ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
AMECHA B.V., GEVESTIGD TE LIESHOUT EN KANTOORHOUDENDE TE HELMOND.
I

ALGEMEEN

De in de artikelen 1 t/m 14 opgenomen algemene bepalingen zijn van toepassing op alle door opdrachtnemer gedane
aanbiedingen en op alle door opdrachtnemer gesloten overeenkomsten, ongeacht waarop deze betrekking hebben.
1.

Toepasselijkheid
1.1.
1.2.

1.3.
1.4.
2.

Aanbiedingen, bevestigingen en prijzen
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

2.5.
2.6.
3.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door opdrachtnemer gedane aanbiedingen en op alle met
opdrachtnemer gesloten overeenkomsten.
In deze voorwaarden wordt mede verstaan:
-Opdrachtnemer: Amecha B.V., alsmede de met haar gelieerde vennootschappen.
-Opdrachtgever: diegene die tot wie opdrachtnemer haar aanbieding richt, alsmede degene die opdrachtnemer
een opdracht verstrekt.
Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien zulks uitdrukkelijk schriftelijk wordt
overeengekomen.
Algemene voorwaarden van de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door opdrachtnemer zijn
aanvaard.

Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten, en
gebaseerd op eventueel bij de aanvragen verstrekte gegevens.
Elke aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden
en gedurende normale werkuren.
Alle opgegeven prijzen en uurtarieven zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, excl. omzetbelasting.
Prijsopgaven en opgaven van uurtarieven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de
aanbieding en / of opdracht geldende prijzen en uurtarieven. Indien na het sluiten van de overeenkomst één of
meer der kostprijsfactoren (waaronder onder meer zijn te verstaan: arbeidslonen, belastingen, premies,
fabrieksprijzen, buitenlandse valuta's etc.) een verhoging ondergaan, is de opdrachtnemer gerechtigd deze
verhoging aan de opdrachtgever in rekening te brengen na verloop van 3 maanden na het sluiten van de
overeenkomst. Indien opdrachtnemer de overeengekomen prijs voordien wenst te verhogen, heeft de
opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden. De opdrachtgever dient zich op dit recht op ontbinding
schriftelijk te beroepen binnen 14 dagen nadat opdrachtnemer kenbaar heeft gemaakt de overeengekomen prijs
te verhogen.
Door opdrachtnemer gedane aanbiedingen en prijsopgaven (en gegevens daaruit) mogen zonder schriftelijke
toestemming van opdrachtnemer niet aan derden worden overgedragen.
Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van de opdrachtnemer binden de
opdrachtnemer niet dan nadat en voor zover zij door haar schriftelijk zijn bevestigd.

Betalingsvoorwaarden
3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum,
zonder dat enig beroep op verrekening of korting kan worden toegestaan. Betaling van meerwerk dient te
geschieden zodra dit aan de opdrachtgever in rekening is gebracht.
Indien de opdrachtgever niet binnen 14 dagen na factuurdatum, of in geval van meerwerk direct na factuurdatum
betaalt, is de opdrachtnemer gerechtigd de vordering te verhogen met een rente van 1% per maand, ingaande 14
dagen na factuurdatum. Wanneer de opdrachtgever na schriftelijk sommatie in gebreke blijft met betaling, is de
opdrachtnemer bovendien gerechtigd het verschuldigde bedrag te verhogen met incassokosten. De
buitengerechtelijke incassokosten worden ten deze gesteld op 15% van het bedrag van de vordering met een
minimum van NLG 100,00.
Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit de met
opdrachtnemer afgesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surséance van
betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever, wordt de opdrachtgever geacht van
rechtswege in verzuim te zijn en heeft de opdrachtnemer de keuze om zonder enige ingebrekestelling of
rechterlijke tussenkomst ofwel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, ofwel de overeenkomst geheel
of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat de opdrachtnemer tot enige schadevergoeding
gehouden is, onverminderd het recht van opdrachtnemer op vergoeding van de reeds door haar uitgevoerde
werkzaamheden en onverminderd het recht van opdrachtnemer op vergoeding van kosten, rente en schade. In
de hier genoemde gevallen is elke vordering welke opdrachtnemer op de opdrachtgever heeft, dadelijk en ineens
opeisbaar.
Tijdens de uitvoering van een overeenkomst is de opdrachtnemer gerechtigd de nakoming van haar
verplichtingen op te schorten, tot dat de opdrachtgever op verzoek en ten genoegen van opdrachtnemer
zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Deze bepaling geldt
evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van de opdrachtgever de verlangde zekerheid te stellen, geeft de
opdrachtnemer het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en met terugwerkende kracht als
ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van opdrachtnemer op vergoeding van de reeds door
opdrachtnemer uitgevoerde werkzaamheden en onverminderd het recht van opdrachtnemer op vergoeding van
kosten, rente en schade.

