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Artikel 1. Definities
In deze Inkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene Voorwaarden: de Algemene Voorwaarden Verkoper op deze Inkoopvoorwaarden die van toepassing zijn bij
aanneming van Werk(en).
Aflevering: het verschaffen van het bezit van Zaken aan de Opdrachtgever.
Betrokkene: geïdentificeerde of identificeerbaar natuurlijk persoon op wie de verwerkte Persoonsgegevens betrekking hebben.
Dienst(en): de door de Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden ten behoeve van Verkoper.
Inbreuk (in verband met Persoonsgegevens): een Inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot
de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden,
opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens (‘Datalek’).
Inkoopvoorwaarden: onderhavige Inkoopvoorwaarden Verkoper.
Levering(en): de door de Opdrachtnemer op basis van de Overeenkomst ten behoeve van de Opdrachtgever te leveren Zaken
en/of uit te voeren Dienst(en). Zie artikel 13, lid 2.
Offerte: een aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek.
Offerteaanvraag: een enkelvoudige of meervoudige aanvraag van de Opdrachtgever voor de te leveren Zaken en/of te
verrichten
Diensten.
Onderhoudstermijn: termijn ingaande na de dag van oplevering, die dient om tijdens de oplevering ontdekte tekortkomingen
alsnog deugdelijk te verhelpen.
Verkoper: Verkoper (= Opdrachtgever), Folkert Burgum Holding B.V. statutair gevestigd te gemeente Tytsjerksteradiel,
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 74166158, Engberts Plak B.V. statutair gevestigd te gemeente
Tytsjerksteradiel, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 74168460 en F. van der Veen, Verhuur boxen & handel
statutair gevestigd te gemeente Tytsjerksteradiel, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 71285059.
Opdrachtnemer: de in de Overeenkomst genoemde contractpartij van Verkoper zijnde een natuurlijke persoon of
rechtspersoon.
Overeenkomst: al hetgeen schriftelijk en voor akkoord ondertekend tussen Verkoper en Opdrachtnemer is overeengekomen.
Partijen: Verkoper en Opdrachtnemer gezamenlijk.
Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon (‘de Betrokkene’); als
identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de
hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of
meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale
identiteit van die natuurlijke persoon.
Prestatie(s): de te verrichten Levering(en) en/of Dienst(en) en/of uit te voeren Werk(en).
Toezichthoudende Autoriteit: een onafhankelijke overheidsinstantie verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van de
wet in verband met de Verwerking van Persoonsgegevens. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.
Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of een geheel van
Persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen,
structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending,
verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van
gegevens.
Werk(en): uitvoeren van overeengekomen werkzaamheden (aanneming van Werk(en)), niet zijnde Levering(en) en/of
Dienst(en).
Werkdag(en): kalenderdagen behoudens weekenden en algemeen erkende feestdagen in de zin van art. 3 lid 1 Algemene
Termijnenwet, tenzij 24 uursservice of vergelijkbaar is afgesproken in de Overeenkomst.
Zaak/ Zaken: (on)roerende Zaken en Dienst(en).
Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Op alle Offerteaanvragen, Offertes, aanbiedingen, opdrachten, opdrachtbevestigingen en Overeenkomsten, zijn uitsluitend
deze Inkoopvoorwaarden van toepassing. De Opdrachtnemer met wie eenmaal op basis van de onderhavige
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Inkoopvoorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met de toepasselijkheid daarvan op toekomstige en/of
vervolgovereenkomsten met Verkoper.
2.2 Eventuele afwijkende voorwaarden zijn voor Verkoper slechts bindend indien Verkoper zich daar schriftelijk mee akkoord
heeft verklaard.
2.3 Aan eventuele overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de Opdrachtnemer bij eventuele volgende
Overeenkomsten geen rechten ontlenen.
2.4 Door aanvaarding van de opdracht, of door met de uitvoering daarvan een aanvang te maken, erkent de Opdrachtnemer,
behoudens indien en voor zover door de Opdrachtnemer schriftelijk anders is vastgesteld, dat deze Inkoopvoorwaarden daarop
van toepassing zijn.
2.5 Indien enige bepaling of enig gedeelte van een bepaling van onderhavige Inkoopvoorwaarden om welke reden dan ook
geheel of gedeeltelijk onverbindend is, doet zulks niet af aan de verbindendheid van de resterende bepalingen van de
Inkoopvoorwaarden c.q. van het resterende gedeelte van de betreffende bepaling.
2.6 Door de Opdrachtnemer gehanteerde Algemene (leverings-) Voorwaarden en andere (van de Inkoopvoorwaarden
afwijkende) bedingen worden door Verkoper uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door
Verkoper zijn aanvaard.
2.7 Ingeval van wijzigingen in de wet- of regelgeving is Verkoper gerechtigd deze Inkoopvoorwaarden (eenzijdig) te wijzigingen.
2.8 Indien er sprake is van uitvoering van Werk(en) dan zijn tevens de Algemene Voorwaarden van toepassing. De Algemene
Voorwaarden vormen in dat geval een integraal onderdeel van onderhavige Inkoopvoorwaarden.
Artikel 3. Aanvragen, aanbiedingen en totstandkoming van de Overeenkomst
3.1 Een Offerteaanvraag door Verkoper is vrijblijvend. Alle kosten verbonden aan het opstellen/uitbrengen van een Offerte
komen voor rekening van Opdrachtnemer.
3.2 In de Offerte dienen te zijn begrepen alle kosten voor (Af-) Levering van de Zaken franco op de overeengekomen plaats,
waaronder in ieder geval maar daartoe niet beperkt alle (eventuele) kosten van emballage, lading, installatie, lossing van de
Zaken, verschuldigde belastingen, sociale lasten, reiskosten, transportkosten en kosten van verzekeringen.
3.3 Een door de Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever uitgebrachte Offerte of aanbieding bevat minimaal de
noodzakelijke en/of gevraagde specificaties en documentatie, met vermelding van eventueel daarop betrekking hebbende
voorschriften en van toepassing zijnde normen, de prijs, alsmede de termijn van leverantie. In geval van afwijking van de
Offerteaanvraag dient Opdrachtnemer dit expliciet aan te geven.
