────────────────┘

Handtekening

:└─────────────────────────┘

Aanduiding als InTouch Administrateur (beheerder van InTouch Login Accounts)
InTouch administrateur

:└────────────────────────────────────────┘

Functie

:└────────────────────────────────────────┘

Telefoon

:└────────────────────────────────────────┘

Fax

:└────────────────────────────────────────┘

E-mailadres

:└────────────────────────────────────────┘

Website

:└────────────────────────────────────────┘

Bovengenoemde InTouch Administrateur dient te worden voorzien van:
Aankruisen wat van toepassing is.
Bestelrechten
Dropshipmentrechten

Paraaf voor akkoord

:└──────────┘
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Tussen partijen wordt het navolgende overeengekomen;
Artikel 1. Gebruik TD Website
1.1. Tech Data verleent aan de klant een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht tot gebruik van
haar websites en de middels de website toegankelijke e-business applicaties (hierna gezamenlijk
‘TD Websites’) overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst en verleent de klant daartoe
toegang tot de TD Websites. Via de TD Websites wordt de klant in staat gesteld informatie over het
assortiment van Tech Data te verkrijgen, voorraden te raadplegen en online bestellingen bij TechData
te plaatsen.

1.9. Tech Data hecht er grote waarde aan dat de verwerking van uw persoons- gegevens gebeurt
op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van
uw privacy. Voor toegang tot het reseller- gedeelte van onze site is het echter noodzakelijk om
uw gegevens achter te laten zodat we u optimaal van dienst kunnen zijn. We verzoeken u daarom
onderstaande informatie zorgvuldig te lezen.
Privacy Beleid
We streven ernaar ons produktaanbod en diensten zo goed mogelijk te laten aansluiten op uw

1.2. De klant dient zich te gedragen als een zorgvuldige gebruiker van de TD Websites en zal de TD
Websites niet gebruiken voor andere doeleinden dan bepaald in deze Overeenkomst.
1.3. De klant draagt er zorg voor dat geen virussen of andere schadelijke codes via de aan hem tot de
TD Websites verleende toegang in de TD Websites kunnen geraken.
1.4. De klant is verantwoordelijk voor het op veilige wijze bewaren van zijn gebruikersnaam
en inlogcodes bedoeld in artikel 3 van deze Overeenkomst. De klant zal controle- en
beveiligingsprocedures in stand houden, teneinde ongeautoriseerde toegang tot en gebruik van de
TD Websites te voorkomen.

specifieke behoeften. Hoe beter wij u kennen, hoe eenvoudiger dit wordt. Daarom vragen we af en
toe om uw gegevens. Tech Data hanteert bij het verzamelen van informatie via haar website een
strikt privacybeleid conform de vernieuwde Nederlandse wetgeving op dit gebied. Onze website
kan hyperlinks bevatten naar pagina’s die buiten onze eigen website vallen. Tech Data is niet
verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze externe sites.
Wat doet Tech Data met uw gegevens?
Uw gegevens worden gebruikt om u te identi ceren en toegang te verschaffen tot het reseller
gedeelte van onze website, om de informatie die we aanbieden op onze site nog beter op uw
specifieke wensen af te stemmen en om direct contact met u te zoeken en te onderhouden. Tech Data
verwerkt in voorkomende gevallen steeds slechts die gegevens die daarvoor nodig zijn. We zorgen

1.5. De klant gebruikt de TD Websites voor eigen rekening en risico.
1.6. Tech Data streeft naar een beschikbaarheid van de TD Website van 24 uur per dag en 7 dagen
per week, doch geeft de klant hiervoor geen garantie en sluit derhalve iedere aansprakelijkheid voor
schade en/of kosten voortvloeiend uit of samenhangend met de niet beschikbaarheid van de TD
Website uit.

ervoor dat voor elk soort verwerking, of het nu gaat om de uitvoering van een marketingaktie of om
fraudebestrijding, alleen die gegevens worden verwerkt die accuraat, toereikend, ter zake dienend en
niet bovenmatig zijn. Verder geldt zoals gezegd dat iedere verwerking in overeenstemming is met de
wet en op behoorlijke en zorgvuldige wijze geschiedt.
Opslag en gebruik van uw gegevens
Om u bij het bezoek aan de website van Tech Data te kunnen herkennen maakt Tech Data gebruik