4.

Ontbinding
4.1.

4.2.
4.3.

5.

Reclames en keuring
5.1.
5.2.

5.3.
5.4.
6.

Zodra de zaken (waaronder begrepen rapportages, tekenwerk, ontwerpen, studies, modellen, prototypen etc.)
door de opdrachtgever ontvangen zijn, dient de opdrachtgever vast te stellen of deze zaken in elk opzicht in orde
zijn en of zij overeenstemmen met de in opdracht omschreven specificaties en eisen.
Eventuele reclames, zowel op uitgevoerde overeenkomsten, als op geleverde zaken (waaronder begrepen
rapportages, tekenwerk, ontwerpen, studies, modellen, prototypen etc.) als op factuurbedragen, dienen binnen
bekwame tijd na het uitvoeren van de overeenkomst, dan wel na ontvangst van de zaken, dan wel na ontvangst
van de facturen, schriftelijk bij opdrachtnemer te zijn ingediend onder nauwkeurige opgaven van de feiten waarop
de reclame betrekking heeft. Onder bekwame tijd wordt verstaan binnen 14 dagen na het uitvoeren van de
overeenkomst, dan wel na levering van de zaken, dan wel na ontvangst van de facturen.
Het recht van reclame vervalt, indien de opdrachtgever niet binnen de hiervoor vermelde termijn heeft
gereclameerd en / of de opdrachtgever opdrachtnemer niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te
herstellen.
Reclames, waaronder begrepen reclames ten aanzien van de garantieverplichtingen, geven de opdrachtgever
nimmer het recht nakoming van zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer op te schorten.

Overmacht
6.1.

6.2.

7.

Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de
daartoe gerechtigde. Alvorens de opdrachtgever een schriftelijke ontbindingsverklaring tot opdrachtnemer richt,
zal de opdrachtgever te allen tijde opdrachtnemer eerst schriftelijk in gebreke stellen en deze een redelijke termijn
gunnen om alsnog haar verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen
de opdrachtgever nauwkeurig schriftelijk dient te melden.
De opdrachtgever heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op
te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.
Indien opdrachtnemer instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim aan haar zijde, heeft zij steeds
het recht op vergoeding van alle vermogensschade, zoals kosten en gederfde winst. Deze vermogensschade
wordt vastgesteld op tenminste 25% van de prijs (excl. B.T.W.) die de opdrachtgever bij uitvoering van de
overeenkomst aan opdrachtnemer had moeten voldoen. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de
opdrachtgever geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door opdrachtnemer verrichte prestaties
en heeft opdrachtnemer onverkort recht op betaling van reeds door haar verrichte prestaties.

Als overmacht zal gelden elke omstandigheid buiten toedoen van opdrachtnemer ontstaan, waardoor de normale
uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd. Als dergelijke overmacht opleverende omstandigheden gelden
in ieder geval het om welke reden dan ook in gebreke blijven met aflevering door leveranciers van
opdrachtnemer, stakingen, uitsluitingen, verstoring van energievoorzieningen, verkeersstoornissen,
machinebreuk, maatregelen van overheidswege, alsmede de gevolgen hiervan, verlies of beschadiging tijdens
transport etc.
In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht van opdrachtnemer is
opdrachtnemer gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten
hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat
opdrachtnemer tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is opdrachtnemer
bevoegd en aan het einde daarvan is opdrachtnemer verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of
gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

Geheimhouding
Opdrachtgever is verplicht redelijkerwijze te nemen voorzorgsmaatregelen te treffen teneinde de van
opdrachtnemer ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.