3.4 De Opdrachtnemer doet haar Offerte of aanbieding ten minste twee (2) maanden gestand, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen.
3.5 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Offerte of aanbieding expliciet schriftelijk door Verkoper is
aanvaard. Onder aanvaarding ex art. 6:217 BW valt niet een voornemen tot gunning. Mondelinge mededelingen door
medewerkers van Verkoper binden Verkoper niet.
3.5 Alle handelingen die de Opdrachtnemer verricht voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst zijn voor
rekening en risico van Opdrachtnemer.
Artikel 4. Prijzen, kostenverhogende omstandigheden en meer- en minderwerk
4.1 Alle prijzen (in de Offerte of aanbieding van de Opdrachtnemer en de Overeenkomst) zijn vermeld in Euro’s (€), vast,
bindend en exclusief BTW, omvatten alle kosten in verband met de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtnemer en
worden niet geïndexeerd.
4.2 Kostenverhogende omstandigheden (waaronder prijsstijgingen) zijn en blijven voor rekening van de Opdrachtnemer, ook na
het tot stand komen van de Overeenkomst, ongeacht de periode die is verstreken tussen de datum van het sluiten van de
Overeenkomst en de uitvoering daarvan.
4.3 Verkoper is gerechtigd wijzigingen in de te leveren Zaken, te verrichten Dienst(en) en/of uit te voeren Werk(en) te verlangen,
ook als dit meer- of minderwerk met zich mee zal brengen. Prijsstijgingen, ontstaan door meerwerk ten aanzien van
(samenhangende) te leveren Zaken, te verrichten Dienst(en) en/of uit te voeren Werk(en), kan de Opdrachtnemer slechts in
rekening brengen indien Verkoper vooraf schriftelijk heeft ingestemd met de uitvoering van dit meerwerk en de prijsstijging.
4.4 Indien – op verzoek of met instemming van Verkoper – de Overeenkomst niet geheel wordt uitgevoerd of op een
goedkopere manier wordt uitgevoerd dan oorspronkelijk tussen Partijen is overeengekomen, zal de oorspronkelijke prijs
dienovereenkomstig wegens minderwerk worden verlaagd.
Artikel 5. Facturering
5.1 Op de factuur vermeldt de Opdrachtnemer:
De wettelijke vereisten waaraan de factuur moet voldoen, waaronder: naam, adres, postcode, woonplaats, bank- /gironummer
en de benodigde IBAN- en BIC-gegevens, btw- nummer van Verkoper alsmede dat van de Opdrachtnemer, KvK- nummer;
- Het factuuradres;
- De factuurdatum en het factuurnummer;
- De hoeveelheid geleverde Goederen en/of Dient(en) en/of Werk(en) en een duidelijke omschrijving hiervan;
- Het tijdvak of de tijdvakken (termijn) waarin het Werk of de Dienst is verricht of de Goederen zijn geleverd.
- Het totale factuurbedrag inclusief en exclusief btw. Indien het een laag btw-tarief betreft dient dit te worden aangegeven en bij
een combinatie van een hoog en een laag btw-tarief dient aangegeven te worden welk deel een hoog en welk deel een laag
tarief betreft.
- Op opdrachtbevestiging, paklijst en factuur moet de Opdrachtnemer de door Verkoper verstrekte kenmerken /
contractnummers vermelden. Hierbij gaat het onder andere om het nummer van de bestelling van Verkoper, de naam van
degene die de Zaken heeft besteld, het artikelnummer, een omschrijving van het artikel overeenkomstig de opdracht van
Verkoper, de aantallen, Op de opdrachtbevestiging en factuur dienen tevens de prijzen te worden vermeld.
In geval de Overeenkomst bepaalt dat de Ketenaansprakelijkheidsregeling van toepassing is, dient Opdrachtnemer tevens op
de factuur te vermelden:
- Het loonkostenbestanddeel van het factuurbedrag, hieronder wordt tevens verstaan het loonkostenbestanddeel van eventuele
onderaanneming.
- Het percentage van het loonkostenbestanddeel van het factuurbedrag dat gestort wordt op de G-rekening.
- Het bedrag dat is bestemd voor sociale premies en loonbelasting en op de G-rekening moet worden overgemaakt.
- Het nummer van de G-rekening van de Opdrachtnemer.

2

- De zinsnede ‘btw-verlegd’
5.2 Facturen welke niet aan de in lid 1 van het onderhavige artikel gestelde voorwaarden voldoen mogen door Verkoper
geretourneerd worden zonder in behandeling te worden genomen.

Artikel 6. Betaling
6.1 Betaling vindt plaats na volledige en deugdelijke Levering van de Zaak en/of verrichting van de Dienst(en) door de
Opdrachtnemer en facturering (zoals omschreven in het vorige artikel).
6.2 Onverminderd het bepaalde in het eerste lid van dit artikel vindt betaling plaats conform de overeengekomen
betalingscondities, dan wel bij gebreke hiervan binnen dertig (30) dagen na registratie van de ontvangst van de factuur door
Verkoper. De administratie van Verkoper is daarbij bepalend, behoudens tegenbewijs door de Opdrachtnemer.
6.3 Verkoper is bij overschrijding van een overeengekomen betalingstermijn niet eerder in verzuim met betaling van de factuur
dan nadat de Opdrachtnemer haar schriftelijk een redelijke termijn voor betaling heeft gegeven. Overschrijding van enige
betalingstermijn door Verkoper of niet-betaling door Verkoper van enige factuur geeft de Opdrachtnemer niet het recht haar
verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, de Overeenkomst te ontbinden en/of het recht op schadevergoeding. De
Opdrachtnemer kan zich jegens Verkoper niet beroepen op verrekening of een retentierecht.
6.4 Verkoper is bevoegd om ter zekerstelling van de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtnemer uit hoofde van de
Overeenkomst, in door haar te bepalen gevallen, te verlangen dat de Opdrachtnemer genoegzaam zekerheid stelt. De kosten
van de zekerheidstelling zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.
