ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN MURRELEKTRONIK B.V.
Van:

Murrelektronik B.V.
Takkebijsters 3
4817 BL Breda

Artikel 1
Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij
uitdrukkelijk anders is aangegeven:
Algemene Voorwaarden: de onderhavige door de Gebruiker gehanteerde algemene voorwaarden voor levering
aan niet-consumenten.
Gebruiker: Murrelektronik B.V., gevestigd te Breda en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel
onder nummer:18029077.
Koper: de wederpartij / contractspartij van Gebruiker, handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Gebruiker en Koper.
Partijen: Gebruiker en Koper.
Gebrek: Er is sprake van een gebrek indien het door Gebruiker aan Koper op grond van de Overeenkomst
Geleverde niet compleet is en/ of niet voldoet aan de specificaties en/of het niet de eigenschap(pen) bezit die
door Opdrachtnemer Schriftelijk en expliciet aan Koper zijn bevestigd voor of bij het tot stand komen van de
Overeenkomst.
Artikel 2
Algemeen
1.
De bepalingen van deze Algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere Overeenkomst
tussen Gebruiker en een Koper waarop Gebruiker deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft
verklaard, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door Gebruiker uitdrukkelijk en schriftelijk is
afgeweken.

2.

De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met
Gebruiker, waarbij voor de uitvoering daarvan derden dienen te worden betrokken.

3.

Algemene voorwaarden van de Koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is
overeengekomen dat deze met uitsluiting van de onderhavige Algemene voorwaarden op de
Overeenkomst van toepassing zijn.

4.

Indien één of meerdere bepalingen van de Algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden
blijven de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en
Koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde
bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

5.

De in deze Algemene voorwaarden genoemde berichten kunnen, tenzij anders aangegeven of wettelijk de
schriftelijke vorm geldt, zowel schriftelijk, als per e-mail, als per fax worden verzonden.

6.

Onder “zaak” wordt hierna zowel verstaan het verkopen en leveren van roerende zaken als het verrichten
van een dienst.

Artikel 3
Aanbiedingen en offertes
1.
Alle aanbiedingen / offertes van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor
aanvaarding is genoemd en worden in ieder geval geacht te zijn verworpen indien ze niet binnen dertig
dagen na datum verzending schriftelijk zijn aanvaard. Een vrijblijvende aanbieding kan door Gebruiker
binnen drie werkdagen na de ontvangst van de aanvaarding worden herroepen.
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2.

Levertijden in aanbiedingen / offertes van de Gebruiker zijn indicatief en geven de Koper bij overschrijding
ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

3.

De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van
overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders
wordt vermeld.

4.

Een bestelling is pas door Gebruiker geaccepteerd indien deze schriftelijk door Gebruiker bevestigd is.

5.

Indien het voorbereiden van een aanbod verdere uitwerking vereist worden deze kosten door Gebruiker
aan Koper doorberekend.

6.

Indien de Koper een eenmaal gesloten overeenkomst wil annuleren, en Gebruiker daarmee akkoord gaat
geschiedt dit steeds onder de voorwaarde dat de Koper de door Gebruiker gemaakte kosten én geleden en
te lijden schade vergoedt. Deze schade beloopt minimaal een bedrag gelijk aan 50 % van de
overeengekomen prijs en onder deze schade wordt mede begrepen de door Gebruiker geleden verliezen
en gederfde winst en de kosten die Gebruiker reeds ter voorbereiding heeft gemaakt, Gebruiker heeft het
recht om te bewijzen dat zij een hogere schade heeft geleden, in welk geval de Koper die hogere schade
verschuldigd is.

7.

Alle opgegeven prijzen zijn Exclusief BTW.

Artikel 4
Levering
1.
Levering geschiedt af fabriek/magazijn van Gebruiker.

2.

Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Gebruiker deze bij hem aflevert of doet
afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de Overeenkomst ter beschikking worden
gesteld.

3.

Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die
noodzakelijk zijn voor de levering, is Gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van
Koper.

4.

Indien de zaken worden bezorgd is Gebruiker gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen
bij de Koper. Deze bezorgkosten zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.

5.

Indien Gebruiker gegevens behoeft van de Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt
de levertijd aan nadat Koper deze aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld.

6.

Gebruiker geeft in zijn Aanbod de geschatte levertijden op. Nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen
kan Gebruiker deze geschatte levertijden verifiëren en aan Koper bevestigen. De geverifieerde levertijden
kunnen afwijken van de geschatte levertijden uit het Aanbod. De geschatte levertijden noch de
geverifieerde levertijden zijn fatale termijnen.