8.

Intellectuele eigendom
8.1.
8.2.
8.3.

8.4.

De opdrachtnemer behoudt op al hetgeen vóór, tijdens of ná de overeenkomst met de opdrachtgever door de
opdrachtnemer wordt vervaardigd, alle intellectuele eigendomsrechten. De opdrachtnemer is nimmer gehouden
broncodes af te geven.
De opdrachtgever staat er voor in dat de opdrachtnemer door het uitvoeren van de overeenkomst(en) geen
inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. De opdrachtgever vrijwaardt de opdrachtnemer
voor eventuele aanspraken ter zake en zal alle kosten, schade en rente ter zake vergoeden.
Al hetgeen door opdrachtnemer aan opdrachtgever is verstrekt of geleverd, in het bijzonder doch niet uitsluitend
tekeningen, berekeningen, computerprogrammatuur, afbeeldingen en teksten, blijft eigendom van opdrachtnemer
en mag niet zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer door opdrachtgever aan anderen verstrekt,
geleverd of in gebruik worden gegeven.
De opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van alle door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever ter
beschikking gestelde informatie. De opdrachtgever is verplicht zijn personeel en / of derden die betrokken zijn bij
de uitvoering van de overeenkomst een schriftelijke geheimhoudingsverplichting op te leggen.

9.

Gebruikersrechten software
Indien een door opdrachtnemer geleverde zaak software bevat, verleent de opdrachtnemer, indien niet
uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, slechts de niet-exclusieve en niet-overdraagbare gebruiksrechten
van deze software.

10. Meerwerk
In de overeenkomst is de bevoegdheid van opdrachtnemer begrepen om door haar verricht meerwerk afzonderlijk
in rekening te brengen, zodra het daarvoor in rekening te brengen bedrag haar bekend is. Als meerwerk wordt
beschouwd al hetgeen door opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in het contract of
de opdrachtbevestiging uitdrukkelijke vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd. De toepasselijkheid van
het bepaalde in art. 7A: 1646 BW wordt uitdrukkelijk utgesloten.
11. Medewerking door opdrachtgever en inschakeling van derden
11.1. Opdrachtgever zal opdrachtnemer steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen,
welke noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst. De opdrachtnemer mag erop vertrouwen dat de
verstrekte gegevens volledig en juist zijn. Wanneer dat niet het geval blijkt te zijn, komt zulks voor rekening en
risico van de opdrachtgever.
11.2. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de
afspraken ter beschikking van de opdrachtnemer staan, of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn
verplichtingen voldoet, kan dit tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst aanleiding geven en
kunnen extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van opdrachtnemer in rekening worden gebracht.
11.3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is opdrachtnemer bevoegd om bij het uitvoeren van de
overeenkomst derden in te schakelen c.q. om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten
uitvoeren.
12. Niet realiseerbaarheid van de opdracht
Indien voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst bijvoorbeeld, doch niet beperkt tot, tijdens het maken
van een (voor)ontwerp of een (voor)studie mocht blijken dat de overeenkomst naar het oordeel van de
opdrachtnemer voor haar (zonder inschakeling van derden) niet realiseerbaar is, althans voor haar, zonder, in
verhouding tot de koop / aannemingssom, onevenredig hoge kosten te maken, niet realiseerbaar is, heeft de
opdrachtnemer het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat de
opdrachtnemer tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd het recht van opdrachtnemer op
vergoeding van de reeds door haar uitgevoerde werkzaamheden
13. Publiciteit
Opdrachtnemer is gerechtigd de naam van haar opdrachtgever te gebruiken voor publicitaire doeleinden.
14. Toepasselijk recht en forumkeuze
14.1. Op de met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten is met inachtneming van deze voorwaarden uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.
14.2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (Convention on the International Sale of Goods) is uitdrukkelijk
uitgesloten.
14.3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten, dan wel van
nadere overeenkomsten welke daarvan het gevolg zijn, dan wel die ontstaan naar aanleiding van de door
opdrachtnemer gedane aanbiedingen, zullen worden beslecht overeenkomstig het reglement van het
Nederlandse Arbitrage Instituut. De opdrachtnemer is echter bevoegd onbetwiste geldvorderingen (alsmede
betwiste geldvorderingen tot een bedrag van NLG 20.000,00) aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het
Arrondissement ‘s-Hertogenbosch.
II