6.5 Betaling door Verkoper van enig bedrag houdt op geen enkele wijze afstand van enig recht in.
6.6 Verkoper is te allen tijde gerechtigd vorderingen van de Opdrachtnemer op Verkoper te verrekenen met vorderingen die
Verkoper (uit welke hoofde ook) heeft op de Opdrachtnemer.
6.7 Indien de Opdrachtnemer in gebreke is met enige verplichting uit de Overeenkomst en/of deze Inkoopvoorwaarden, zijn alle
vorderingen die Verkoper op de Opdrachtnemer heeft onmiddellijk opeisbaar, zonder dat een nadere ingebrekestelling is
vereist. Alsmede is Verkoper bevoegd de (verdere) nakoming van alle (andere) Overeenkomsten met de Opdrachtnemer op te
schorten.
Artikel 7. Levering, leveringstermijn, eigendoms- en risico- overgang
7.1 Levering vindt franco plaats door machtsverschaffing aan Verkoper door Opdrachtnemer op de overeengekomen plaats en
het overeengekomen tijdstip volgens de geldende Incoterm Delivered Duty Paid (DDP), tenzij bij Overeenkomst anders
overeengekomen.
7.2 De in de Overeenkomst vermelde (af-)leveringstermijnen en/of uitvoeringstermijnen zijn fataal. De Opdrachtnemer is door
overschrijding hiervan van rechtswege in verzuim, derhalve zonder dat daartoe enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is.
7.3 Zodra de Opdrachtnemer weet of verwacht dat de Zaken en/of Dienst(en) niet op tijd geleverd en/of uitgevoerd zullen
worden, dient zij Verkoper hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen met opgave van de reden(en) van de vertraging,
de door haar getroffen maatregel(en) ter voorkoming van verdere vertraging en een nieuwe termijn waarop zij alsnog zal
kunnen leveren en/of uitvoeren. Bij gebreke van een dergelijke schriftelijke mededeling zal de Opdrachtnemer zich niet meer op
overmacht kunnen beroepen.
7.4 Verkoper is bij overschrijding van de overeengekomen (af-) leveringstermijn en/of uitvoeringstermijn te harer keuze en
beoordeling bevoegd nakoming van de Overeenkomst een aanvullende schadevergoeding te vorderen, dan wel de
Overeenkomst te ontbinden en aanvullende schadevergoeding te vorderen, dan wel vervangende schadevergoeding en
aanvullende schadevergoeding te vorderen. Gelijke rechten heeft Verkoper indien zij nakoming binnen een door haar schriftelijk
nader gestelde termijn heeft verlangd, doch hieraan wederom niet door de Opdrachtnemer is voldaan.
7.5 De Opdrachtnemer is tevens aan Verkoper een dadelijk opeisbare, niet voor compensatie vatbare boete verschuldigd voor
elke dag dat de termijnoverschrijding voortduurt. De boete komt Verkoper toe onverminderd al haar overige rechten en
vorderingen, zoals opgenomen in de Overeenkomst en deze Inkoopvoorwaarden. De hoogte van de boete betreft € 1.000, - per
dag dat de termijnoverschrijding voortduurt, zulks met een maximum van € 100.000, -, behoudens indien in de Overeenkomst
en/of de stukken die daarvan integraal onderdeel uitmaken anders is bepaald.
7.6 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient (Af-) Levering uitsluitend op Werkdagen vóór 16.00 uur te geschieden.
De Opdrachtnemer dient haar vervoerder hieromtrent in te lichten.
7.7 Indien Verkoper, om welke reden dan ook, niet in staat is om de door haar bestelde Zaken op het overeengekomen tijdstip
in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal de Opdrachtnemer tegen een redelijke, in onderling overleg te
bepalen vergoeding, de Zaken bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in de kwaliteit te
voorkomen, zulks totdat Verkoper in staat is de Zaken in ontvangst te nemen. Verkoper is in voorgenoemde geval niet
gehouden tot voldoening van de daaruit voortkomende kosten en/of schade.
7.8 De eigendom van de aan Verkoper af te leveren Zaken zal, met terzijdestelling van eventuele aanspraken op
eigendomsvoorbehoud en rechten van reclame, op Verkoper overgaan op het moment van Levering. De Opdrachtnemer
garandeert dat het volledige en onbezwaarde eigendom wordt verstrekt.
7.9 Indien en zodra Verkoper dat verzoekt en/of indien Verkoper en Opdrachtnemer overeenkomen dat Opdrachtnemer van
bepaalde Zaken een voorraad dient aan te leggen ten aanzien waarvan Verkoper het tijdstip van (Af-)Levering nader kan
vaststellen door afroep, zal de eigendom van de (betreffende) Zaken op een eerder moment overgaan, in welk geval de
Opdrachtnemer de Zaken en/of hiervoor bestemde materialen en onderdelen zal merken als herkenbaar eigendom van
Verkoper en Verkoper een eigendomsverklaring zal worden verstrekt. Voorts zal Opdrachtnemer in dat geval Verkoper vrijwaren
voor verlies, beschadiging en uitoefening van rechten door derden. De Opdrachtnemer is verplicht de desbetreffende Zaken
tegen vervangingswaarde te verzekeren en Verkoper in het bezit te stellen van een bewijsstuk waaruit blijkt dat een dergelijke
verzekering is afgesloten en dat de bijbehorende premies zijn voldaan.
7.10 Het risico van de aan Verkoper geleverde Zaken zal op Verkoper overgaan indien zij de feitelijke macht over de Zaken
verkrijgt, mits de Zaken door Verkoper zijn geïnspecteerd, goedgekeurd en aan de Overeenkomst beantwoorden.
7.11 Indien Verkoper het geleverde niet goedkeurt, bij controle niet akkoord bevindt of het recht op ontbinding van de
Overeenkomst of vervanging/herstel van het geleverde inroept, blijft het geleverde voor rekening en risico van de
Opdrachtnemer.
Artikel 8. Transport en verpakking
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8.1 De Opdrachtnemer zorgt voor het transport van de te leveren Zaken.