7.

Omdat bij de inkoop, de productie, assemblage en transport van de bestelde goederen en van de daarin
verwerkte materialen, grondstoffen en halffabricaten zich onverwachte situaties kunnen voordoen waarop
Gebruiker in alle redelijkheid naar zijn oordeel geen invloed heeft, heeft Gebruiker het recht om de
geverifieerde levertijden steeds met maximaal vier weken te verlengen. Gebruiker zal daartoe voor afloop
van de geverifieerde levertermijn een bevestiging sturen met daarin de nieuwe geverifieerde levertijd(en).

8.

Koper is bevoegd om, indien de verwachte levertijd meer dan twee maal is verlengd, de Overeenkomst
geheel of gedeeltelijk te beëindigen. Wanneer Koper op grond van deze bepaling de Overeenkomst
beëindigt, zal dit niet leiden tot enige verplichting van een der Partijen tot het vergoeden van schade die de
andere Partij lijdt als gevolg van die beëindiging.
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9.

Gebruiker is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of
aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Gebruiker is gerechtigd het aldus geleverde
afzonderlijk te factureren.

Artikel 5

Afroeporders

1.

Partijen kunnen afspreken dat Koper een bepaalde hoeveelheid zal afnemen binnen een bepaalde termijn
en dat Koper deze hoeveelheid zal afnemen in meer dan één aparte levering, volgens een concreet
afroepschema. Deze afspraak wordt hierna aangeduid met ‘Afroeporder’. In dat geval heeft Gebruiker het
recht de hiervoor bedoelde afzonderlijke leveringen separaat te factureren.

2.

Indien een Afroeporder is overeengekomen zal Gebruiker de afzonderlijke deelleveringen aanbieden op de
overeengekomen leverdata zonder dat daarvoor een handeling van Koper nodig is.

3.

Nadat een Afroeporder is overeengekomen kunnen Partijen overeenkomen dat van een bepaalde levertijd
van het afroepschema zal worden afgeweken met inachtneming van de volgende leden van dit artikel.

4.

Een wijziging van het afroepschema zal pas in werking treden nadat de gewijzigde leverdata van de
betreffende deelleveringen Schriftelijk door Gebruiker aan Koper zijn bevestigd.

5.

Indien Partijen voor een specifieke deellevering van een Afroeporder een nieuwe leverdatum afspreken,
blijven de overige overeengekomen leverdata van deelleveringen ongewijzigd, deze schuiven dus niet
automatisch mee. Een nieuw overeengekomen leverdatum van een deellevering kan niet later zijn dan de
oorspronkelijk overeengekomen leverdatum van de laatste deellevering van de Afroeporder. Indien Koper
de leverdatum van de laatste termijn van de Afroeporder wenst te wijzigen dient daarvoor de
Overeenkomst gewijzigd te worden.

6.

Een Afroeporder kan uitsluitend met instemming van beide Partijen voortijdig beëindigd worden met
inachtneming van het bepaalde in artikel 6. Indien de overeengekomen prijs was gebaseerd op de afname
van een bepaald volume en indien bij de uiteindelijke afname van een lager volume een hogere prijs zou
zijn berekend, dan is Koper in ieder geval verplicht om het verschil bij te betalen.

Artikel 6
Onderzoek, reclames
1.
Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort
mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit
van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die
daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

2.

Eventuele gebreken of tekortkomingen behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan Gebruiker te
worden gemeld.

3.

Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Koper verplicht tot afname en betaling van de
gekochte Zaken. Wenst Koper gebrekkige Zaken te retourneren, dan geschiedt dat met voorafgaande
schriftelijke toestemming van de Gebruiker op de wijze zoals door Gebruiker aangegeven.

Artikel 7
Betaling
1.
Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze
in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de
betalingsverplichting niet op. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen dienen binnen 14 dagen na
ontvangst te zijn verricht, bij gebreke waarvan verschuldigdheid wordt erkend.

2.

Indien Koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is de Koper van
rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een cumulatieve rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de
wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. De rente over het opeisbaar
bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Koper in verzuim is tot het moment van voldoening van
het volledige bedrag.
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3.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Koper zijn de vorderingen
van Gebruiker op de Koper onmiddellijk opeisbaar.

4.

