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Gebruiksvoorwaarden integraties 

De dienst "Simple-Simon, de Slimme Werkbon app", hierna Simple-Simon te noemen, wordt 

u via internet bij wijze van Software-as-a-Service aangeboden door het bedrijf Mobile 

Operating B.V. Aan het gebruik van Simple-Simon zijn onderstaande voorwaarden verbonden. 

Door Simple-Simon te gebruiken, gaat u hiermee akkoord. 

De algemene voorwaarden van Simple-Simon zijn ook van toepassing op het gebruik van de 

integraties. De algemene voorwaarden voor het gebruik van Simple-Simon vindt u hier: 

https://app.simple-simon.net/documentation/Algemene-Voorwaarden-Simple-Simon.pdf 

Aanvullend op de algemene voorwaarden van Simple-Simon, zijn nog de algemene 

voorwaarden van de integraties van toepassing. Door de integraties te gebruiken, gaat u hiermee 

akkoord. 

Algemene voorwaarden integraties 

Artikel 1. Kosten voor gebruik integratie 

1.1 De jaarlijkse kosten voor het gebruik van de integratie staan vermeld op de pagina 

waar u de integratie aanmaakt en instelt.  

 

1.2 De kosten zijn een bijdrage voor het gebruik van de infrastructuur, de licenties voor de 

servers en database-servers en het up-to-date houden van de benodigde software.  

 

1.3 Voor een vastgestelde periode is het gebruik van de integratie gratis. Raadpleeg de 

website hoe lang de gratis periode is. De ingangsdatum van de gratis periode is het 

eerste moment van activering van de integratie. 

 

1.4 Na de gratis periode worden de onderhoudskosten in rekening gebracht. Om de 

administratieve kosten laag te houden dienen de onderhoudskosten jaarlijks vooruit 

betaald te worden. Deze onderhoudskosten kunnen zonder opgaaf van redenen 

aangepast worden.  

 

1.5 Indien de onderhoudskosten niet tijdig betaald worden, zal de integratie gestopt 

worden. Deze is weer actief zodra de onderhoudskosten zijn betaald. Indien bij 

herhaling niet wordt gereageerd op verzoeken tot betaling kan de integratie door 

Simple-Simon definitief gedeactiveerd worden. Indien de integratie na pauzering 

wegens niet betalen onderhoudskosten opnieuw geactiveerd moet worden, worden 

hiervoor 85,- additionele kosten in rekening gebracht. 

 

1.6 Reeds betaalde onderhoudskosten worden nimmer gerestitueerd, onafhankelijk 

hoeveel dagen er in de betaalde periode gebruik is gemaakt van de integratie. 

 

1.7 Mobile Operating B.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen 

die ontstaan door het tijdelijk stopzetten van de integratie. U als klant bent zelf 

verantwoordelijk dat u op tijd de integratie kosten betaalt.  

 

 

https://app.simple-simon.net/documentation/Algemene-Voorwaarden-Simple-Simon.pdf
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Artikel 2. Structuur integratie 

2.1 De structuur van de integratie is gebaseerd op de meest gangbare wensen van klanten 

van Simple-Simon. Mobile Operating B.V. mag van tijd tot tijd de functionaliteit van 

de integraties aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar 

uiteindelijk beslist Mobile Operating B.V. zelf welke aanpassingen zij wel of niet 

doorvoert. 

 

2.2 Binnen de aangeboden structuur staat het de klant vrij om een aantal instellingen 

(parameters) in te stellen die de werking van de integratie beïnvloeden. Mobile 

Operating B.V. is niet aansprakelijk voor het onjuist instellen van deze parameters, 

noch voor de gevolgen van het onjuist instellen van deze parameters.  

 

Artikel 3. Verwerking gegevens 

3.1 Met de integratie verwerkt u mogelijk persoonsgegevens. Denk aan klantgegevens, 

werkadressen of andere persoonlijke gegevens. Mobile Operating B.V. treedt hierbij 

op als bewerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. U vrijwaart 

Mobile Operating B.V. van alle aanspraken van betrokkenen onder deze wet. 