8.2 De Opdrachtnemer dient de te leveren Zaken deugdelijk op de overeengekomen wijze, dan wel bij gebreke van dien op een
dusdanige wijze dat de Zaak in goede staat aankomt, te verpakken. De desbetreffende Zaak dient voorzien te zijn van een
pakbon, waarop vermeld: aantal, (deel-)Levering, artikel- omschrijving, artikel- en opdrachtnummer van Verkoper.
8.3 De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade aan of verlies van Zaken, veroorzaakt bij het laden, tijdens transport en/of
bij het lossen, alsmede voor schade ontstaan door ondeugdelijke en of onvoldoende verpakking. De Opdrachtnemer dient zich
voldoende te verzekeren tegen risico’s gedurende het transport.
Artikel 9. Inspectie, goedkeuring en reclame
9.1 Verkoper heeft te allen tijde het recht de bestelde of geleverde Zaken en/of verrichtte Dienst(en) te inspecteren en te
keuren.
9.2 De door de Opdrachtnemer geleverde Zaken en/of verrichte Dienst(en) worden bij wijze van goedkeuring van Verkoper
aanvaard. Goedkeuring en aanvaarding gelden uitsluitend voor de hoeveelheid en de uiterlijke staat van de geleverde Zaken
en/of verrichte Dienst(en).
9.3 De kosten van de in lid 1 genoemde inspectie en keuring komen voor rekening van de Opdrachtnemer indien de Zaken
en/of uitgevoerde Dienst(en) niet aan de Overeenkomst voldoen. Inspectie of goedkeuring ontslaat de Opdrachtnemer niet van
enige garantie of aansprakelijkheid, zoals deze voortvloeien uit deze Inkoopvoorwaarden, de Overeenkomst of de wet.
9.4 Indien door de Opdrachtnemer aan Verkoper geleverde Zaken en/of verrichte Dienst(en) niet aan de opdracht en/of de
Overeenkomst voldoen, heeft Verkoper het recht deze af te keuren. De inontvangstneming van en/of betaling voor Zaken en/of
Activiteiten houdt geen aanvaarding daarvan in.
9.5 Indien de prestatie wordt afgekeurd, stelt Verkoper de Opdrachtnemer hiervan schriftelijk in kennis. Ingeval van afkeuring
van de geleverde Zaken tijdens of na de (Af-) Levering worden de eigendom en risico geacht bij de Opdrachtnemer te zijn
gebleven en derhalve nimmer op Verkoper te zijn overgegaan.
9.7 Verkoper is bij afkeuring van de geleverde Zaken en/of verrichte Dienst(en) te harer keuze en beoordeling bevoegd
nakoming van de Overeenkomst en aanvullende schadevergoeding te vorderen, dan wel de Overeenkomst te ontbinden en
aanvullende schadevergoeding te vorderen, dan wel vervangende schadevergoeding en aanvullende schadevergoeding te
vorderen. Gelijke rechten heeft Verkoper indien zij nakoming binnen een door haar schriftelijk nader gestelde termijn heeft
verlangd, doch hieraan wederom niet door de Opdrachtnemer is voldaan.
9.8 Indien de Opdrachtnemer niet naar alle tevredenheid van Verkoper voldoet aan haar in het vorige lid genoemde
verplichting(en), is Verkoper gerechtigd voor rekening van de Opdrachtnemer die werkzaamheden zelf of door een derde uit te
(laten) voeren. Verkoper heeft het recht de gemaakte kosten met aan de Opdrachtnemer verschuldigde bedragen te
verrekenen.
9.9 Verkoper is gerechtigd haar betalingen op te schorten in geval van een door haar ingediende reclame, terwijl eventueel
reeds vooruitbetaalde bedragen met betrekking tot geretourneerde Zaken onmiddellijk door de Opdrachtnemer aan Verkoper
dienen te worden terugbetaald.
Artikel 10. Garantie
10.1 Ten aanzien van door de Opdrachtnemer geleverde Zaken en/of verrichte Dienst(en) zal een garantie van een duur van
twaalf (12) maanden na factuurdatum gelden, doch indien de fabrieksgarantie langer is dan de hiervoor bedoelde, zal deze
fabrieksgarantie gelden. Ten aanzien van drukwerk geldt evenwel een afwijkende garantieperiode van dertien (13) weken.
10.2 Onder ‘garantie’ als bedoeld in lid 1 van dit artikel wordt verstaan dat Opdrachtnemer garandeert dat de geleverde Zaken
en/of verrichte Dienst(en) geheel en al beantwoorden aan de overeengekomen eisen met betrekking tot beschrijving, model of
monster, hoeveelheid, functionaliteit en kwaliteit.
10.3 De Opdrachtnemer is binnen de garantieperiode verplicht de geleverde Zaken en/of verrichte Dienst(en), welke niet aan de
Overeenkomst beantwoorden, ter keuze van Verkoper kosteloos te (doen) herstellen en/of vervangen, onverminderd de rechten
van Verkoper op ontbinding en/of schadevergoeding. De aan herstel en/of vervanging verbonden kosten zijn volledig voor
rekening van de Opdrachtnemer.
10.4 Indien de Opdrachtnemer haar garantieverplichtingen niet binnen tien (10) Werkdagen na schriftelijke sommatie zijdens
Verkoper nakomt, is Verkoper bevoegd de volgens haar noodzakelijke maatregelen voor rekening en risico van de
Opdrachtnemer door een derde uit te laten voeren. In spoedeisende situaties is Verkoper tevens gerechtigd om zelf of door een
derde (voorlopig) reparaties op kosten van de Opdrachtnemer te (doen) verrichten. 10.5 De Opdrachtnemer is gehouden iedere
schade, welke het gevolg is van (een dreiging van) milieuverontreiniging van, door of vanwege de geleverde Zaken en/of
verrichte Dienst (-en) terstond te voorkomen c.q. te herstellen. De Opdrachtnemer is in het desbetreffende geval tevens
verplicht Verkoper volledig schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen mogelijke aanspraken van derden.
10.6 De Opdrachtnemer staat er jegens Verkoper voor in dat de overeengekomen prestatie, Zaak en/of Dienst(en) wordt
geïnstalleerd/uitgevoerd/onderhouden met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke (veiligheids-)voorschriften. De
Opdrachtnemer garandeert dat de personeelsleden dan wel derden, waarvan zij zich bedient ter uitvoering van de met Verkoper
gesloten Overeenkomst, voldoende zijn gekwalificeerd voor de hen opgedragen werkzaamheden.
