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1. BEGRIPPEN 

In deze Algemene Gebruiksvoorwaarden CallMeNow wordt verstaan onder: 
 

Algemene Voorwaarden : De onderhavige gebruiksvoorwaarden; 
CMNButton : De op de Site van Dienstaanbieder geplaatste aanduiding 

waarmee het verzoek tot het direct (CallMeNow) of op een 
later, door Eindgebruiker gekozen, moment (CallMeLater) 
opzetten van één of meer verbindingen tussen Eindgebruiker 
en Dienstaanbieder kan worden gedaan, ten behoeve van de 
uitwisseling van spraak, beeld, of tekst; 

Dienstaanbieder : Degene met wie Solition de Overeenkomst heeft gesloten; 
CallMeNow/CallMeLater : De overeengekomen dienst met overeengekomen faciliteiten 

op basis waarvan één of meer verbindingen worden opgezet 
tussen een Eindgebruikers en een Agent, nadat de CMNButton 
is geactiveerd; 
In deze Algemene Voorwaarden wordt met de term 
‘CallMeNow’ zowel ‘CallMeNow’ als ‘CallMeLater’ bedoeld. 

Eindgebruiker : Bezoeker van de Site van Dienstaanbieder die de CMNButton 
activeert; 

Overeenkomst : Een overeenkomst op grond waarvan Solition aan 
Dienstaanbieder de mogelijkheid biedt om gebruik te maken 
van CallMeNow; 

Site : De website van Dienstaanbieder waarop de CMNButton is 
geplaatst; 

 

2. ALGEMEEN 

2.1. Op alle diensten van Solition zijn de Algemene Voorwaarden van Solition van 
toepassing. Deze zijn te vinden op www.solition.nl. Daar waar voorwaarden strijdig 
zijn prevaleren de voorwaarden in dit document boven de Algemene Voorwaarden. 

2.2. Solition verleent onder de overeengekomen voorwaarden en tegen de 
overeengekomen tarieven aan Dienstaanbieder de mogelijkheid om gebruik te maken 
van CallMeNow. 

2.3. Bij gebruikmaking van CallMeNow, kan Dienstaanbieder voor zijn Eindgebruiker 
bereikbaar zijn achter nationale nummers. 

2.4. Het is niet mogelijk om elke storing in het functioneren van de CMNButton te 
voorkomen. 

2.5. De verbindingen die na de activering van de CMNButton worden opgezet, worden tot 
stand gebracht over netwerken van derden. Solition kan niet instaan voor het 
functioneren van deze netwerken of voor de (ongestoorde en ononderbroken 
dienstverlening) over deze netwerken. 

2.6. Solition heeft het recht te bepalen met gebruikmaking van welke netwerken van 
derden verbindingen tot stand worden gebracht, nadat de CMNButton is geactiveerd. 

 

3. OPLEVERING VAN CALLMENOW 

3.1. Na registratie en aanmelding voor CallMeNow van Dienstaanbieder zal Solition 
elektronisch meedelen dat CallMeNow door haar is opgeleverd. Dienstaanbieder dient 
nadien zelf zorg te (laten) dragen voor de implementatie van de CMNButton op de 
Site. Bij de mededeling van de oplevering zal Solition de te implementeren 
CMNButton, en een verwijzing naar de installatiehandleiding meezenden. 

3.2. De CMNButton is mogelijk niet compatibel met alle browsers.  
3.3. Het implementeren van de CMNButton kan het functioneren van de Site nadelig 

beïnvloeden. Hiervoor is Solition niet aansprakelijk te stellen. 
3.4. Dienstaanbieder is in alle gevallen verantwoordelijk voor de presentatie van de 

CMNButton op de Site. Hieronder valt tevens de presentatie in geval van 
onbereikbaarheid van de dienst, of wanneer de overeenkomst beëindigd is. 
 

4. GEBRUIK VAN CALLMENOW 

4.1. Solition kan niet voorkomen dat hinderlijke oproepen plaatsvinden met gebruikmaking 
van de CMNButton van Dienstaanbieder. Voor de verlening van CallMeNow is 
Dienstaanbieder ook in die gevallen de overeengekomen tarieven verschuldigd. 

