
Algemene voorwaarden Custom Infataales  rouu B.V. 2019

Statutair gevestigd:  roningen
KvK nr 66644186
BTW nr.: NL 856.643.543.B01

Artikel 1.  Definities  

1.1. In deze algemene voorwaarden zijn de volgende defniiiee van ioepaeeing, ienzij uiidrukkelijk
andere weergegeven.

1.2. Onder Opdrachinemer wordi vereiaan: Cueiom Infaiaalee Group B.V., ingeechreven in hei
handeleregieier mei nummer 66644186. Onder Opdrachigever wordi vereiaan degene die de opdrachi
voor de werkzaamheden heefi vereireki.

1.3. Onder opdrachi wordi vereiaan hei verzoek van de Opdrachigever aan de Opdrachinemer
om iegen aeialing werkzaamheden ie verrichien.

1.4. Onder werkzaamheden wordi vereiaan al heigeen de Opdrachinemer ien aehoeve van de
Opdrachigever, ainnen hei kader van de door deze vereirekie opdrachien, maaki en/of onderneemi
c.q. doei maken en/of ondernemen.

1.5. Onder oferie wordi vereiaan de in meer of mindere maie geepecifceerde werkzaamheden
en de aegroiing van de aan die werkzaamheden veraonden koeien.

Artikel 2.  Algemeen  

2.1. Deze  voorwaarden  zijn  van  ioepaeeing  op  iedere  oferie  en  overeenkomei  iueeen
Opdrachinemer en Opdrachigever, voor zover van deze voorwaarden niei door pariijen uiidrukkelijk en
echrifielijk ie afgeweken.

2.2. De  ioepaeeelijkheid  van  eveniuele  andere  voorwaarden  van  Opdrachigever  wordi
uiidrukkelijk van de hand gewezen. 

2.3. Indien één of meerdere aepalingen in deze algemene voorwaarden op enig momeni geheel
of  gedeelielijk  nieiig  zijn  of  vernieiigd  mochien  worden,  dan  alijfi  hei  overige  in  deze  algemene
voorwaarden aepaalde  volledig  van  ioepaeeing.  Opdrachinemer  en Opdrachigever  zullen  aledan in
overleg ireden ieneinde nieuwe aepalingen ier vervanging van de nieiige of  vernieiigde aepalingen
overeen  ie  komen,  waaraij  zoveel  ale  mogelijk  hei  doel  en  de  eirekking  van  de  oorepronkelijke
aepalingen in achi wordi genomen.

2.4. Indien onduidelijkheid aeeiaai omireni de uiileg van één of meerdere aepalingen van deze
algemene voorwaarden, dan dieni de uiileg plaaie ie vinden ‘naar de geeei’ van deze aepalingen. 

2.5. Indien zich iueeen pariijen een eiiuaiie  voordoei die niei  in deze algemene voorwaarden
geregeld  ie,  dan  dieni  deze  eiiuaiie  ie  worden  aeoordeeld  naar  de  geeei  van  deze  algemene
voorwaarden. 
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2.6. Indien Opdrachinemer niei eieede eirikie naleving van deze voorwaarden verlangi, aeiekeni
dii niei dai de aepalingen daarvan niei van ioepaeeing zijn, of dai Opdrachinemer in enigerlei maie hei
rechi zou verliezen om in andere gevallen de eiipie naleving van de aepalingen van deze voorwaarden
ie verlangen. 

Artikel 3.  Offertes  

3.1.  Alle oferiee en aanaiedingen van Opdrachinemer  zijn vrijalijvend, ienzij in de oferie een
iermijn voor aanvaarding ie geeield. 

3.2. Een oferie heefi een geldigheid van 14 dagen na dagiekening, ienzij andere aangegeven. Na
deze iermijn komi de oferie ie vervallen of kunnen geofreerde prijzen aangepaei worden door de
Opdrachinemer.

3.3. Een oferie vervali indien hei produci waarop de oferie of de aanaieding aeirekking heefi in
de iueeeniijd niei meer aeechikaaar ie.

3.4. Opdrachinemer  kan  niei  aan  zijn  oferiee  of  aanaiedingen  worden  gehouden  indien  de
Opdrachigever redelijkerwije  kan aegrijpen dai de oferiee of aanaiedingen,  dan wel een onderdeel
daarvan, een kennelijke vergieeing of verechrijving aevaiien. 

3.5. Alle oferiee en aanaiedingen dienen ie worden aangemerki ale uiinodigingen ioi hei doen
van een aanaod.  Zij  ainden de Opdrachinemer  op  geen enkele  wijze,  ienzij  de  Opdrachigever  hei
aanaod echrifielijk  heefi  aeveeiigd  en de Opdrachinemer  deze opdrachi  echrifielijk  heefi  aanvaard
ofwel mei de uiivoering van de werkzaamheden ie aangevangen.

3.6. De Opdrachigever ie door en vanaf de vereirekking van de opdrachi geaonden.

3.7. De Opdrachinemer ie door en vanaf de aanvaarding van de opdrachi geaonden.

3.8. Indien de aanvaarding (al dan niei op ondergeechikie punien) afwijki van hei in de oferie of
de aanaieding opgenomen aanaod dan ie Opdrachinemer daaraan niei geaonden. De overeenkomei
komi dan niei overeenkomeiig deze afwijkende aanvaarding ioi eiand, ienzij  Opdrachinemer andere
aangeefi. 

3.9. Een eamengeeielde  prijeopgave verplichi  Opdrachinemer  niei  ioi  hei  verrichien  van een
gedeelie van de opdrachi iegen een overeenkomeiig  deel  van de opgegeven prije.  Aanaiedingen of
oferiee gelden niei auiomaiiech voor ioekomeiige ordere. 