VERKOOP, FABRICAGE, BEWERKING EN/OF REPARATIE VAN ZAKEN

De volgende bepalingen zijn van toepassing indien opdrachtnemer machines, gereedschappen en zaken in het algemeen
(niet zijnde ontwerpen, modellen, prototypen etc.) verkoopt, fabriceert, bewerkt en / of repareert.
15. Levering, risico, lever- en reparatietijden en montage.
15.1. Tenzij anders overeengekomen voldoet opdrachtnemer aan zijn leveringsplicht door de zaken in zijn bedrijfspand,
een werkplaats, fabriek of opslagruimte aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen. De zaken zijn vanaf het
moment van ter beschikkingstelling voor rekening en risico van de opdrachtgever. Tenzij anders
overeengekomen draagt de opdrachtgever alle kosten en risico's verbonden aan het vervoer van de zaken vanaf
het bedrijfspand, een werkplaats, fabriek of opslagruimte naar de gewenste bestemming.
15.2. Opgegeven levertijden en reparatie- en / of montageduur worden steeds bij benadering vastgesteld en zijn
nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Bij vertraging in de levering, reparatie en / of montage dient
opdrachtnemer steeds schriftelijk in gebreke te worden gesteld en moet opdrachtnemer een redelijke termijn
worden gegund om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.