10.7 Reparatieverzoeken van (huurders van) Verkoper (die onder de garantietermijn vallen) dienen door de Opdrachtnemer
(hoofdaannemer) te worden hersteld. Indien de reparatie dient te worden verricht in een gehuurde ruimte, dan vermeldt
Verkoper bij het reparatieverzoek de naam en het telefoonnummer van de huurder. De Opdrachtnemer dient binnen
vierentwintig (24) uur na het reparatieverzoek contact op te nemen met de betreffende huurder voor het maken van een
afspraak voor herstel. Indien de Opdrachtnemer niet binnen vierentwintig (24) uur contact opneemt met de huurder en/of de
afspraak met de huurder niet door de Opdrachtnemer wordt nagekomen en Verkoper hiervan niet op de hoogte wordt gesteld,
dan is Verkoper gerechtigd om voor rekening en risico van de Opdrachtnemer zelf over te gaan tot herstel van het
reparatieverzoek.
10.8 Voor vervangen, herstelde of opnieuw geleverde/uitgevoerde Zaken en/of Dienst(en) geldt opnieuw de(zelfde) garantie(s)
van de Overeenkomst en deze Inkoopvoorwaarden.
Artikel 11. Toerekenbare tekortkoming
11.1 Indien Verkoper toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst en/of deze Inkoopvoorwaarden, zal de
Opdrachtnemer een aangetekend schrijven verzenden aan Verkoper, alvorens gebruik te maken van de aan de Opdrachtnemer
toekomende contractuele en/of wettelijke rechten.
11.2 Bij een toerekenbare tekortkoming van de Opdrachtnemer is deze zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
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11.3 Onverminderd het recht op schadevergoeding en de overige (wettelijke) rechten van Verkoper, verbeurt de Opdrachtnemer
in geval van een toerekenbare tekortkoming, zoals bijvoorbeeld art. 6 lid 7 en art. 7 lid 2, een direct opeisbare boete van 1% van
het totale orderbedrag per dag vanaf de dag van het verzuim, met een maximum van 15% van het totale orderbedrag.
11.4 Verkoper is bevoegd om de wettelijke handelsrente over bedragen die zij heeft vooruitbetaald, alsmede de door de
Opdrachtnemer verbeurde boete, te verrekenen met door Verkoper te betalen facturen.
Artikel 12. Overmacht
12.1 Ingeval van overmacht aan de zijde van de Opdrachtnemer is Verkoper gerechtigd – te harer keuze – hetzij de nakoming
van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht, hetzij de Overeenkomst geheel of
ten dele buitengerechtelijk te ontbinden, zonder dat Verkoper deswege tot enige schadeloosstelling verplicht is.
12.2 De Opdrachtnemer die zich beroept op overmacht dient Verkoper hiervan onmiddellijk – doch uiterlijk binnen drie (3)
Werkdagen – nadat de omstandigheid, die overmacht oplevert zich heeft voorgedaan, schriftelijk van de overmachtstoestand in
kennis te stellen onder overlegging van bewijsstukken.
12.3 Onder overmacht wordt in elk geval niet gerekend ziekte van/gebrek aan personeel, stakingen, tekortkomingen van door
de Opdrachtnemer ingeschakelde derden, uitval of ongeschiktheid van hulpmaterialen, liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen bij
de Opdrachtnemer.
Artikel 13. Aansprakelijkheid, vrijwaring en verzekering
13.1 De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade, inclusief bedrijfsschade en winstderving, welke Verkoper en/of
derden, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt de opdrachtgever van Verkoper en de vennootschappen waarvoor
Verkoper ondersteunende en facilitaire Diensten verleent, mochten lijden ten gevolge van een tekortkoming in de nakoming van
de Overeenkomst en/of als gevolg van onrechtmatig handelen en/of nalaten van de Opdrachtnemer, haar personeel en/of door
haar ingeschakelde derden.
13.2 De Opdrachtnemer vrijwaart Verkoper van alle aanspraken van derden, waaronder begrepen maar daartoe niet beperkt de
opdrachtgever van Verkoper en de vennootschappen voor wie Verkoper ondersteunende en facilitaire Diensten verleent, in
verband met handelen of nalaten van de Opdrachtnemer en van haar personeel of door haar ingeschakelde derden, alsmede in
verband met (in gebruik van) de door haar geleverde Zaken en/of uitgevoerde Dienst(en). De Opdrachtnemer zal Verkoper
zodanig schadeloosstellen.
13.3 De Opdrachtnemer is gehouden op eigen kosten adequate aansprakelijkheidsverzekeringen (waaronder in ieder geval een
bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering) af te sluiten. De Opdrachtnemer zal op het eerste verzoek van Verkoper
afdoende bewijs van verzekering en premiebetaling leveren.
13.4 De Opdrachtnemer zal alle hulpmiddelen en Zaken, die zij van Verkoper heeft/zal ontvangen, ten behoeve van Verkoper
genoegzaam verzekeren tegen alle risico’s waaraan zij bloot staan, zolang zij onder de hoede van de Opdrachtnemer zijn. De
Opdrachtnemer zal voorts alle verplichte wettelijke verzekeringen uitnemen welke door de van toepassing zijnde wetgeving
wordt voorgeschreven.
13.5 Enige verzekering laat onverlet de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst en/of de wet.
13.6 De aansprakelijkheid van Verkoper voor schade geleden door de
Opdrachtnemer, haar personeel of door haar ingeschakelde derden is uitgesloten, tenzij die schade het gevolg is van grove
schuld of opzet van een leidinggevende functionaris van Verkoper. In dat geval is de schadevergoeding gemaximeerd tot de
waarde van de betreffende inkooporder. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor bedrijfs- en/of gevolgschade van de
Opdrachtnemer, haar personeel en/of door haar ingeschakelde derden.