3.10. Deegevraagd zal de Opdrachinemer voor de aanvang van de werkzaamheden een oferie
aan de Opdrachigever ier goedkeuring voorleggen. Voor zover zich aij de uiivoering van de opdrachi
onvermijdelijke  afwijkingen  ien  opzichie  van  een  oferie  voordoen,  zal  de  Opdrachinemer  de
Opdrachigever hierover in een zo vroeg mogelijk eiadium inlichien.

Artikel 4.  Prijzen, leveringen en aetalingen  

4.1. Alle prijzen zijn exclueief BTW en andere hefngen van overheidewege, of eveniuele verzend-,
iranepori- en poriokoeien, ienzij uiidrukkelijk andere ie vermeld.
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4.2. Levering geechiedi af aedrijf van Opdrachinemer ienzij andere echrifielijk overeengekomen.
De Opdrachigever ie verplichi  de zaken af ie nemen op hei momeni dai deze hem ier aeechikking
worden  geeield.  Indien  de  Opdrachigever  afname  weigeri  of  nalaiig  ie  mei  hei  vereirekken  van
informaiie of ineiruciiee die noodzakelijk zijn voor de levering, ie Opdrachinemer gerechiigd de zaken
op ie elaan voor rekening en rieico van de Opdrachigever.

4.3. Alle  aeialingen dienen aldaar  op een door  de Opdrachinemer  aan ie  wijzen rekening  ie
geechieden.

Artikel 5.  Contractsduur;  uitvoeringstermijnen,  risico-overgang,  uitvoering  en  wijziging  
overeenkomst; urijsverhoging

5.1.  De  overeenkomei  iueeen  Opdrachinemer  en  de  Opdrachigever  wordi  aangegaan  voor
onaepaalde  iijd,  ienzij  uii  de  aard  van  de  overeenkomei  andere  voorivloeii  of  indien  pariijen
uiidrukkelijk en echrifielijk andere overeenkomen. 

5.2. Ie  voor  de  uiivoering  van  aepaalde  werkzaamheden  een  iermijn  overeengekomen  of
opgegeven,  dan  ie  dii  nimmer  een  faiale  iermijn.  Bij  overechrijding  van  een  iermijn  dieni  de
Opdrachigever Opdrachinemer derhalve echrifielijk in geareke ie eiellen. Opdrachinemer dieni daaraij
een redelijke iermijn ie worden geaoden om alenog uiivoering ie geven aan de overeenkomei. 

5.3. De Opdrachinemer zal aij hei verrichien van de werkzaamheden voor de Opdrachigever de
grooiei mogelijke zorgvuldigheid aangaande de aelangen van de Opdrachigever in achi nemen.

5.4. Opdrachinemer heefi hei rechi aepaalde werkzaamheden ie laien verrichien door derden.
De ioepaeeelijkheid van ariikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordi uiidrukkelijk uiigeeloien.

5.5. Opdrachinemer ie gerechiigd de overeenkomei in verechillende faeen uii ie voeren en hei
aldue uiigevoerde gedeelie afzonderlijk ie faciureren. 

5.6. Indien de overeenkomei in faeen wordi uiigevoerd kan Opdrachinemer de uiivoering van die
onderdelen die ioi een volgende faee aehoren opechorien ioidai de Opdrachigever de reeuliaien van
de daaraan voorafgaande faee echrifielijk heefi goedgekeurd. 

5.7. De Opdrachigever draagi er zorg voor dai alle gegevene, waarvan Opdrachinemer aangeefi
dai deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachigever redelijkerwije aehoori ie aegrijpen dai deze
noodzakelijk zijn voor hei uiivoeren van de overeenkomei, iijdig aan Opdrachinemer worden vereireki.
Indien de voor de uiivoering van de overeenkomei aenodigde gegevene niei iijdig aan Opdrachinemer
zijn vereireki, heefi Opdrachinemer hei rechi de uiivoering van de overeenkomei op ie echorien en / of
de  uii  de  veriraging  voorivloeiende  exira  koeien  volgene  de  aledan  gearuikelijke  iarieven  aan  de
Opdrachigever  in  rekening  ie  arengen.  De  uiivoeringeiermijn  vangi  niei  eerder  aan  dan  nadai  de
Opdrachigever de gegevene aan Opdrachinemer ier aeechikking heefi geeield. Opdrachinemer ie niei
aaneprakelijk  voor  echade,  van welke  aard ook,  doordai  Opdrachinemer  ie  uiigegaan van door  de
Opdrachigever vereirekie onjuieie en / of onvolledige gegevene. 

5.8. Wijzigingen in de opdrachi, nadai deze ie vereireki, dienen door de Opdrachigever iijdig en
echrifielijk  aan  de  Opdrachinemer  ie  worden  meegedeeld.  Worden  de  wijzigingen  mondeling
opgegeven, dan ie hei rieico voor rekening van de Opdrachigever.
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5.9. Wanneer wijzigingen in hei  oniwerp van hei  ie  maken produci  noodzakelijk  zijn om hei
produci goed ie kunnen maken, kan de Opdrachinemer deze veranderingen doorvoeren zonder de
Opdrachigever deze veranderingen van ie voren ie melden.