15.3. Alle inrichtingen en / of voorzieningen, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van de te monteren zaken en / of
juiste werking van de zaken in gemonteerde staat, zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever, en vallen
buiten de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer.
15.4. Indien opdrachtnemer en opdrachtgever zijn overeengekomen dat een overnamebeproeving zal worden
gehouden, zal de opdrachtgever na de bedrijfsvaardige opstelling ter plaatse de opdrachtnemer in de
gelegenheid stellen voorproeven te nemen, alsmede die verbeteringen en veranderingen aan te brengen, die
deze nodig acht, onder voorbehoud dat het bedrijf van de opdrachtgever niet wordt gestoord, tenzij zulks voor de
uitvoering der door de opdrachtnemer nodig geoordeelde werkzaamheden noodzakelijk mocht zijn. De
overnamebeproeving zal binnen de kortst mogelijke tijd na beëindiging der voorproeven worden gehouden.
15.5. De opdrachtgever stelt alle voor de overnamebeproeving en voor de eventuele voorproeven nodige en
gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter
beschikking van de opdrachtnemer.
16. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
16.1. Opdrachtnemer behoudt zich de eigendom voor van door haar geleverde of te leveren zaken, zolang de
vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door opdrachtnemer aan de opdrachtgever krachtens
overeenkomst geleverde of te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van
de opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede de vorderingen wegens tekortschieten in de
nakoming van zodanige overeenkomsten, niet door de opdrachtgever aan opdrachtnemer voldaan zijn.
16.2. De opdrachtgever is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door
opdrachtnemer geleverde zaken een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen.
16.3. Ingeval de opdrachtgever enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken of uit te
voeren werkzaamheden jegens opdrachtnemer niet nakomt, is opdrachtnemer zonder ingebrekestelling
gerechtigd de zaken, zowel de oorspronkelijk geleverde als de nieuw gevormde zaken, terug te nemen. De
opdrachtgever machtigt de opdrachtnemer de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
16.4. Opdrachtnemer verschaft aan de opdrachtgever op het moment dat de opdrachtgever al zijn
betalingsverplichtingen uit deze en soortgelijke overeenkomsten heeft voldaan de eigendom van de geleverde
zaken. Indien opdrachtnemer nog ander aanspraken op opdrachtgever heeft, dan verplicht opdrachtgever zich
ten opzichte van opdrachtnemer de betreffende zaken, waarvan de eigendom reeds werd verschaft, op eerste
verzoek van opdrachtnemer aan opdrachtnemer in pand te geven. De opdrachtgever zal op eerste verzoek van
opdrachtnemer zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader vereist zijn.
17. Garantie
17.1. Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen staat opdrachtnemer in voor zowel de deugdelijkheid van
de door haar geleverde zaken als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en / of geleverde materiaal, één en
ander in dier voege, dat alle gebreken aan de geleverde zaken, waarvan de opdrachtgever bewijst, dat zij binnen
6 maanden na de levering zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de
door opdrachtnemer ontworpen constructie, dan wel ten gevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht
materiaal, kosteloos door opdrachtnemer zullen worden hersteld. De opdrachtgever zal opdrachtnemer hiertoe
zonder berekening van enigerlei kosten in de gelegenheid stellen en verder tijdig en op juiste plaats alle nodige
en gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen eveneens zonder kostenberekening
ter beschikking van opdrachtnemer stellen. Kosten die ontstaan doordat hieraan niet of niet tijdig is voldaan, zijn
voor rekening van de opdrachtgever.
17.2. Ter zake van de door opdrachtnemer uitgevoerde reparaties, bewerkingen of revisiewerkzaamheden wordt, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen, alleen (gedurende een termijn van 6 maanden na de uitgevoerde
reparatie, bewerking of revisie) garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering van de opgedragen
reparatie, bewerking of revisie. De garantie houdt in dat opdrachtnemer reparaties, bewerkingen of
revisiewerkzaamheden, waarvan de opdrachtgever binnen 6 maanden na de uitgevoerde reparatie, bewerking of
revisie bewijst, dat zij onjuist door opdrachtnemer zijn uitgevoerd, kosteloos door opdrachtnemer zullen worden
hersteld. De opdrachtgever zal opdrachtnemer hiertoe zonder berekening van enigerlei kosten in de gelegenheid
stellen en verder tijdig en op de juiste plaats alle nodige en gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hulp- en
bedrijfsmaterialen eveneens zonder kostenberekening ter beschikking van opdrachtnemer stellen. Kosten die
ontstaan doordat hieraan niet of niet tijdig is voldaan, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
17.3. Ten aanzien van gebreken die geheel of ten dele het gevolg zijn van enige overheidsvoorschriften inzake de aard
of de kwaliteit der toegepaste materialen, wordt geen garantie gegeven.
17.4. Bij levering van gebruikt materiaal of gebruikte zaken in overleg met de opdrachtgever wordt geen garantie
gegeven, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
17.5. In geval de opdrachtgever aan opdrachtnemer grondstoffen of zaken ter bewerking verstrekt, wordt alleen
garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering der opgedragen bewerkingen.
17.6. Op van derden betrokken onderdelen wordt door opdrachtnemer niet meer garantie gegeven dan aan haar door
haar leverancier wordt gegeven.
17.7. Indien opdrachtnemer ter voldoening van haar garantieverplichtingen onderdelen vervangt, worden de vervangen
onderdelen eigendom van opdrachtnemer.
17.8. De garantie is niet van toepassing bij onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, bij het niet opvolgen van
gebruiksaanwijzingen of instructievoorschriften, bij ongelukken of onheil zoals brand of waterschade, of indien de
zaken door derden zijn gewijzigd of zijn gerepareerd.
17.9. De garantie geldt slechts indien de opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens opdrachtnemer heeft voldaan.
17.10.
Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is de opdrachtnemer alleen gehouden tot nakoming binnen
Nederland van de in dit artikel omschreven garantieverplichtingen.
17.11.
Herstel buiten het kader van deze garantie zal door opdrachtnemer in rekening worden gebracht.

