
BABBLETICS CMS 

Dit document betreft een aanvulling op de meegeleverde ICT~Office Voorwaarden. 

 

INSTALLATIE 

Bij de aflevering van de website zal Babbletics het Babbletics CMS installeren op een vooraf afgesproken server. 

Wanneer de klant geen gebruik maakt van een hosting pakket bij Babbletics, dan zal Babbletics het systeem 

installeren op de server van een mogelijke derde partij. Hierbij dient de klant ervoor te zorgen dat deze server 

en het bijbehorende hosting pakket voldoet aan de systeemeisen voor Babbletics CMS. Babbletics kan dit voor 

de klant regelen, maar de eventuele extra kosten die hierbij komen, zullen worden doorberekend aan de klant. 

 

GEBRUIKSRECHTEN 

Babbletics CMS blijft het intellectueel eigendom van Babbletics. Hierbij zijn de gebruikte plug-ins om andere 

systemen aan Babbletics CMS te koppelen niet inbegrepen. De klant krijgt gebruikersrecht over het systeem en 

mag indien gewenst ook zelf aanpassingen maken aan het systeem. Zolang Babbletics ondersteuning biedt bij 

het systeem of nieuwe functionaliteiten gaat ontwikkelen voor het systeem, dan dient de klant Babbletics van 

de aanpassingen op de hoogte te brengen. Babbletics CMS is alleen beschikbaar voor gebruik door de klant. De 

klant mag het systeem dus niet aan derden verkopen of het op een andere manier ter beschikking stellen. 

 

ONDERHOUD 

Na de installatie zal het systeem getest worden door zowel Babbletics als de klant. Na goedkeuring van het 

systeem wordt aangenomen dat het systeem naar behoren werkt. Mochten er daarna toch problemen 

voordienen, dan zal eerst worden nagegaan wat de oorzaak van het probleem is. Wanneer de oorzaak bij 

Babbletics ligt en het functionaliteiten belemmert, waarvoor het systeem in eerste instantie was opgezet, dan 

zal Babbletics ervoor zorgdragen dat de fouten zo spoedig mogelijk en kosteloos worden verholpen. Wanneer 

de oorzaak bij de klant of een externe factor ligt, dan zullen er eerst afspraken gemaakt worden over het 

verdere verloop. Eventuele kosten hierbij zullen worden doorberekend aan de klant. 