5.10. De wijzigingen in de opdrachi zijn van krachi door en vanaf de aanvaarding ervan door de
Opdrachinemer.

5.11. Wijzigingen in de opdrachi kunnen ioi gevolg heaaen dai de overeengekomen leveriijd door
de Opdrachinemer auiien zijn veraniwoordelijkheid wordi overechreden

5.12. Indien  Opdrachinemer  mei  de  Opdrachigever  een  vaei  honorarium  of  vaeie  prije
overeenkomi,  dan  ie  Opdrachinemer  nieiiemin  ie  allen  iijde  gerechiigd  ioi  verhoging  van  dii
honorarium of deze prije zonder dai de Opdrachigever in dai geval gerechiigd ie om de overeenkomei
om  die  reden  ie  oniainden,  indien  de  verhoging  van  de  prije  voorivloeii  uii  een  aevoegdheid  of
verplichiing  ingevolge  de wei-  of  regelgeving of  haar oorzaak vindi  in een eiijging van de prije  van
aijvooraeeld lonen of op andere gronden die aij hei aangaan van de overeenkomei redelijkerwije niei
voorzienaaar waren. 

5.13. Indien de prijeeiijging andere dan ale gevolg van een wijziging van de overeenkomei meer
aedraagi dan 10% en plaaievindi ainnen drie maanden na hei eluiien van de overeenkomei,  dan ie
uiieluiiend de Opdrachigever die een aeroep ioekomi op iiiel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechiigd de
overeenkomei door een echrifielijke verklaring ie oniainden, ienzij Opdrachinemer: 

-aledan alenog aereid ie om de overeenkomei op aaeie van hei oorepronkelijk overeengekomen uii ie
voeren; 
- indien  de  prijeverhoging  voorivloeii  uii  een  aevoegdheid  of  een  op  Opdrachinemer  rueiende
verplichiing ingevolge de wei; 
- indien  aedongen  ie  dai  de  afevering  langer  dan  drie  maanden  na  de  ioieiandkoming  van  de
overeenkomei zal plaaievinden, of; 
-aij levering van een zaak, indien ie aedongen dai de afevering langer dan drie maanden na de koop zal
plaaievinden. 

Artikel 6.  Ouschorting, ontainding en tussentijdse ouzegging van de overeenkomst   

6.1. Opdrachinemer  ie  aevoegd  de  nakoming  van  de  verplichiingen  op  ie  echorien  of  de
overeenkomei ie oniainden, indien de Opdrachigever de verplichiingen uii de overeenkomei niei, niei
volledig of niei iijdig nakomi, na hei eluiien van de overeenkomei Opdrachinemer ier kennie gekomen
omeiandigheden  goede  grond  geven  ie  vrezen  dai  de  Opdrachigever  de  verplichiingen  niei  zal
nakomen, indien de Opdrachigever aij hei eluiien van de overeenkomei verzochi ie om zekerheid ie
eiellen voor de voldoening van zijn verplichiingen uii de overeenkomei en deze zekerheid uiialijfi of
onvoldoende  ie  of  indien  door  de  veriraging  aan  de  zijde  van  de  Opdrachigever  niei  langer  van
Opdrachinemer  kan  worden  gevergd  dai  hij  de  overeenkomei  iegen  de  oorepronkelijk
overeengekomen condiiiee zal nakomen. 

6.2. Voorie  ie  Opdrachinemer  aevoegd  de  overeenkomei  ie  oniainden  indien  zich
omeiandigheden voordoen welke van dien aard zijn dai nakoming van de overeenkomei onmogelijk ie
of  indien  er  zich  anderezine  omeiandigheden  voordoen  die  van  dien  aard  zijn  dai  ongewijzigde
ineiandhouding van de overeenkomei in redelijkheid niei van Opdrachinemer kan worden gevergd. 
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6.3. Indien de overeenkomei wordi oniaonden zijn de vorderingen van Opdrachinemer op de
Opdrachigever  onmiddellijk  opeieaaar.  Indien  Opdrachinemer  de  nakoming  van  de  verplichiingen
opechori, aehoudi hij zijn aanepraken uii de wei en overeenkomei. 

6.4. Indien  Opdrachinemer  ioi  opechoriing  of  oniainding  overgaai,  ie  hij  op  generlei  wijze
gehouden ioi vergoeding van echade en koeien daardoor op enigerlei wijze onieiaan. 

6.5. Indien de oniainding aan de Opdrachigever ioerekenaaar ie, ie Opdrachinemer gerechiigd
ioi vergoeding van de echade, daaronder aegrepen de koeien, daardoor direci en indireci onieiaan. 

6.6. Indien de Opdrachigever zijn uii de overeenkomei voorivloeiende verplichiingen niei nakomi
en deze niei-nakoming oniainding rechivaardigi, dan ie Opdrachinemer gerechiigd de overeenkomei
iereiond en mei direcie ingang ie oniainden zonder enige verplichiing zijnerzijde ioi aeialing van enige
echadevergoeding of echadelooeeielling, ierwijl de Opdrachigever, uii hoofde van wanpreeiaiie, wèl ioi
echadevergoeding of echadelooeeielling ie verplichi. 

6.7. Indien  de  overeenkomei  iueeeniijde  wordi  opgezegd  door  Opdrachinemer,  zal
Opdrachinemer in overleg mei de Opdrachigever zorgdragen voor overdrachi van nog ie verrichien
werkzaamheden aan derden. Dii ienzij de opzegging aan de Opdrachigever ioerekenaaar ie. Indien de
overdrachi van de werkzaamheden voor Opdrachinemer exira koeien mei zich meearengi, dan worden
deze aan de Opdrachigever in rekening gearachi. De Opdrachigever ie gehouden deze koeien ainnen
de daarvoor genoemde iermijn ie voldoen, ienzij Opdrachinemer andere aangeefi. 