18. Aansprakelijkheid
18.1. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor directe schade geleden door de opdrachtgever, welke schade het
rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van schuld van opdrachtnemer, met dien verstande dat voor vergoeding
alleen in aanmerking komt een bedrag niet hoger dan het factuurbedrag.
18.2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor indirecte schade (waaronder begrepen bedrijfs- en / of stagnatieschade)
door welke oorzaak dan ook ontstaan.
18.3. In geval niettegenstaande de in artikel 18.2 vervatte aansprakelijkheidsuitsluiting, enige aansprakelijkheid terzake
van indirecte schade op opdrachtnemer mocht rusten, dan zal deze in ieder geval beperkt zijn tot maximaal het
factuurbedrag (excl. B.T.W.) van de door opdrachtnemer geleverde zaken of de door opdrachtnemer verrichte
werkzaamheden. Onder het "factuurbedrag" van die door opdrachtnemer geleverde zaken c.q. die door
opdrachtnemer verrichte werkzaamheden ten aanzien waarvan opdrachtnemer toch schadeplichtig blijkt te zijn.
18.4. Indien en voor zover er tussen partijen een duurovereenkomst gesloten is, zal de aansprakelijkheid van
opdrachtnemer, uit hoofde waarvan dan ook, in ieder geval beperkt zijn tot de prijs (excl. omzetbelasting)
bedongen bij de desbetreffende overeenkomst voor de prestaties van opdrachtnemer in de periode van 3
maanden voorafgaande aan het verzuim van opdrachtnemer.
18.5. Voor schade veroorzaakt door hulppersonen, ook door hun opzet of grove schuld, is opdrachtnemer niet
aansprakelijk.
18.6. Dit artikel is ten aanzien van meerwerk van overeenkomstige toepassing.
III
DIENSTVERLENING, TEKENWERK, ADVIES, RAPPORTAGES, ONTWERPEN, STUDIES, MODELLEN,
PROTOTYPEN
De volgende bepalingen zijn van toepassing indien opdrachtnemer overeenkomsten sluit op het gebied van de
dienstverlening in het algemeen, advisering, het opstellen van rapportages, het berekenen en / of maken van ontwerpen,
studies, handleidingen, tekeningen, modellen, prototypen, etc.
19. Inspanningsverbintenis
Indien opdrachtnemer overeenkomsten sluit op het gebied van de dienstverlening in het algemeen, advisering,
het opstellen van rapportages, het berekenen en / of maken van ontwerpen, studies, handleidingen, tekeningen,
modellen, prototypen, etc., verplicht opdrachtnemer zich om zich in te spannen om de te verrichten
werkzaamheden zo goed en zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren. Op het resultaat van de ter zake door
opdrachtnemer verrichte werkzaamheden verstrekt opdrachtnemer geen enkele garantie.
20. Opdrachtduur
De duur van de uit te voeren opdracht wordt door opdrachtnemer slechts bij benadering opgegeven.
Overschrijding van de opgegeven opdrachtduur kan nimmer aanspraak geven op annulering of
schadevergoeding van de zijde van de opdrachtgever.
21. Aansprakelijkheid
De bepalingen van art. 18 van deze voorwaarden dienen als hier herhaald en ingelast te worden beschouwd.
22. Eigendomsvoorbehoud
22.1. Alle tekeningenpakketten, rapportages, ontwerpen, studies, handleidingen, modellen, prototypen, programmatuur,
iedere drager van informatie, etc. die vóór, tijdens en na de uitvoering van een met de opdrachtgever gesloten
overeenkomst door opdrachtnemer worden vervaardigd, blijven in origineel onvervreemdbaar eigendom van
opdrachtnemer. Alle kopieën, afdrukken en / of andere verveelvoudigingen blijven eveneens onvervreemdbaar
eigendom van opdrachtnemer, totdat volledige betaling van de overeengekomen prijs en van alle uit de
overeenkomst voortvloeiende kosten zal hebben plaatsgevonden.
22.2. Indien de opdrachtgever nalaat enig aan opdrachtnemer verschuldigd bedrag tijdig te betalen en / of indien de
opdrachtgever anderszins enige verplichting jegens opdrachtnemer niet nakomt, is opdrachtnemer gerechtigd de
geleverde en niet betaalde tekeningenpakketten, rapportages, ontwerpen, studies, handleidingen, modellen,
prototypen, programmatuur, iedere drager van informatie, etc., alsmede alle kopieën, afdrukken en / of andere
verveelvoudigen ten aanzien van vorenstaande opsomming, terstond tot zich te nemen, waar deze zich ook
mochten bevinden. De kosten van terugname zullen ten laste van de opdrachtgever worden gebracht.
22.3. De bepalingen van art. 16.2, 16.3 en 16.4 dienen als hier herhaald en ingelast te worden beschouwd.