1.7. De klant dient zelf zorg te dragen voor geschikte hardware, software of anderszins noodzakelijke
zaken of licenties, om zich toegang te verschaffen tot en gebruik te maken van de TD Websites.
1.8. Op de TD websites zijn de volgende extra voorwaarden van toepassing;
Door de TD websites te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich
akkoord met deze voorwaarden. De gegevens op deze internetsite, alsmede op andere sites van Tech
Data Nederland b.v. (“Tech Data”) en haar binnenlandse en buitenlandse groepsvennootschappen
(hierna tezamen aangeduid met “TD websites”) zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze
gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Tech Data heeft zorgvuldigheid in acht
genomen bij het samenstellen en onderhouden van de TD websites en daarbij gebruik gemaakt
van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Tech Data staat echter niet in voor de juistheid,
volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Tech Data aanvaardt geen verplichting
om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Tech Data wijst
iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen
rechten ontlenen. Tech Data garandeert evenmin dat de TD websites foutloos of ononderbroken
functioneren.

van Cookies. Dit zijn kleine bestanden die naar de browser van de klant worden gestuurd en op de pc
van de klant worden opgeslagen. Daarnaast gebruiken wij cookies voor het verzamelen van gegevens
over het bezoek van onze website. Onze programmatuur is zodanig ingericht, dat de cookies niet
voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt. De door u aan ons op deze
wijze beschikbaar gestelde informatie zal door ons alleen geanonimiseerd worden gebruikt.
Wijzigen van uw gegevens
Tenslotte wijzen wij erop, dat indien u uw gegevens wilt laten wijzigen of u niet door Tech Data
benaderd wilt worden met informatie over onze diensten en produkten u dit schriftelijk kunt melden
bij Tech Data.
Tech Data behoudt zich het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op
www.techdata.nl/privacy gepubliceerd worden.
1.10. Niets van de TD websites mag door derden worden opgeslagen in een geautomatiseerd
gegevensbestand, verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige andere manier,
hetzij op papier, hetzij digitaal, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tech Data
Nederland bv.

Op de TD websites wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt
door derden. Dergelijke informatie is door Tech Data niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid,
volledigheid of actualiteit. Tech Data wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand.
De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder
verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening
en risico.
Tech Data, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten,
merkrechten, octrooien) met betrekking tot op de TD websites gepresenteerde informatie
(waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met
betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de TD
websites. In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van Tech Data, de inhoud van de TD websites over te nemen, te vermenigvuldigen of op
welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen.
De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van bestuurders en
medewerkers van Tech Data en haar groepsvennootschappen.
Op de Tech Data site en op deze Voorwaarden en Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

Paraaf voor akkoord
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Artikel 2. Benoeming van de Administrateur

Artikel 4. Afwijkende afleveradressen

2.1. De klant benoemt een administrateur, hierna ‘Administrateur’. De Administrateur is door de

4.1. De klant zal bij het verkrijgen van zijn inloggegevens niet standaard worden voorzien van het

klant aangewezen als contactpersoon voor Tech Data en is verantwoordelijk voor het gebruik van de

recht om zendingen te versturen naar een afleveradres anders dan de van de klant bij Tech Data

TD Websites in naam en voor rekening van de klant. De contactgegevens van de administrateur zijn

bekende afleveradressen.

opgenomen in Bijlage 1.
4.2. Indien de klant het wenselijk acht, kan door Tech Data de functionaliteit worden geactiveerd van
2.2. De Klant kan aan de Administrateur volmacht verlenen om in de naam van de Klant bestellingen

zending naar voor Tech Data onbekende afleveradressen. De rechten zullen worden toegekend aan

bij Tech Data te plaatsen en/of afwijkende a everadressen aan Tech Data door te geven. In Bijlage 1 is

de Administrateuren zijn vermeld in Bijlage 1.

vermeld of aan de Administrateur deze rechten zijn verleend.
4.3. De Administrateur is verantwoordelijk voor het eventueel toekennen van deze rechten aan
2.3. De klant dient Tech Data onmiddellijk op de hoogte te stellen van de datum per wanneer een

andere Gebruikers bij de klant.

andere Administrateur wordt benoemd. In dat geval kent Tech Data de klant per die datum nieuwe
Inlogcodes toe, waarbij artikel 3 van deze Overeenkomst van overeenkomstige toepassing zal zijn. De

4.4. Indien de Administrateur of een Gebruiker gedurende een periode van 30 (dertig) dagen geen

oude Inlogcodes komen per gelijke datum te vervallen .

gebruik maakt van de functionaliteit voor het verzenden naar afwijkende afleveradressen, heeft Tech
Data het recht om deze functionaliteit (tijdelijk) uit te schakelen.