6.8. In  geval  van  liquidaiie,  van  (aanvrage  van)  eureéance  van  aeialing  of  faillieeemeni,  van
aeelaglegging - indien en voor zover hei aeelag niei ainnen drie maanden ie opgeheven - ien laeie van
de Opdrachigever, van echuldeanering of een andere omeiandigheid waardoor de Opdrachigever niei
langer vrijelijk over zijn vermogen kan aeechikken, eiaai hei Opdrachinemer vrij om de overeenkomei
iereiond en mei direcie ingang op ie zeggen dan wel de order of overeenkomei ie annuleren, zonder
enige  verplichiing  zijnerzijde  ioi  aeialing  van  enige  echadevergoeding  of  echadelooeeielling.  De
vorderingen van Opdrachinemer op de Opdrachigever zijn in dai geval onmiddellijk opeieaaar. 

6.9. Indien de Opdrachigever een geplaaieie order geheel of gedeelielijk annuleeri, dan zullen de
werkzaamheden die werden verrichi en de daarvoor aeeielde of gereedgemaakie zaken, vermeerderd
mei  de  eveniuele  aan-  afvoer-  en  afeveringekoeien  daarvan  en  de  voor  de  uiivoering  van  de
overeenkomei gereeerveerde araeideiijd, iniegraal aan de Opdrachigever in rekening worden gearachi. 

Artikel 7.  Overmacht   

7.1. Opdrachinemer  ie  niei  gehouden  ioi  hei  nakomen  van  enige  verplichiing  jegene  de
Opdrachigever indien hij daarioe gehinderd wordi ale gevolg van een omeiandigheid die niei ie ie wijien
aan echuld, en noch krachiene de wei, een rechiehandeling of in hei verkeer geldende opvaiiingen voor
zijn rekening komi. 

7.2. Onder  overmachi  wordi  in  deze  algemene  voorwaarden  vereiaan,  naaei  heigeen
daaromireni in de wei en jurieprudeniie wordi aegrepen, alle van auiienkomende oorzaken, voorzien
of niei voorzien, waarop Opdrachinemer geen invloed kan uiioefenen, doch waardoor Opdrachinemer
niei in eiaai ie zijn verplichiingen na ie komen. Werkeiakingen in hei aedrijf van Opdrachinemer of van
derden daaronder aegrepen. Opdrachinemer heefi ook hei rechi zich op overmachi ie aeroepen indien
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de  omeiandigheid  die  (verdere)  nakoming  van  de  overeenkomei  verhinderi,  inireedi  nadai
Opdrachinemer zijn verainienie had moeien nakomen. 

7.3. Opdrachinemer kan gedurende de periode dai de overmachi vooriduuri de verplichiingen
uii de overeenkomei opechorien. Indien deze periode langer duuri dan iwee maanden, dan ie ieder der
pariijen gerechiigd de overeenkomei ie oniainden, zonder verplichiing ioi vergoeding van echade aan
de andere pariij. 

7.4. Voor zover Opdrachinemer ien iijde van hei inireden van overmachi zijn verplichiingen uii
de  overeenkomei  inmiddele  gedeelielijk  ie  nagekomen  of  deze  zal  kunnen  nakomen,  en  aan  hei
nagekomen  reepeciievelijk  na  ie  komen  gedeelie  zelfeiandige  waarde  ioekomi,  ie  Opdrachinemer
gerechiigd om hei reede nagekomen reepeciievelijk na ie komen gedeelie eeparaai ie faciureren. De
Opdrachigever  ie  gehouden  deze  faciuur  ie  voldoen  ale  ware  er  eprake  van  een  afzonderlijke
overeenkomei. 

Artikel 8.  Betaling en incassokosten   

8.1. Beialing  dieni  eieede  ie  geechieden  ainnen  de  in  de  faciuur  aangegeven  iermijn  en  aij
geareke  van  een  dergelijke  iermijn  ainnen  veeriien  dagen  na  faciuurdaium,  op  een  door
Opdrachinemer aan ie geven wijze in de valuia waarin ie gefaciureerd, ienzij echrifielijk andere door
Opdrachinemer  aangegeven.  Deelfaciurering  ie  ie  allen  iijde  mogelijk,  ienzij  zulke  uiidrukkelijk
echrifielijk  ie  uiigeeloien.  Uiieluiiing  van hei  rechi  van deelfaciurering  kan echier  nimmer  de in  de
navolgende leden genoemde koeien aeirefen.

8.2. De  Opdrachinemer  ie,  ongeachi  de  overeengekomen  aeialingecondiiie(e),  gerechiigd  ioi
zekerheid  voor  de  aeialing  een  door  hem  geaccordeerde  aankgaraniie  van  de  Opdrachigever  ie
verlangen

8.3. Indien de Opdrachigever in geareke alijfi  in de iijdige aeialing van een faciuur,  dan ie de
Opdrachigever  van rechiewege in verzuim.  De Opdrachigever  ie  aledan een renie verechuldigd van
weiielijke renie plue 1% per maand. De renie over hei opeieaare aedrag zal worden aerekend vanaf hei
momeni  dai  de  Opdrachigever  in  verzuim  ie  ioi  hei  momeni  van  voldoening  van  hei  volledig
verechuldigde aedrag. waaraij een gedeelie van een maand voor een gehele maand wordi gerekend. 

8.4. Opdrachinemer heefi hei rechi de door Opdrachigever gedane aeialingen ie laien eirekken
in de eereie plaaie ioi mindering van de koeien, vervolgene ioi mindering van de opengevallen renie en
ieneloiie ioi mindering van de hoofdeom en de lopende renie. Opdrachinemer kan, zonder daardoor in
verzuim ie komen, een aanaod ioi aeialing weigeren, indien de Opdrachigever een andere volgorde
voor de ioerekening van de aeialing aanwijei. Opdrachinemer kan volledige afoeeing van de hoofdeom
weigeren, indien daaraij  niei eveneene de opengevallen en lopende renie en incaeeokoeien worden
voldaan. 