 

3.2 Mobile Operating B.V. is niet verantwoordelijk voor de afhandeling van data in het 

pakket waarmee geïntegreerd is. De gebruiker van Simple-Simon en het geïntegreerde 

pakket is verantwoordelijk voor de correcte afhandeling van de gegevens.  

 

3.3 Mobile Operating B.V. biedt u de mogelijkheid om gegevens te synchroniseren tussen 

Simple-Simon en het geïntegreerde pakket. U bepaalt zelf welke informatie u laat 

synchroniseren en wat u met de resultaten doet. Mobile Operating B.V. is niet 

aansprakelijk voor incorrecte boekingen binnen het geïntegreerde pakket. 

 

3.4 Mobile Operating B.V. wisselt gegevens uit tussen Simple-Simon en uw 

boekhoudsysteem, maar is niet verantwoordelijk voor de verwerking in fiscale, 

juridische- of enig andere zin. Het is uw verantwoording om de uiteindelijke 

boekingen conform uw lokale wetgeving te laten verlopen. 

 

3.5 Mobile Operating B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid bij het gebruik van 

deze integratie. Niet door het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van de dienst, niet voor 

schade als gevolg van mogelijk incorrecte boekingen, of daarmee gepaard gaande 

herstelwerkzaamheden. Het is uitdrukkelijk uw verantwoording om u te vergewissen 

dat de integratie werkt binnen de fiscale en juridische kaders die uw eigen organisatie 

en uw lokale overheid aan uw boekhouding stelt.  

 

3.6 Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de licentie van het systeem 

waarmee je integreert van voldoende niveau is om met Simple-Simon te kunnen 

werken met geautomatiseerde gegevensuitwisseling. Mobile Operating B.V. aanvaardt 

geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot oneigenlijk gebruik van de 

licentieovereenkomst met het systeem waarmee u de integratie opzet.  
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Artikel 4. Stopzetten integratie  

4.1 Klanten kunnen indien gewenst, op ieder moment, zonder bemiddeling van Mobile 

Operating B.V., de integratie tussen Simple-Simon en het geïntegreerde pakket 

stopzetten. De synchronisatie tussen Simple-Simon en het geïntegreerde pakket stopt 

dan onmiddellijk.  

 

4.2 In geval van stopzetten van de integratie worden geen vooruitbetaalde 

onderhoudskosten gerestitueerd. 

 

Artikel 5. Wijzigingen voorwaarden 

5.1 Mobile Operating B.V. mag deze voorwaarden alsook de prijzen op ieder moment  

aanpassen. 

 

5.2 Mobile Operating B.V. zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen 

voor inwerkingtreding aankondigen via de website zodat u daar kennis van kunt 

nemen.  

 

5.3 Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u de integratie 

stopzetten zonder opgaaf van redenen. Vooruit betaalde bedragen worden niet 

gerestitueerd. Gebruik van de dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als 

acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.  

 

Artikel 6. Overige bepalingen 

6.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

 

6.2 Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, 

zullen alle geschillen in verband met Simple-Simon worden voorgelegd aan de 

bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin Mobile Operating B.V. 

gevestigd is. 

 

6.3 Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden eist dat een mededeling 

“schriftelijk”moet worden verricht, is tevens voldaan indien de mededeling per e-mail 

of communicatie via de dienst wordt verricht, mits in voldoende mate vaststaat dat het 

bericht werkelijk afkomstig is van de beweerdelijke afzender en dat de integriteit van 

het bericht niet is aangetast. 

 

6.4 De versie van communicatie of informatie zoals opgeslagen door Mobile Operating 

B.V. wordt geacht juist te zijn, tenzij u tegenbewijs levert dienaangaande. 

 

6.5 Indien een bepaling in deze gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de 

geldigheid van de gehele gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter 

vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens 



4 
 

mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven. 

 

6.6 Mobile Operating B.V. is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de 

overeenkomst over te dragen aan een derde die Simple-Simon of de betreffende 

bedrijfsactiviteit van haar overneemt. 

 

6.7 De privacy voorwaarden zoals vermeld op de website zijn onderdeel van deze 

gebruiksvoorwaarden Simple Simon 

 

 