Artikel 14. Intellectuele en industriële eigendom
14.1 Geschriften, tekeningen, modellen, berekeningen, specificaties, instructies en dergelijke, welke Verkoper aan de
Opdrachtnemer heeft verstrekt, of die de Opdrachtnemer voor en op aanwijzing en kosten van Verkoper heeft gemaakt of
aangeschaft, blijven en/of worden eigendom van Verkoper en alle intellectuele eigendomsrechten hierop berusten bij Verkoper.
Deze hulpmiddelen mogen door de Opdrachtnemer niet vermenigvuldigd, gekopieerd of aan derden ter hand gesteld worden of
anderszins benut worden dan uitsluitend ter uitvoering van de onderhavige opdracht. De Opdrachtnemer zal haar medewerking
verlenen aan een eventueel benodigde eigendomsoverdracht van deze hulpmiddelen en intellectuele eigendomsrechten, indien
en voor zover onderhavig artikel niet reeds voor het bewerkstelligen van de overdracht volstaat.
14.2 Zaken en werkwijzen, die de Opdrachtnemer in samenwerking met of in opdracht van Verkoper heeft vervaardigd of
ontwikkeld, komen uitsluitend aan Verkoper toe en mogen niet dan met voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper
door Opdrachtnemer worden gebruikt, aan derden ter beschikking worden gesteld en/of worden overgedragen.
14.3 Indien de Opdrachtnemer de in lid 14.1 bedoelde hulpmiddelen niet, niet tijdig, onvolledig of in beschadigde staat aan
Verkoper (terug)zendt ten tijde van de laatste (Af-) Levering of op eerste verzoek, is Verkoper gerechtigd haar betaling op te
schorten. In geval van schending van het bepaalde in lid 1 en 2 van dit artikel is de Opdrachtnemer aan Verkoper een
onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd, onverminderd het recht van Verkoper om nakoming en/of vergoeding van de door
deze schending veroorzaakte schade te vorderen. De hoogte van de boete betreft € 1.000, - per dag, zulks met een maximum
van € 100.000, -, behoudens indien in de Overeenkomst en/of de stukken die daarvan integraal onderdeel uitmaken anders is
bepaald.
14.4 In geval de Overeenkomst betrekking heeft op het speciaal ten behoeve van Verkoper ontwikkelen van software, draagt de
Opdrachtnemer bij voorbaat, alle intellectuele eigendomsrechten, en de auteursrechten op de bijbehorende documentatie aan
Verkoper over, behoudens de zogeheten persoonlijkheidsrechten van de maker.
14.5 Opdrachtnemer verplicht aan Verkoper kosteloos een licentie op de software te verlenen voor onbepaalde tijd en toe te
laten dat Verkoper wijzigingen in de software aanbrengt, zulks ter keuze van Verkoper.
14.6 Indien de Overeenkomst betrekking heeft op het speciaal ten behoeve van Verkoper uitvoeren van een modificatie ten
aanzien van standaardsoftware, afkomstig van de Opdrachtnemer, verschaft de Opdrachtnemer Verkoper op deze modificatie
een exclusief licentierecht, met dien verstande, dat het exclusieve karakter van dit licentierecht beperkt is tot een periode van
vijf (5) jaar. Indien de Opdrachtnemer binnen de termijn van vijf (5) jaar een licentie aan derden wenst te verstrekken met
betrekking tot de modificatie is zij hiertoe uitsluitend gerechtigd na zowel creditering aan Verkoper van de aan Verkoper in
rekening gebrachte ontwikkelingskosten als voorafgaande schriftelijke mededeling aan Verkoper. De Opdrachtnemer verplicht
zich in voorkomend geval haar medewerking te verlenen aan de totstandkoming van het voornoemde licentierecht.
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14.7 In alle gevallen, waarin de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Zaken en/of Dienst(en), welke onderwerp van
de tussen Partijen gesloten Overeenkomst vormen, bij de Opdrachtnemer blijven berusten, zal de Opdrachtnemer op eerste
verzoek van Verkoper meewerken aan het tot stand komen van een escrow-regeling.
14.8 De Opdrachtnemer garandeert dat de geleverde Zaken en toebehoren alsmede de verrichte Dienst(en) en hetgeen
daarmee gepaard gaat of daaruit resulteert vrij zijn van alle bijzondere lasten en beperkingen die aan het vrije gebruik daarvan
door Verkoper in de weg zouden kunnen staan, waaronder in ieder geval maar daartoe niet beperkt octrooirechten,
merkenrechten, modelrechten of auteursrechten.
14.9 De Opdrachtnemer vrijwaart Verkoper volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken, welke derden
jegens Verkoper geldend zouden kunnen maken uit hoofde van Inbreuk op de aan de desbetreffende derde toekomende
intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Zaken en/of Diensten, welke aan Verkoper door de Opdrachtnemer zijn
geleverd.
14.10 In geval van een door een derde met succes tegen de Opdrachtnemer dan wel tegen Verkoper gevoerde actie ter zake
van Inbreuk op intellectuele eigendomsrechten is de Opdrachtnemer gehouden tot vergoeding van alle door Verkoper als
gevolg daarvan geleden schade, inclusief advocaat- en proceskosten, alsmede is de Opdrachtnemer gehouden om alles in het
werk te stellen om – in overleg met Verkoper – te bewerkstelligen dat Verkoper het ongestoorde gebruik van het geleverde zal
kunnen voortzetten.
Artikel 15. Geheimhouding
15.1 De Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding ten aanzien van al wat bij de uitvoering van de Overeenkomst ter
kennis komt van de Opdrachtnemer op generlei wijze bekend te maken en/of voor eigen doeleinden te gebruiken, behalve voor
zover enig wettelijk voorschrift of rechterlijke uitspraak tot bekendmaking noopt. De Opdrachtnemer verplicht zich in ieder geval,
maar daartoe niet beperkt, tot geheimhouding van:
- De door Verkoper in verband met een Offerte, Overeenkomst of anderszins aan de Opdrachtnemer verstrekte informatie;
- De informatie met betrekking tot bedrijfsaangelegenheden van Verkoper, waarvan de Opdrachtnemer op enig moment
kennisneemt.
- Het onderwerp van de tussen Partijen gesloten Overeenkomst.