2.4. De Administrateur regelt het gebruik van de TD Websites namens de klant. De Administrateur is,
onder andere, belast met:

4.5. Tech Data is niet aansprakelijk voor kosten en/of enige schade bij geaccepteerde leveringen op

• het benoemen van de personen die binnen het bedrijf van de klant toegang tot de TD Website

een door of namens de klant incorrect opgegeven adres.

zullen krijgen (hierna genoemd ‘de Gebruikers’)
• het geven van persoonlijke Inlogcodes aan ieder van de Gebruikers
• het annuleren van Gebruikers
• het bepalen van het adres waar de via de TD Websites bestelde producten worden geleverd
• het bepalen van de bevoegdheden van de Gebruikers
• het annuleren van bepaalde bevoegdheden van de Gebruikers
2.5. De Administrateur kan zelfstandig de onder artikel 2.4 vermelde gegevens wijzigen.
2.6. De klant draagt de volledige en exclusieve verantwoordelijkheid voor de benoeming van de
Administrateur, het toezicht op de Administrateur, alsmede voor al het handelen en nalaten van de
Administrateur, waaronder in ieder geval wordt begrepen de uitoefening van de bevoegdheden
vermeld in de artikelen 2.4, 2.5, 3.5, 4.2 en 4.3 van deze Overeenkomst.
2.7. Tech Data is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade of kosten die de Klant, zijn klanten of
andere derden (zouden) hebben opgelopen door handelen of nalaten van de Administrateur, van de
Gebruikers en/of van een ieder die op enigerlei wijze aan zijn onderneming is verbonden. De klant
vrijwaart Tech Data tegen elke mogelijke schade die Tech Data alsnog zou dienen te vergoeden en
die is opgelopen door toedoen van de Administrateur, van de Gebruikers en/of van een ieder die op
enigerlei wijze aan de onderneming van de klant is verbonden.

Artikel 3. Toekennen van inlogcodes

Artikel 5. Bestellingen
5.1. Door middel van de Inlogcodes krijgt de klant via de TD Websites onder meer toegang tot de
product- en voorraadbestanden van Tech Data.
5.2. De klant kan zowel producten die voorradig zijn, als producten die tijdelijk niet voorradig zijn,
bestellen.
5.3. De juistheid van een elektronisch geplaatste bestelling zal door de klant niet worden betwist.
De klant zal te allen tijde zijn gebonden aan elektronische bestellingen die door de Administrateur of
door Gebruikers via de TD Websites zijn geplaatst.
5.4. Tenzij hiervan in deze Overeenkomst uitdrukkelijk mocht worden afgeweken, in welk geval
de bepalingen van deze Overeenkomst prevaleren, zijn op deze overeenkomst alsmede op alle
rechtshandelingen en overeenkomsten die tussen Tech Data mochten worden gesloten, inclusief
alle bestellingen die door de klant via de Tech Data Websites worden geplaatst, van toepassing de
Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Tech Data (Bijlage 2). Enige andersluidende
voorwaarden of bedingen van Klant zijn niet van toepassing. Door middel van ondertekening van
deze Overeenkomst verklaart de Klant een exemplaar van de Voorwaarden van Tech Data te hebben
ontvangen en hiermee in te stemmen.

3.1. Na de totstandkoming van de Overeenkomst kent Tech Data de klant persoonlijke inlogcodes

5.5 Tech Data neemt de zorg in acht die redelijkerwijze van haar kan worden gevraagd om te

toe (hierna genoemd ‘de Inlogcodes’). De Inlogcodes worden per e-mail meegedeeld aan de

verzekeren dat de informatie op de TD Websites juist, volledig en up-to-date is. Tech Data is echter in

Administrateur. Het risico dat de e-mail met Inlogcodes niet door de Administrateur wordt

geen geval gebonden aan onjuiste informatie op de TD Websites en is niet aansprakelijk voor schade

ontvangen, door een derde wordt ontvangen of onderschept of dat een derde kennis neemt van de

of kosten van de klant die samenhangt met of voortvloeit uit onjuiste informatie op de TD Websites.