Gebruiker heeft het recht de door de Koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in
mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van
de hoofdsom en de lopende rente. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot
betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Gebruiker kan
volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende
rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 8: Verzuim; faillissement etc.
1.
Indien de Koper enige verplichting niet, of niet behoorlijk, of niet tijdig, nakomt, alsmede in het geval de
Koper in staat van faillissement wordt verklaard, (al dan niet voorlopige) surseance van betaling verkrijgt,
dan wel met betrekking tot haar de gerechtelijke schuldsanering wordt uitgesproken dan wel hij onder
curatele wordt gesteld, dan wel de onderneming van de Koper wordt stilgelegd of geliquideerd, wordt de
Koper geacht ten aanzien van alle niet voldane verplichtingen van rechtswege in verzuim te zijn geraakt en
heeft Gebruiker, naar haar keuze, het recht om, zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en
onverminderd de aan Gebruiker uit hoofde van de wet verder toekomende rechten, en zonder dat een
ingebrekestelling is vereist, de betreffende Overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk door middel van een
schriftelijke verklaring te ontbinden dan wel de (verdere) uitvoering van die overeenkomst(en) op te
schorten. Gebruiker heeft in die gevallen tevens het recht om de onmiddellijke voldoening van al hetgeen
de Koper aan haar verschuldigd is, te eisen.

Artikel 9
Eigendomsvoorbehoud
1.
Alle door Gebruiker geleverde Zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen,
tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz. blijven eigendom van Gebruiker totdat de
Koper alle navolgende verplichtingen uit alle met Gebruiker gesloten overeenkomsten is nagekomen.

2.

De Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Zaken te verpanden noch op enige
andere wijze te bezwaren.

3.

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Zaken dan wel rechten daarop
willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden
daarvan op de hoogte te stellen.

4.

Door Gebruiker geleverde Zaken, die krachtens het onder lid 1. van dit artikel bepaalde onder het
eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden
doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

5.

Voor het geval dat Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Koper
reeds nu onvoorwaardelijke een niet herroepbare toestemming aan Gebruiker of door deze aan te wijzen
derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en die zaken
mede terug te nemen.

6.

Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud. Gebruiker behoudt de eigendom van de op
grond van welke Overeenkomst dan ook aan de Koper afgeleverde en af te leveren Zaken totdat de Koper:
a)
de prijs van al die Zaken, vermeerderd met verschuldigde rente en kosten, volledig heeft voldaan en,
b)
alle vorderingen heeft voldaan die Gebruiker op de Koper verkrijgt op en vanaf datum dat de Koper
tekortschiet in de nakoming van de hiervoor bedoelde verplichtingen.
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7.

De Koper mag de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaak op geen enkele wijze laten strekken tot
zekerheid van andere vorderingen dan die van Gebruiker. Indien een derde een zaak voor de Koper onder
zich heeft, dan is de Koper, indien zij jegens Gebruiker tekort schiet, verplicht om de naam en het adres
van die derde aan Gebruiker mede te delen en mag Gebruiker aan die derde berichten dat deze de zaak
voortaan voor Gebruiker moet houden.

Artikel 10
Garantie
Productgarantie: Met inachtneming van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden
garandeert Gebruiker uitsluitend dat het Geleverde, met uitzondering van verbruiksartikelen, op het
moment van levering voldoet aan de productspecificaties en dat het de eigenschappen bezit die Schriftelijk
door Gebruiker aan Koper zijn bevestigd voor of bij het tot stand komen van de Overeenkomst.

1.

2.

Werkingsgarantie: Gebruiker geeft uitsluitend de garantie dat het Geleverde op een bepaalde wijze zal
functioneren en/of presteren in combinatie met door derden geleverde zaken en/of in combinatie met zaken
van Koper, hierna: “Werkingsgarantie”, wanneer en voor zover dit voor of bij het tot stand komen van de
Overeenkomst expliciet Schriftelijk door Gebruiker aan Koper is bevestigd. Een Werkingsgarantie vervalt
op het moment dat na levering blijkt dat er omstandigheden zijn die naar het oordeel van Gebruiker het
functioneren van het Geleverde in negatieve zin beïnvloeden en die niet reeds voor of bij het tot stand
komen van de overeenkomst door Koper aan Gebruiker waren gemeld en Schriftelijk door Gebruiker aan
Koper waren bevestigd. Voor zover niet anders is overeengekomen vervalt een Werkingsgarantie na
verloop van 12 maanden na levering.