- De knowhow, die de Opdrachtnemer verwerft bij de ontwikkeling van Zaken en/of werkwijzen.
15.2 De verplichting tot geheimhouding blijft ook na de uitvoering en/of beëindiging van de Overeenkomst, op welke wijze dan
ook, onverminderd van kracht.
15.3 De Opdrachtnemer is, voor zover van toepassing, verplicht de in de vorige alinea bedoelde informatie op een dusdanige
wijze op te slaan, dat onbevoegden daarvan geen kennis kunnen nemen. De Opdrachtnemer is verplicht haar personeelsleden,
welke op enigerlei wijze betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst en uitdien hoofde kennisnemen van op Verkoper
betrekking hebbende informatie, te binden aan dezelfde geheimhoudingsplicht als welke in gevolge het bepaalde in het eerste
lid van het onderhavige artikel op haar rust.
15.4 In geval van schending van de geheimhoudingsplicht door de Opdrachtnemer of haar werknemers is de Opdrachtnemer
aan Verkoper een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd, onverminderd het recht van Verkoper op vergoeding van de door
deze schending veroorzaakte schade. De hoogte van de boete betreft € 10.000,- per gebeurtenis, zulks met een maximum van
€ 100.000, -, behoudens als in de Overeenkomst en/of de stukken die daarvan integraal onderdeel uitmaken anders is bepaald.
15.5 Wanneer de Opdrachtnemer bij het uitvoeren van de Overeenkomst Persoonsgegevens verwerkt, zal de Opdrachtnemer
de Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken en zich houden aan de wettelijke voorschriften die
volgen uit de Wet- en regelgeving. De Opdrachtnemer zal voldoende technische en organisatorische maatregelen treffen om
een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen voor de verwerkte Persoonsgegevens. De Opdrachtnemer dient
daarbij rekening te houden met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, de aard, de omvang, de context en de qua
ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen. De Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever desgevraagd
en onverwijld informeren over de wijze waarop de Opdrachtnemer invulling geeft aan zijn verplichtingen op grond van
voornoemde Wet- en regelgeving.
15.6 De Opdrachtnemer zal de ter Verwerking verkregen Persoonsgegevens niet voor eigen doeleinden verwerken en niet voor
andere of verdergaande doeleinden verwerken dan redelijkerwijze nodig is ter uitvoering van de Overeenkomst, tenzij
Opdrachtgever hiervoor schriftelijke toestemming heeft verleend.
15.7 De Opdrachtnemer informeert de Opdrachtgever onverwijld over ieder verzoek en/of iedere klacht van de
Toezichthoudende autoriteit of de Betrokkene ten aanzien van de Persoonsgegevens die worden verwerkt bij het uitvoeren van
de Overeenkomst.
15.8 De Opdrachtnemer verleent medewerking aan de Opdrachtgever wanneer de Betrokkene een verzoek indient ter
uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering, verwijdering, bezwaar maken
tegen de Verwerking van de Persoonsgegevens en een verzoek tot overdraagbaarheid van de eigen Persoonsgegevens. De
Opdrachtnemer zal niet zelfstandig uitvoering geven aan de verplichtingen die op grond van de wet op de Opdrachtgever
berusten.
15.9 De Opdrachtnemer informeert de Opdrachtgever binnen twee Werkdagen over ieder rechterlijk bevel, dagvaarding,
wettelijke verplichting of anderszins verplichting tot het delen van Persoonsgegevens met derden.
15.10 De Opdrachtnemer informeert de Opdrachtgever zonder onredelijke vertraging, doch uiterlijk binnen achtenveertig (48)
uur, zodra hij kennis heeft genomen van een Inbreuk in verband met de beveiliging van betreffende Persoonsgegevens en
verstrekt daarbij aan de Opdrachtgever alle door de Opdrachtgever noodzakelijk geachte informatie.
15.11 De Opdrachtnemer zal de volgende informatie verstrekken in geval van een Inbreuk in verband met de beveiliging van
betreffende Persoonsgegevens
a. Een gedetailleerde omschrijving van de Inbreuk in verband met de beveiliging van betreffende Persoonsgegevens;
b. Type/ soort Persoonsgegevens dat daarbij betrokken is; c. Van hoeveel personen de Persoonsgegevens daarbij betrokken
zijn;
d. De identiteit van de personen die daarbij betrokken zijn; e. De getroffen maatregelen om negatieve gevolgen voor de
Betrokkene(n) te beperken en de betreffende Inbreuk te verhelpen;
f. De oorzaak van de Inbreuk in verband met de beveiliging van betreffende Persoonsgegevens;
g. De duur van de Inbreuk en het ontstaansmoment.
Overeenkomst na verloop van de contracttermijn zonder dat opzegging is vereist.
18.3 Verkoper is gerechtigd om naar haar keuze de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst
door haar enkele schriftelijke mededeling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk op te schorten of geheel of gedeeltelijk
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schriftelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd haar eigen recht op
schadevergoeding, indien:
- De Opdrachtnemer niet voldoet aan enige verplichting die voor haar uit de met Verkoper gesloten Overeenkomst of
Inkoopvoorwaarden dan wel een daarmee samenhangende Overeenkomst voortvloeit, waaronder mede is begrepen een
beroep door de Opdrachtnemer op overmacht;
- Indien er goede grond bestaat voor de vrees dat de Opdrachtnemer niet in staat is of zal zijn om haar verplichtingen jegens
Verkoper te voldoen;
- De Opdrachtnemer in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, onder bewind, beheer of
curatele wordt gesteld of op haar goederen beslag wordt gelegd;
- De enig bestuurder en/of de (in)direct enig c.q. groot aandeelhouder van Opdrachtnemer onder curatele of enige vorm van
bewind wordt gesteld of de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard;
- Er sprake is van beslag op een aanmerkelijk deel van het vermogen of op een belangrijk deel van de bedrijfsmiddelen van de
Opdrachtnemer of op Zaken die bestemd zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst;
- De Opdrachtnemer (onderdelen van) haar onderneming, geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt;
- Er sprake is van intrekking van vergunningen van de Opdrachtnemer die voor de uitvoering van de Overeenkomst
noodzakelijk zijn;
- Er sprake is van omstandigheden welke van dien aard zijn dat van Verkoper de ongewijzigde instandhouding van de
Overeenkomst niet kan worden verwacht.