4.2. De werking van de CMNButton is nadelig te beïnvloeden door de standaard instellingen 
van een browser te wijzigen. Hiervoor is Solition niet aansprakelijk te stellen. 
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4.3. Het is Dienstaanbieder niet toegestaan handelingen te verrichten, te doen of te laten 
verrichten die ten doel hebben invloed uit te oefenen op de bedragen, die zonder die 
handelingen door de Dienstaanbieder aan Solition verschuldigd zouden zijn geweest 
voor het gebruik van CallMeNow. 

4.4. Dienstaanbieder is verantwoordelijk voor de inhoud van de door hem met 
gebruikmaking van CallMeNow geboden informatie of diensten. De geboden informatie 
en diensten dienen niet in strijd te zijn met hetgeen bij of krachtens de wet is bepaald, 
noch onrechtmatig te zijn. 

4.5. Solition behoudt altijd het recht om zonder opgaaf van reden, de CallMeNow Button 
(tijdelijk) geheel of gedeeltelijk buiten gebruik stellen. 

 

5. WIJZIGING FUNCTIONALITEITEN CALLMENOW 

5.1. De functionaliteiten van CallMeNow kunnen door Solition worden gewijzigd om aan de 
eisen van de tijd en de stand van de techniek te blijven beantwoorden. 

5.2. Solition is gerechtigd (een aanbiedingsvorm van) CallMeNow op ieder moment, naar 
eigen inschatting te beëindigen. 

 

6. STORINGEN 

6.1. Indien er een storing optreedt in het functioneren van CallMeNow dient de storing door 
of namens Dienstaanbieder zo spoedig mogelijk aan Solition te worden gemeld. 
Contactgegevens zijn te vinden via www.solition.nl. 

6.2. Storingen worden zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen twee werkdagen 
nadat zij aan Solition bekend zijn geworden, onderzocht, tenzij dit voor Solition binnen 
die termijn in redelijkheid niet mogelijk is. 

6.3. Ten behoeve van het storingsonderzoek of in verband met het opheffen van storingen 
kan Solition tijdelijk CallMeNow buiten gebruik stellen. Solition zal dit tot het minimum 
beperken en waar dit toch nodig is dit tijdig - rekening houdend met de 
omstandigheden van het geval - meedelen, tenzij dit in redelijkheid niet mogelijk is. 

 

7. AANSPRAKELIJKHEID SOLITION 

7.1. Tekortkomingen van derden over wiens netwerken verbindingen met behulp van 
CallMeNow worden opgezet, zijn niet aan Solition toerekenbaar. 

7.2. Schade dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken na het ontstaan 
schriftelijk aan Solition te zijn gemeld. 

 

8. AANSPRAKELIJKHEID DIENSTAANBIEDER 

8.1. Dienstaanbieder is aansprakelijk voor schade die door een haar toerekenbare 
tekortkoming is ontstaan. 

8.2. Dienstaanbieder vrijwaart Solition tegen aanspraken van derden op vergoeding van 
schade die deze derden op enigerlei wijze op Solition zouden kunnen verhalen, 
voorzover deze aanspraak gegrond is op inhoud van de informatie of diensten die met 
behulp van aan Dienstaanbieder verleende CallMeNow zijn aangeboden, en/of op het 
door derden gebruik laten maken van aan Dienstaanbieder verleende CallMeNow. 

 

9. VERGOEDINGEN VOOR DE CALLMENOW 

9.1. Voor de door Solition verleende CallMeNow dienst is Dienstaanbieder aan Solition 
bedragen verschuldigd, die berekend worden met toepassing van de overeengekomen 
of de nadien in overeenstemming met de Overeenkomst gewijzigde tarieven. 
Verschuldigde bedragen zullen worden verhoogd met BTW of andere heffingen van 
overheidswege. 

9.2. Voor zover maandelijks verschuldigde bedragen niet over een volle kalendermaand 
verschuldigd zijn, wordt het maandbedrag naar rato in rekening gebracht. 

9.3. Voor de bepaling van de verschuldigde bedragen als bedoeld in het eerste lid zijn 
uiteindelijk de gegevens van Solition beslissend, tenzij wordt aangetoond dat deze 
gegevens niet juist zijn. Solition zal bij de vaststelling van deze gegevens de 
zorgvuldigheid in acht nemen die daarbij verlangd mag worden. 