8.5. De  Opdrachigever  ie  nimmer  gerechiigd  ioi  verrekening  van  hei  door  hem  aan
Opdrachinemer  verechuldigde.  Bezwaren  iegen  de  hoogie  van  een  faciuur  echorien  de
aeialingeverplichiing niei op. De Opdrachigever die geen aeroep ioekomi op afdeling 6.5.3 (de ariikelen
231 ioi en mei 247 van aoek 6 BW) ie evenmin gerechiigd om de aeialing van een faciuur om een
andere reden op ie echorien. 
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8.6. Indien  de  Opdrachigever  in  geareke  of  in  verzuim  ie  in  de  (iijdige)  nakoming  van  zijn
verplichiingen,  dan  komen  alle  redelijke  koeien  ier  verkrijging  van  voldoening  auiien  rechie  voor
rekening van de Opdrachigever, waaraij de auiiengerechielijke koeien ien mineie 15% van de hoofdeom
aedragen mei een minimum van € 300,00. 

Artikel 9.  Eigendomsvooraehoud   

9.1. Hei door in hei kader van de overeenkomei Opdrachinemer geleverde alijfi eigendom van
Opdrachinemer  ioidai  de  Opdrachigever  alle  verplichiingen  uii  de  mei  Opdrachinemer  geeloien
overeenkomei(en) deugdelijk ie nagekomen. 

9.2. Hei door Opdrachinemer geleverde, dai ingevolge lid 9.1. onder hei eigendomevooraehoud
vali,  mag  niei  worden  doorverkochi  en  mag  nimmer  ale  aeiaalmiddel  worden  gearuiki.  De
Opdrachigever ie niei aevoegd om hei onder hei eigendomevooraehoud vallende ie verpanden of op
enige andere wijze ie aezwaren. 

9.3. De Opdrachigever dieni eieede al heigeen ie doen dai redelijkerwije van hem verwachi mag
worden om de eigendomerechien van Opdrachinemer veilig ie eiellen. Indien derden aeelag leggen op
hei onder eigendomevooraehoud geleverde dan wel rechien daarop willen veeiigen of doen gelden,
dan ie de Opdrachigever verplichi om Opdrachinemer daarvan onmiddellijk op de hoogie ie eiellen.
Voorie verplichi de Opdrachigever zich om hei onder eigendomevooraehoud geleverde ie verzekeren
en verzekerd ie houden iegen arand, oniplofnge- en waierechade alemede iegen diefeial en de polie
van deze verzekering op eereie verzoek aan Opdrachinemer ier  inzage ie geven.  Bij  een eveniuele
uiikering van de verzekering ie Opdrachinemer gerechiigd ioi deze penningen. Voor zoveel ale nodig
veraindi de Opdrachigever zich er jegene Opdrachinemer aij  vooraaai ioe om zijn medewerking ie
verlenen aan al heigeen dai in dai kader nodig of weneelijk mochi (alijken) ie zijn. 

9.4. Voor  hei  geval  Opdrachinemer  zijn  in  dii  ariikel  aangeduide  eigendomerechien  wil
uiioefenen, geefi de Opdrachigever aij vooraaai onvoorwaardelijke en niei herroepelijke ioeeiemming
aan Opdrachinemer en door Opdrachinemer aan ie wijzen derden om al die plaaieen ie aeireden waar
de eigendommen van Opdrachinemer zich aevinden en deze ierug ie nemen. 

Artikel 10.               aranties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn   

10.1. Indien de Opdrachigever iijdig reclameeri,  echori dii  zijn aeialingeverplichiing niei op.  De
Opdrachigever alijfi in dai geval ook gehouden ioi afname en aeialing van de overigene aeeielde zaken
en heigeen waarioe hij Opdrachinemer opdrachi gegeven heefi. 

10.2. Indien  van  een  gearek  niei  iijdig  reclameeri  melding  wordi  gemaaki,  dan  komi  de
Opdrachigever geen rechi meer ioe op hereiel, vervanging of echadelooeeielling. 

10.3. Indien  komi  vaei  ie  eiaan dai  een klachi  ongegrond ie,  dan komen de koeien  daardoor
onieiaan,  daaronder  aegrepen  de  onderzoekekoeien,  aan  de  zijde  van  Opdrachinemer  daardoor
gevallen, iniegraal voor rekening van de Opdrachigever. 

10.4. Na verloop  van  de  reclamaiieiermijn  overeengekomen  in  lid  6  van  dii  ariikel  zullen  alle
koeien voor hereiel of vervanging, inclueief adminieiraiie- en verzendkoeien, aan de Opdrachigever in
rekening gearachi worden. 
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10.5. In  afwijking  van  de  weiielijke  verjaringeiermijnen,  aedraagi  de  verjaringeiermijn  van  alle
vorderingen en verweren jegene Opdrachinemer en de door Opdrachinemer aij de uiivoering van een
overeenkomei aeirokken derden, één jaar. 

10.6. Na een periode van drie  maanden na levering,  heaaen de Opdrachigever  –en eveniuele
derden- niei meer hei rechi om ie reclameren. 

Artikel 11.              Levertijden  

11.1. De opgegeven leveriijden gelden elechie aij aenadering. Tenzij uiidrukkelijk echrifielijk andere
ie overeengekomen, neemi de Opdrachinemer ien aanzien van de afgeeproken leveriijden geen enkele
garaniie  op  zich  en  geefi  niei-iijdige  levering  de  Opdrachigever  geen  rechi  op  echadevergoeding,
oniainding van de overeenkomei of niei-nakoming van enige verplichiing jegene de Opdrachinemer. De
door Opdrachinemer opgegeven leveriijden zijn allen voor ioepaeeing voor leveringen uii voorraad en
gelden aij aenadering. De leveriijd ie geaaeeerd op de ien iijde van hei aangaan van de overeenkomei
geldende  werkomeiandigheden  en  op  iijdige  levering  van  producien  aan  Opdrachinemer.  Indien
veriraging onieiaai ale gevolg van een wijziging van aedoelde werkomeiandigheden of doordai iijdig
aeeielde producien aij derden, niei iijdig worden geleverd word de leveriijd voor zover redelijk mei de
duur  van  de  veriraging  verlengd.  Een  alle  omeiandigheden  in  aanmerking  genomen  redelijke
overechrijding van de aanvankelijk overeengekomen leveriijd geefi de Opdrachigever niei hei rechi de
overeenkomei mei Opdrachinemer ie oniainden of ie vernieiigen.