3.

Termijn: Tenzij in het Aanbod andere garantietermijnen zijn vermeld bedraagt de garantie genoemd in 9.1
voor nieuwe zaken 12 (twaalf) maanden vanaf het moment van levering. Tenzij in het Aanbod anders is
vermeld wordt op door Gebruiker geleverde gebruikte zaken geen garantie gegeven.

4.

Melden Gebrek tijdens garantie: Indien Koper met een Gebrek bekend is geworden en aanspraak wenst
te doen op garantie betreffende de gebrekkige levering, dient Koper dit Gebrek schriftelijk te melden aan
Gebruiker.

5.

Herstel of vervanging: Indien naar het oordeel van Gebruiker er inderdaad sprake is van een Gebrek dat
aan hem is toe te rekenen en indien Koper inzake dit Gebrek het recht op garantie als bedoeld in artikel 9.1
toekomt, zal Gebruiker ter zijne discretie ofwel zorg dragen voor herstel van dit Gebrek of voor vervanging
van de gebrekkige zaak, tenzij dit herstel of deze vervanging in alle redelijkheid niet van hem gevergd kan
worden.

6.

Wijze van herstel: Het staat Gebruiker vrij om het herstel van een Gebrek zelf uit te voeren dan wel om dit
uit te besteden of hiervoor derden in te schakelen.

7.

Toezending aan Gebruiker: Goederen die voor garantie in aanmerking komen, dienen voor eigen
rekening door Koper bij Gebruiker aangeleverd te worden. Alle kosten die hierdoor ontstaan zoals
bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, kosten in verband met in- en uitbouw, installatie, kalibratie, verificatie,
opstarten, productieverlies, wachttijd, productiestilstand, verpakking, verzekering en transport komen voor
rekening van Koper.

8.

Vergoeding kosten: Indien de goederen die aan Gebruiker zijn toegezonden onder garantie, naar het
oordeel van Gebruiker na inspectie geen Gebreken blijken te vertonen, of indien Koper geen recht op
garantie toekomt, is Koper verplicht om aan Gebruiker alle kosten voor inspectie, bewaring en verzending
te vergoeden.
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9.

Wat buiten de garantie valt: Onverminderd de overige bepalingen van dit artikel heeft Koper in geen
geval recht op garantie:
-

indien het Geleverde niet is gebruikt voor het doel en onder de omstandigheden waarvoor het is
geleverd;

-

indien het Geleverde wordt gebruikt in strijd met de instructies en voorschriften etc.;

-

ten aanzien van zaken die voor bewerking door Koper ter beschikking zijn gesteld;

-

indien het vermeende Gebrek het gevolg is van slijtage als gevolg van normaal gebruik;

-

op geleverde Werkzaamheden die het karakter hebben van een inspanningsverplichting;

-

op zaken die door Opdrachtgever zijn voorgeschreven of die door Opdrachtnemer zijn betrokken van
door Opdrachtgever aangewezen derden.

10.
-

Verval garantie: Alle garantie-aanspraken vervallen terstond op het moment dat zonder Schriftelijke
instemming van Gebruiker:
wijzigingen, aanpassingen en/of reparaties aan het Geleverde zijn verricht;
het Geleverde niet nauwkeurig wordt of is gebruikt of behandeld volgens de bijgeleverde en/of
toepasselijke (fabrieks-)voorschriften of gebruiksaanwijzingen;
het Geleverde anderszins onoordeelkundig wordt of is gebruikt of behandeld;
in of ten aanzien van het Geleverde een softwareaanpassing of upgrade heeft plaatsgevonden die niet
door Opdrachtnemer zelf of door een door Opdrachtnemer aangewezen derde is geschied;
het Geleverde wordt of is gebruikt of toegepast voor andere doeleinden dan waarvoor het bestemd is;
het Geleverde wordt of is gebruikt op een wijze welke voor Gebruiker redelijkerwijs niet was te voorzien
op grond van de gegevens die voor of bij het tot stand komen van de Overeenkomst door Koper aan
Gebruiker zijn verstrekt.

11.

Ontheffing garantieverplichtingen: Zolang Koper een of meer van zijn verplichtingen jegens Gebruiker
op grond van enige Overeenkomst niet of niet volledig nakomt, is Gebruiker ontheven van zijn
garantieverplichtingen vanaf het moment dat Koper zijn verplichtingen niet naar behoren nakomt tot aan
het moment dat Koper al zijn verplichtingen jegens Gebruiker weer naar behoren is nagekomen.
Gedurende de periode dat Gebruiker van zijn garantieplichten is ontheven loopt de garantieperiode door.