9.4. De overeengekomen vergoedingen zijn verschuldigd vanaf de datum dat CallMeNow is 
opgeleverd. 

9.5. Solition is gerechtigd vooruitbetaling te verlangen van vergoedingen. 
9.6. Indien Dienstaanbieder niet binnen de in Artikel 9.7 bedoelde termijn heeft betaald, is 

hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. 
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9.7. Vanaf de datum waarop Dienstaanbieder in verzuim verkeert, is Solition gerechtigd de 
wettelijke rente en de redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte in 
rekening te brengen. Voor vergoeding komen in aanmerking die buitengerechtelijke 
kosten die in redelijkheid zijn gemaakt en die qua hoogte redelijk zijn in verhouding 
tot de openstaande vordering. Tevens is Solition gerechtigd om de dienst per direct te 
beëindigen, zonder dat de genoemde vordering vervalt. 

 

10. BUITENGEBRUIKSTELLING 

10.1. Indien Solition zich genoodzaakt ziet wegens technische of andere redenen om 
CallMeNow te beëindigen of te wijzigen, zal zij daartoe gerechtigd zijn, zonder 
daarvoor schadevergoeding verschuldigd te zijn. Solition heeft voorts het recht om, 
indien bedrijfseconomische redenen hiertoe noodzaken, het aanbieden van CallMeNow 
te beëindigen en lopende overeenkomsten op te zeggen met inachtneming van een 
termijn van twee weken. 

10.2. Met inachtneming van het bepaalde in de voorgaande artikelen behoudt Solition zich 
het recht voor CallMeNow (tijdelijk) geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen 
indien de Dienstaanbieder ter zake van CallMeNow een verplichting jegens Solition niet 
nakomt en deze niet nakoming buitengebruikstelling rechtvaardigt. 

10.3. Solition is bevoegd tot gehele of gedeeltelijke buitengebruikstelling over te gaan 
zonder ingebrekestelling of mededeling indien: 

- (een vermoeden bestaat dat) Dienstaanbieder in strijd heeft gehandeld met de 
Algemene Voorwaarden 

- Dienstaanbieder anderszins dusdanig de belangen van Solition schaadt dat van 
Solition niet verlangd kan worden CallMeNow te verlenen. 

10.4. De verplichting tot betaling van de maandelijkse vergoedingen als bedoeld in Artikel 
11, eerste lid, en van de overige verschuldigde vergoedingen blijft gedurende de tijd 
van buitengebruikstelling bestaan. 

10.5. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien de Dienstaanbieder binnen een door 
Solition gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen, danwel indien de grond 
voor de buitengebruikstelling niet langer aanwezig is. Solition is gerechtigd een 
redelijk bedrag aan heraansluitkosten in rekening te brengen. 

 

11. GEBRUIK EN VERWERKING VAN GEGEVENS 

11.1. Solition zal de (persoons)gegevens van Dienstaanbieder verwerken in 
overeenstemming met de wet. 

11.2. Solition is gerechtigd een bestand aan te leggen van dienstaanbieders van wie 
CallMeNow wegens het niet tijdig betalen buiten gebruik is gesteld. 

 

12. DUUR EN BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST 

12.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. 
12.2. De Overeenkomst kan steeds tussentijds door elk van de partijen online worden 

opgezegd. 
12.3. Een Overeenkomst kan zowel door Dienstaanbieder als Solition worden ontbonden 

indien de andere partij tekortschiet in de nakoming van één of meer van haar 
verplichtingen, voor zover dit tekortschieten ontbinding rechtvaardigt. Indien 
nakoming nog mogelijk is zal eerst een schriftelijke aanmaning moeten worden 
gezonden. 

 

13. WIJZIGING VAN VOORWAARDEN EN TARIEVEN 

13.1. De Algemene Voorwaarden en de tarieven kunnen door Solition worden gewijzigd. 
13.2. Wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden en de tarieven gelden ook ten aanzien 

van reeds bestaande Overeenkomsten. 
13.3. De wijzigingen treden in werking 14 dagen na de bekendmaking of op een latere 

datum in de bekendmaking vermeld. 
13.4. Indien Dienstaanbieder een wijziging van deze Algemene Voorwaarden niet wenst te 

accepteren, kan hij de Overeenkomst schriftelijk opzeggen met ingang van de datum 
waarop de nieuwe Algemene Voorwaarden van kracht worden.  

 

14. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN 

14.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.  