Ingeval één van de hierboven genoemde gevallen van toepassing is/zijn, is de Opdrachtnemer verplicht Verkoper hiervan
terstond te informeren.
18.4 Alle vorderingen, die Verkoper op de Opdrachtnemer mocht hebben of verkrijgen, hieronder begrepen eventuele
vorderingen tot vergoeding van schade en kosten en uit boetes, zijn ingeval van opschorting en/of ontbinding van de
Overeenkomst door Verkoper ingevolge het onderhavige artikel, onmiddellijk en geheel opeisbaar.
18.5 Tussen Partijen aangegane verplichtingen, welke naar hun aard bestemd zijn ook ná ontbinding van de Overeenkomst
voort te duren, duren ook na de ontbinding van de Overeenkomst nog voort.
Artikel 19. Rechtsmiddelen, toepasselijk recht en bevoegde rechter
19.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Verkoper en de Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing. De
toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag en buitenlandse wetgeving wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
19.2 De Nederlandse tekst van de Inkoopvoorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
19.3 Door het nalaten van de uitoefening, een vertraging in de uitoefening, dan wel een gedeeltelijke uitoefening van een uit de
tussen Partijen gesloten Overeenkomst, de onderhavige Algemene Voorwaarden of de wet voortvloeiend recht of rechtsmiddel,
wordt het (alsnog volledig) uitoefenen van dit recht of rechtsmiddel of een ander recht en/of rechtsmiddel, op geen enkele wijze
beperkt.
19.4 Alle geschillen, voortvloeiende uit of in verband staande met de Overeenkomst(en) en/of deze Inkoopvoorwaarden zullen
worden onderworpen aan de uitspraak van de daartoe bevoegde rechter in het Arrondissement Noord-Nederland, locatie
Leeuwarden, tenzij het geschil tot de competentie van de kantonrechter behoort. Verkoper is echter steeds gerechtigd het
geschil voor te leggen aan die rechter die, uitgaande van de vestigingsplaats van de Opdrachtnemer, bevoegd is van het
geschil kennis te nemen.
15.12
verband met de beveiliging van betreffende Persoonsgegevens op te lossen, komen voor rekening van diegene die de kosten
maakt, tenzij de Inbreuk is ontstaan door het niet-nakomen van de Overeenkomst door de Opdrachtnemer, dan komen de
kosten voor rekening van de Opdrachtnemer, Daarnaast behoudt de Opdrachtgever de mogelijkheid om andere rechtsmiddelen
in te schakelen.
15.13 Communicatie over de Inbreuk in verband met de beveiliging van betreffende Persoonsgegevens zal altijd geschieden in
overleg.
15.14 Indien de Overeenkomst tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever eindigt, zal de Opdrachtnemer ervoor
zorgdragen dat alle Persoonsgegevens waarover zij is gaan beschikken in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst
worden geretourneerd aan Opdrachtgever of met instemming van Opdrachtgever worden vernietigd, behoudens voor zover een
dwingend wettelijke bepaling hieraan in de weg staat.
15.15 Als de Opdrachtnemer in strijd handelt met dit artikel en/of relevante Wet- en regelgeving op het gebied van bescherming
van Persoonsgegevens, dan zal de Opdrachtnemer de Opdrachtgever vrijwaren tegen aanspraken van derden ter zake.
15.16 Op de website van Verkoper vindt Opdrachtnemer het meest actuele privacy-beleid, het veiligheidsprotocol en het
datalekprotocol.
Artikel 16. Overdracht, cessie- en pandverbod
16.1 Het is Verkoper toegestaan de in de Overeenkomst met de Opdrachtnemer omschreven rechten en verplichtingen
(gedeeltelijk) over te dragen.
16.2 De Opdrachtnemer zal de rechten en verplichtingen die voor haar uit de Overeenkomst voortvloeien geheel noch
gedeeltelijk aan derden overdragen en/of uitbesteden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper.
16.3 In spoedeisende gevallen en daarnaast, indien na overleg met de Opdrachtnemer redelijkerwijs moet worden aangenomen
dat deze niet, niet tijdig of niet naar behoren haar verplichtingen uit de Overeenkomst kan c.q. zal nakomen, is Verkoper
bevoegd te verlangen dat de Opdrachtnemer uitvoering van de Overeenkomst voor haar rekening en risico, geheel of
gedeeltelijk aan (een) door Verkoper aan te wijzen derde(n) uitbesteedt. Een en ander ontslaat de Opdrachtnemer niet van haar
verplichtingen uit de Overeenkomst. De extra kosten voor de uitbesteding komen voor rekening van de Opdrachtnemer.
16.4 Het is de Opdrachtnemer verboden om haar uit de Overeenkomst jegens Verkoper voortvloeiende vorderingen te cederen,
te verpanden of, onder welke titel dan ook in eigendom over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van
Verkoper.
Artikel 17. Boete
17.1 Indien een boete verschuldigd is geworden door de Opdrachtnemer is deze boete zonder rechterlijke tussenkomst,
ingebrekestelling of aanmaning direct opeisbaar.
17.2 Een door de Opdrachtnemer verschuldigd geworden boete laat onverlet alle andere rechten of vorderingen van Verkoper,
waaronder, doch niet uitsluitend, de vordering van Verkoper tot nakoming en het recht op schadevergoeding.
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Artikel 18. Opzegging, opschorting en ontbinding
18.1 Verkoper heeft te allen tijde de bevoegdheid de Overeenkomst tussentijds, zonder opgaaf van redenen, op te zeggen door
middel van een schriftelijke mededeling aan de Opdrachtnemer, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.
18.2 Een voor bepaalde duur tussen Partijen aangegane Overeenkomst kan in onderling overleg telkenmale worden verlengd
met een door Partijen schriftelijk overeen te komen periode. Indien hierover niets is overeengekomen eindigt de
De eventuele kosten die gemaakt worden om de Inbreuk in.
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