Artikel 12.              Aansurakelijkheid   

12.1. Indien Opdrachinemer aaneprakelijk mochi zijn, dan ie deze aaneprakelijkheid aeperki ioi
heigeen in deze aepaling ie geregeld. 

12.2. Opdrachinemer  ie  niei  aaneprakelijk  voor  echade,  van welke  aard ook,  onieiaan doordai
Opdrachinemer  ie  uiigegaan  van  door  of  namene  de  Opdrachigever  vereirekie  onjuieie  en  /  of
onvolledige gegevene. 

12.3. Indien een aezwaar omireni geleverde goederen en/of dieneien gegrond wordi aevonden en
aaneprakelijkheid van de Opdrachinemer ier zake wordi vaeigeeield, zal deze ie zijner keuze of een
vergoeding  aeialen  van  ien  hoogeie  de  faciuurwaarde  van  hei  geleverde,  of  hei  geleverde  graiie
vervangen,  nadai  hei  oorepronkelijk  geleverde  door  hem  ie  ierug  onivangen.  Toi  verdere
echadevergoeding ie de Opdrachinemer nimmer verplichi 

12.4. Indien  Opdrachinemer  aaneprakelijk  mochi  zijn  voor  enigerlei  echade,  dan  ie  de
aaneprakelijkheid  van  Opdrachinemer  ie  in  ieder  geval  aeperki  ioi  hei  aedrag  van  zijn  aeloning
verminderd mei de oui-of-pockei koeien ier zake van hei geleverde.

12.5. In  geval  de  Opdrachinemer  een  aaneprakelijkheidverzekering  heefi  afgeeloien,  ie  de
aaneprakelijkheid van Opdrachinemer ie in ieder geval eieede aeperki ioi hei aedrag van de uiikering
van zijn verzekeraar in hei voorkomende geval. 

12.6. Opdrachinemer ie uiieluiiend aaneprakelijk voor direcie echade. Onder direcie echade wordi
uiieluiiend vereiaan de redelijke koeien ier vaeieielling van de oorzaak en de omvang van de echade,
voor zover de vaeieielling aeirekking heefi op echade in de zin van deze voorwaarden, de eveniuele

Algemene voorwaarden Cueiom Infaiaalee Group B.V. Pagina 8 van 10



redelijke koeien gemaaki om de gearekkige preeiaiie van Opdrachinemer aan de overeenkomei ie laien
aeaniwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachinemer ioegerekend kunnen worden en redelijke koeien,
gemaaki ier voorkoming of aeperking van echade,  voor zover de Opdrachigever aaniooni dai deze
koeien heaaen geleid ioi aeperking van direcie echade ale aedoeld in deze algemene voorwaarden.

12.7. Opdrachinemer  ie  nimmer  aaneprakelijk  voor  indirecie  echade,  daaronder  aegrepen
gevolgechade, gederfde winei, gemieie aeeparingen en echade door aedrijfeeiagnaiie. 

12.8. In geval van indirecie echade dieni de Opdrachigever zich direci ie wenden ioi de faarikani
van de vervaardigde producien.

12.9. De in  dii  ariikel  opgenomen aeperkingen van de aaneprakelijkheid  gelden niei  indien de
echade  ie  wijien  ie  aan  opzei  of  grove  echuld  van  Opdrachinemer  of  zijn  leidinggevende(n)  of
ondergeechikien 

Artikel 13.              Vrijwaring   

13.1. De Opdrachigever vrijwaari Opdrachinemer voor eveniuele aanepraken van derden, die in
veraand mei de uiivoering van de overeenkomei echade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan
aan Opdrachinemer ioerekenaaar ie. 

13.2. Indien Opdrachinemer uii dien hoofde door derden mochi worden aangeeproken, dan ie de
Opdrachigever  gehouden  Opdrachinemer  zowel  auiien  ale  in  rechie  aij  ie  eiaan  en  onverwijld  al
heigeen ie doen dai van hem in dai geval verwachi mag worden. Mochi de Opdrachigever in geareke
alijven  in  hei  nemen  van  adequaie  maairegelen,  dan  ie  Opdrachinemer,  zonder  ingearekeeielling,
gerechiigd zelf daarioe over ie gaan. Alle koeien en echade aan de zijde van Opdrachinemer en derden
daardoor onieiaan, komen iniegraal voor rekening en rieico van de Opdrachigever. 

Artikel 14.              Intellectuele eigendom   

14.1. Opdrachinemer  aehoudi  zich  de rechien  en  aevoegdheden  voor  die  hem ioekomen  op
grond van de Auieurewei en andere inielleciuele wei- en regelgeving. Opdrachinemer heefi hei rechi
de  door  de  uiivoering  van  een  overeenkomei  aan  zijn  zijde  ioegenomen  kennie  ook  voor  andere
doeleinden ie gearuiken, voor zover hieraij geen eiriki verirouwelijke informaiie van de Opdrachigever
ier kennie van derden wordi gearachi. 