12.

Schade tijdens garantieperiode: Voor zover Gebruiker tijdens de garantieperiode gehouden is om
schade of kosten te vergoeden die Koper heeft geleden als gevolg van een Gebrek, heeft het voldoen aan
de garantieplicht door Gebruiker te gelden als enige en volledige schadevergoeding.

Artikel 11
Incassokosten en rente
1.
Is Koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen uit hoofde van
de Overeenkomst, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor
rekening van Koper. Indien Koper in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt
hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van €
50,00. Indien de Koper niet tijdig betaalt, is deze over dit bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd.

2.
3.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van
Koper.
Koper is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.
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Artikel 12
Ontbinding
1.
Gebruiker is bevoegd de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden of op te zeggen zonder dat
daartoe een opzegtermijn vereist is indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat
nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer
kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn
dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

2.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de Koper onmiddellijk
opeisbaar.

3.

Gebruiker behoudt steeds het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13
Aansprakelijkheid
1.
Indien Gebruiker toerekenbaar te kort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van
de Overeenkomst, is de aansprakelijkheid van Gebruiker jegens Koper beperkt tot hetgeen in deze
Algemene voorwaarden onder Artikel 9 "Garantie" is geregeld.

2.

Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde
winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

3.

De in deze Algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade
gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn ondergeschikten.

4.

Beperking aansprakelijkheid: Indien Gebruiker op grond een toerekenbare tekortkoming in de nakoming
van de Overeenkomst of op grond van welke wettelijke grondslag ook aansprakelijk is jegens Koper en
gehouden is diens schade te vergoeden, is de verplichting tot het vergoeden van schade beperkt tot
vergoeding van directe schade en tot maximaal het met de Overeenkomst gemoeide bedrag (excl. BTW).
Indien het hoofdzakelijk een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan één jaar wordt het
met de Overeenkomst gemoeide bedrag gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen
voor één jaar. In ieder geval is de verplichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal € 500.000, (vijfhonderdduizend euro).
In het geval dat de verzekeraar in verband met de aansprakelijkheid van Gebruiker als hiervoor bedoeld
een bedrag uitkeert, is de verplichting tot het vergoeden van schade bovendien beperkt tot het bedrag dat
de verzekeraar voor het desbetreffende geval uitkeert danwel tot hetgeen door de verzekering is gedekt.

Artikel 14
Risico-overgang
1.
Het risico van verlies of beschadiging van de Zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat over op
Koper op het moment waarop deze Zaken aan Koper feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht
van Koper of van een door Koper aan te wijzen derden worden gebracht.

Artikel 15
Overmacht
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als
gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan hun schuld, en noch krachtens de wet, een
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

1.

2.

Onder overmacht wordt in deze Algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop
Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te
komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker worden daaronder begrepen.
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3.

Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere)
nakoming verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

4.

Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst
opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der Partijen gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5.

Voor zoveel gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit
de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te
komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als
ware het een afzonderlijk overeenkomst.

Artikel 16
Intellectuele eigendomsrechten
1.
Tenzij uitdrukkelijk anders wordt bedongen is Gebruiker eigenares van alle industriële en intellectuele
rechten op alle Zaken, waaronder de door haar – al dan niet in het kader van een aanbieding vervaardigde tekeningen ook al zouden de betreffende Zaken in opdracht van de Koper door haar zijn
vervaardigd of aangepast. Het in de vorige zin gestelde geldt niet indien Gebruiker Zaken van derden
betrekt en Gebruiker de intellectuele eigendom van die derden erkent. In dat geval zal de Koper de
intellectuele eigendom van die derden respecteren.

Artikel 17
Geheimhouding
1.
Beide Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun
Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit
door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2.

Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Gebruiker gehouden is
vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op een
wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Gebruiker
niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Koper niet gerechtigd tot ontbinding van
de overeenkomst of vordering tot schadevergoeding, hierdoor ontstaan.

Artikel 18
Geschillen
1.
De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.
Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
Artikel 19
Toepasselijk recht
1.
Op elke Overeenkomst tussen Gebruiker en de Koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens
Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 20
Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Zuid-West
Nederland.

1.
2.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot
stand komen van de Overeenkomst.
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