Inlogcodes, en dat hierdoor misbruik wordt gemaakt van de Inlogcodes, is voor de klant.
5.6. De klant dient bij twijfel omtrent de juistheid van de op de TD Websites meegedeelde informatie,
3.2. De Inlogcodes hebben een drie-voudige functie:

waaronder de prijs, deze te veri ëren bij Tech Data.

• de Inlogcodes verlenen toegang tot de TD Websites
• de Inlogcodes identificeren de Administrateur en/of een
• Gebruiker bij de klant
• de Inlogcodes bewijzen de toestemming van de Klant voor de door of namens hem geplaatste
bestellingen

Artikel 6. Merken
6.1. De merken, logo’s en derde partij data (data afkomstig van een content provider) die gebruikt en/
of getoond worden op de TD Website, mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de
rechthebbende van die merken en/of data, op geen enkele wijze gebruikt worden door de klant.

3.3 Tech Data kent de klant één unieke set Inlogcodes toe en zal al hetgeen redelijkerwijs mogelijk is
doen om de vertrouwelijkheid van de Inlogcodes te verzekeren.

Artikel 7. Duur en beëindiging van de Overeenkomst
7.1. Deze Overeenkomst wordt gesloten voor onbepaalde duur en treedt in werking

3.4. De klant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor het beheer en het gebruik van de

na ondertekening door beide partijen.

Inlogcodes door de Administrateur, door de Gebruikers of door derden. Tech Data is - behoudens
opzet of grove schuld van haarzelf of haar leidinggevend personeel - niet aansprakelijk voor misbruik

7.2. Elke partij kan de Overeenkomst beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van zeven

van de Inlogcodes en de daaruit voortvloeiende schade en kosten.

(7) kalenderdagen. In geval van faillissement, surseance van betaling, beslag ten laste van klant of
niet nakoming door klant van enige verplichting jegens Tech Data of haar groepsmaatschappijen uit

3.5. De Administrateur kan zelfstandig de onder punt 3.1. toegekende Inlogcodes wijzigen. De

hoofde van enige overeenkomst, zal Tech Data gerechtigd zijn deze overeenkomst met onmiddellijke

gewijzigde Inlogcodes hebben de functies die zijn vermeld in artikel 3.2.

ingang te beëindigen. In alle andere gevallen dient de andere partij van de beëindiging per
aangetekende brief op de hoogte te worden gesteld.

3.6. De Klant is verplicht de Inlogcodes te verwijderen telkens wanneer de Administrateur een
Gebruiker annuleert in de zin van artikel 2.4.

Artikel 8. Gevolgen van de beëindiging van de Overeenkomst

3.7. Tech Data is in geen geval aansprakelijk voor fouten en/of misbruik die het gevolg zijn van de in

8.1. Op de dag dat de Overeenkomst is geëindigd, zullen de Inlogcodes geen toegang meer verlenen

dit artikel vermelde wijzigingen.

tot de TD Website.
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Overeenkomst:
Aldus overeengekomen op (datum): └─────────┘ te , └───────────────────────────┘hebben de partijen de overeenkomst
ondertekend in twee originelen waarvan iedere partij erkent er één ontvangen te hebben. Ondergetekende verklaart tevens geauthoriseerd te zijn binnen de
onderneming om deze overeenkomst te tekenen.

Voor de Tech Data klantrelatie:
Naam

:└─────────────────────────┘

Handtekening

:└─────────────────────────┘

Voor Tech Data:
Peter Jansen
Managing Director Tech Data Nederland

Handtekening

:└─────────────────────────┘
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Tech Data Nederland bv

Distributie van IT-producten support & training

techdata.nl

Tolnasingel 2

Tel.

+31 (0)88 133 40 00

NL - 2411 PV Bodegraven

Fax.

+31 (0)88 133 40 50

Postbus 14

Website: www.techdata.nl

NL - 2410 AA Bodegraven

Mail:

info@techdata.nl

B.T.W. nr. NL005363184B01

Citybank Amsterdam
Betalingen in EUR: Rekeningnummer:

Betalingen in USD: Rekeningnummer:

Algemene verkoopvoorwaarden gedeponeerd

26.60.46.711 IBAN:

10.45.89.804 IBAN:

bij K.v.K. Utrecht onder nummer: 30128649.

NL32CITI0266046711

NL60CITI0104589804

BIC-CODE: CITINL2X

BIC-CODE: CITINL2X