14.2. Alle documenien, waaronder rapporien, adviezen, overeenkomeien, oniwerpen, iekeningen,
eofiware eic. die door de Opdrachinemer zijn verechafi, zijn aeeiemd voor exclueief gearuik door de
Opdrachigever. De Opdrachigever mag deze documenien niei –aan derden- openaaar maken zonder
dai de Opdrachinemer hiervoor zijn ioeeiemming heefi verleend, ienzij de aard van de overeenkomei
zich hier niei iegen verzei. 

14.3. De Opdrachinemer heefi hei rechi om de informaiie die zij iijdene de uiivoering van haar
werkzaamheden  heefi  opgedaan  ie  gearuiken  aij  de  uiivoering  van  andere  opdrachien  c.q.
werkzaamheden.  De aan de  Opdrachinemer  ioeverirouwde informaiie  wordi  hieraij  niei  openaaar
gemaaki aan derden. 
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14.4. Door  hei  geven van een  opdrachi  ioi  openaaarmaking  of  verveelvoudiging  van door  de
Auieurewei of enige andere weiielijke regeling op hei geaied van inielleciuele eigendom aeechermde
oajecien,  die  door  of  namene  de  Opdrachigever  zelf  ier  aeechikking  geeield  zijn,  verklaari  de
Opdrachigever dai geen inareuk wordi gemaaki op weiielijke voorechrifien en op aeechermde rechien
van derden en vrijwaari hij de Opdrachinemer voor de aanepraken ier zake van derden c.q. voor de
direcie en indirecie gevolgen, zowel fnanciile ale andere, uii de openaaarmaking of verveelvoudiging
voorivloeiende.

14.5. Inielleciuele eigendomerechien en maierialen, voorivloeiende uii de werkzaamheden, zullen
op hei momeni dai de deeaeirefende relaiie iueeen Opdrachigever en Opdrachinemer eindigi, voor
zover zij aan de Opdrachinemer ioeaehoren en voor overdrachi vaiaaar zijn, aan de Opdrachigever
worden  overgedragen,  nadai  al  heigeen  -  waaronder  mede  ie  aegrijpen  de  afkoop  van  eveniuele
oniwikkelingekoeien en rechien van inielleciuele eigendom – de Opdrachigever aan de Opdrachinemer
verechuldigd  ie,  zal  zijn  voldaan.  Voor  zover  rechien  van inielleciuele  eigendom van derden in  hei
geding  zijn,  zal  de  Opdrachinemer  voor  hei  inechakelen  van  deze  derden,  op  verzoek  van  de
Opdrachigever, mei deze overleg plegen of volledige overdrachi gewenei c.q. mogelijk ie, mede gelei op
de daaraan veraonden koeien.

14.6. De Opdrachinemer zal,  ienzij  eprake ie van een opdrachi ale aedoeld in hei eereie lid en
overigene in overeeneiemming mei de exoneraiieaepalingen van ariikel 14 van deze voorwaarden, de
Opdrachigever vrijwaren iegen aanepraken van derden, indien en voor zover de Opdrachigever door
hei  gearuik  van  hei  geleverde  inareuk  zou  maken  op  enig  rechi  van  indueiriile  of  inielleciuele
eigendom. De Opdrachigever ie verplichi in geval van een vordering van een derde de Opdrachinemer
ainnen 48 uur  hierover  echrifielijk  ie  informeren  en deegevraagd alle  informaiie  ie  verechafen en
medewerking  ie  verlenen  die  voor  hei  voeren  van  verweer  en/of  echikkingeonderhandelingen
noodzakelijk ie.

Artikel 15.              Toeuasselijk recht en geschillen  

15.1. Op alle rechieaeirekkingen waaraij  Opdrachinemer pariij  ie,  ie uiieluiiend hei Nederlande
rechi van ioepaeeing, ook indien aan een verainienie geheel of gedeelielijk in hei auiienland uiivoering
wordi  gegeven  of  indien  de  aij  de  rechieaeirekking  aeirokken  pariij  aldaar  woonplaaie  heefi.  De
ioepaeeelijkheid van hei Weene Koopverdrag wordi uiigeeloien. 

15.2. De rechier  in  hei  arrondieeemeni  waarin  de  Opdrachinemer  geveeiigd ie,ie  aij  uiieluiiing
aevoegd om van geechillen kennie  ie nemen, ienzij  de wei dwingend andere voorechrijfi.  Nieiiemin
heefi Opdrachinemer hei rechi hei geechil voor ie leggen aan de volgene de wei aevoegde rechier. 

15.3. Pariijen zullen eerei een aeroep op de rechier doen nadai zij zich ioi hei uiiereie heaaen
ingeepannen een geechil in onderling overleg ie aeelechien. 
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	6.1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
	6.2. Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.
	6.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
	6.4. Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
	6.5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
	6.6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wèl tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
	6.7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
	6.8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
	6.9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

	Artikel 7. Overmacht
	7.1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
	7.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer of van derden daaronder begrepen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.
	7.3. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
	7.4. Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

	Artikel 8. Betaling en incassokosten
	8.1. Betaling dient steeds te geschieden binnen de in de factuur aangegeven termijn en bij gebreke van een dergelijke termijn binnen veertien dagen na factuurdatum, op een door Opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Opdrachtnemer aangegeven. Deelfacturering is te allen tijde mogelijk, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is uitgesloten. Uitsluiting van het recht van deelfacturering kan echter nimmer de in de navolgende leden genoemde kosten betreffen.
	8.2. De Opdrachtnemer is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie(s), gerechtigd tot zekerheid voor de betaling een door hem geaccordeerde bankgarantie van de Opdrachtgever te verlangen
	8.3. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van wettelijke rente plus 1% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.
	8.4. Opdrachtnemer heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats tot mindering van de kosten, vervolgens tot mindering van de opengevallen rente en tenslotte tot mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
	8.5. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Opdrachtnemer verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 van boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
	8.6. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever, waarbij de buitengerechtelijke kosten ten minste 15% van de hoofdsom bedragen met een minimum van € 300,00.

	Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud
	9.1. Het door in het kader van de overeenkomst Opdrachtnemer geleverde blijft eigendom van Opdrachtnemer totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
	9.2. Het door Opdrachtnemer geleverde, dat ingevolge lid 9.1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
	9.3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Opdrachtnemer veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Opdrachtnemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Opdrachtnemer ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Opdrachtnemer gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Opdrachtnemer bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
	9.4. Voor het geval Opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden en deze terug te nemen.

	Artikel 10. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
	10.1. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Opdrachtnemer opdracht gegeven heeft.
	10.2. Indien van een gebrek niet tijdig reclameert melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
	10.3. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Opdrachtnemer daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
	10.4. Na verloop van de reclamatietermijn overeengekomen in lid 6 van dit artikel zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie- en verzendkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
	10.5. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
	10.6. Na een periode van drie maanden na levering, hebben de Opdrachtgever –en eventuele derden- niet meer het recht om te reclameren.

	Artikel 11. Levertijden
	11.1. De opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, neemt de Opdrachtnemer ten aanzien van de afgesproken levertijden geen enkele garantie op zich en geeft niet-tijdige levering de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting jegens de Opdrachtnemer. De door Opdrachtnemer opgegeven levertijden zijn allen voor toepassing voor leveringen uit voorraad en gelden bij benadering. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van producten aan Opdrachtnemer. Indien vertraging ontstaat als gevolg van een wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat tijdig bestelde producten bij derden, niet tijdig worden geleverd word de levertijd voor zover redelijk met de duur van de vertraging verlengd. Een alle omstandigheden in aanmerking genomen redelijke overschrijding van de aanvankelijk overeengekomen levertijd geeft de Opdrachtgever niet het recht de overeenkomst met Opdrachtnemer te ontbinden of te vernietigen.

	Artikel 12. Aansprakelijkheid
	12.1. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
	12.2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
	12.3. Indien een bezwaar omtrent geleverde goederen en/of diensten gegrond wordt bevonden en aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer ter zake wordt vastgesteld, zal deze te zijner keuze of een vergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde, of het geleverde gratis vervangen, nadat het oorspronkelijk geleverde door hem is terug ontvangen. Tot verdere schadevergoeding is de Opdrachtnemer nimmer verplicht
	12.4. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval beperkt tot het bedrag van zijn beloning verminderd met de out-of-pocket kosten ter zake van het geleverde.
	12.5. In geval de Opdrachtnemer een aansprakelijkheidverzekering heeft afgesloten, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in het voorkomende geval.
	12.6. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
	12.7. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
	12.8. In geval van indirecte schade dient de Opdrachtgever zich direct te wenden tot de fabrikant van de vervaardigde producten.
	12.9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn leidinggevende(n) of ondergeschikten

	Artikel 13. Vrijwaring
	13.1. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Opdrachtnemer toerekenbaar is.
	13.2. Indien Opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

	Artikel 14. Intellectuele eigendom
	14.1. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.
	14.2. Alle documenten, waaronder rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, tekeningen, software etc. die door de Opdrachtnemer zijn verschaft, zijn bestemd voor exclusief gebruik door de Opdrachtgever. De Opdrachtgever mag deze documenten niet –aan derden- openbaar maken zonder dat de Opdrachtnemer hiervoor zijn toestemming heeft verleend, tenzij de aard van de overeenkomst zich hier niet tegen verzet.
	14.3. De Opdrachtnemer heeft het recht om de informatie die zij tijdens de uitvoering van haar werkzaamheden heeft opgedaan te gebruiken bij de uitvoering van andere opdrachten c.q. werkzaamheden. De aan de Opdrachtnemer toevertrouwde informatie wordt hierbij niet openbaar gemaakt aan derden.
	14.4. Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of namens de Opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de Opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij de Opdrachtnemer voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
	14.5. Intellectuele eigendomsrechten en materialen, voortvloeiende uit de werkzaamheden, zullen op het moment dat de desbetreffende relatie tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer eindigt, voor zover zij aan de Opdrachtnemer toebehoren en voor overdracht vatbaar zijn, aan de Opdrachtgever worden overgedragen, nadat al hetgeen - waaronder mede te begrijpen de afkoop van eventuele ontwikkelingskosten en rechten van intellectuele eigendom – de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer verschuldigd is, zal zijn voldaan. Voor zover rechten van intellectuele eigendom van derden in het geding zijn, zal de Opdrachtnemer voor het inschakelen van deze derden, op verzoek van de Opdrachtgever, met deze overleg plegen of volledige overdracht gewenst c.q. mogelijk is, mede gelet op de daaraan verbonden kosten.
	14.6. De Opdrachtnemer zal, tenzij sprake is van een opdracht als bedoeld in het eerste lid en overigens in overeenstemming met de exoneratiebepalingen van artikel 14 van deze voorwaarden, de Opdrachtgever vrijwaren tegen aanspraken van derden, indien en voor zover de Opdrachtgever door het gebruik van het geleverde inbreuk zou maken op enig recht van industriële of intellectuele eigendom. De Opdrachtgever is verplicht in geval van een vordering van een derde de Opdrachtnemer binnen 48 uur hierover schriftelijk te informeren en desgevraagd alle informatie te verschaffen en medewerking te verlenen die voor het voeren van verweer en/of schikkingsonderhandelingen noodzakelijk is.

	Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen
	15.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
	15.2. De rechter in het arrondissement waarin de Opdrachtnemer gevestigd is,is bij uitsluiting bevoegd om van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
	15.3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.


