Algemene verkoopvoorwaarden
1. BEGRIPSOMSCHRIJVING
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Leverancier: GONEN AUTOMATION PRODUCTS B.V. en/of GONEN AUTOMATION SERVICES B.V.
te Dordrecht.
b. Opdrachtgever: iedere natuurlijke, dan wel rechtspersoon, welke met de leverancier een
mondelinge dan wel schriftelijke overeenkomst is aangegaan ter zake van de levering dan wel
verhuur, lease of ter beschikking stellen van programmatuur, apparatuur en overige goederen
en diensten door de leverancier, alsmede ter zake van door de leverancier te verrichten
onderhoud-, advies en overige werkzaamheden.
c. Goederen:
o Apparatuur, alle machines en installaties, daaronder begrepen de zogenaamde
randapparatuur, waarmede gegevens op informatiedragers worden vastgelegd of verwerkt,
alsmede de daartoe behorende onderdelen;
o Programmatuur;
o Advies- en trainingswerkzaamheden;
o Alle overige producten, alle software en diensten door de leverancier aan de opdrachtgever
geleverd.

2. TOEPASSELIJKHEID DER VOORWAARDEN
a. Op alle door de opdrachtgever aan de leverancier verstrekte en door haar geaccepteerde
opdrachten ter zake van leveringen, reparaties, onderhoudswerkzaamheden, verhuur, lease, ter
beschikking stellen, advies, trainingswerkzaamheden en overige opdrachten, welke dan ook, zijn
uitsluitend onderstaande voorwaarden van toepassing.
b. Door het verstrekken van een opdracht stemt de opdrachtgever uitdrukkelijk in met de
toepasselijkheid van deze voorwaarden.
c. Deze voorwaarden zijn bindend voor de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en de
leverancier. Door met de leverancier overeen te komen doet de opdrachtgever afstand van
eventuele eigen voorwaarden, ook indien daarnaar verwijzing plaats heeft of heeft plaats gehad.
d. Overeenkomsten binden de leverancier eerst dan wanneer deze schriftelijk door haar zijn
bevestigd, ook in het geval dat door tussenpersonen (vertegenwoordigers) namens de leverancier wordt gehandeld.
e. Alle bedingen die van deze voorwaarden afwijken, zijn nietig, tenzij deze schriftelijk tussen de
opdrachtgever en de leverancier zijn overeengekomen.

3. AANBIEDINGEN, OFFERTES EN LEVERTIJDEN
a. Alle door de leverancier gedane aanbiedingen, prijsopgaven en dergelijke, evenals
mededelingen betreffende de technische hoedanigheid van de door de leverancier te leveren
producten, alsmede van levertijden, welke uitgaande van normale omstandigheden, slechts
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globaal opgegeven kunnen worden, zijn geheel vrijblijvend, en zijn, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen, van kracht, gedurende 4 weken na dagtekening.
b. In catalogi, brochures, afbeeldingen, schema's, maat gewichts-opgaven en dergelijke
opgenomen gegevens zijn slechts bindend voor de leverancier indien en in zoverre dat
uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

4. REPARATIE-, ONDERHOUDS- EN SERVICEABONNEMENTEN
a. Een aan de leverancier gegeven opdracht ter zake van in abonnement te verrichten diensten of
onderhoudswerkzaamheden, wordt geacht te zijn gegeven voor onbepaalde duur, doch
minimaal voor de duur van 1 jaar, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Opzegging,
respectievelijk terugname van de opdracht dient te geschieden per aangetekend schrijven, met
inachtneming van een termijn van tenminste twee maanden voor beëindiging van het contract,
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
b. De opdrachtgever draagt zorg voor een duidelijke en volledige formulering van de opdracht.
Tevens draagt de opdrachtgever er zorg voor dat de door de leverancier te onderhouden
apparatuur tijdig aan de leverancier ter beschikking staat.
c. De leverancier verplicht zich tot de verstrekte opdracht naar beste weten en kunnen uit te
voeren, waarbij het haar uitdrukkelijk is toegestaan bij de uitvoering van de haar opgedragen
werkzaamheden gebruik te maken van de diensten van derden.
d. De leverancier vrijwaart de opdrachtgever voor alle schaden, ontstaan aan de apparatuur
gedurende de gehele reparatieperiode en wel ingaande direct na in ontvangstnamen van de
apparatuur tot een aflevering daarvan door de leverancier.
e. Indien buiten het normale periodieke onderhoud extra werkzaamheden door de leverancier
dienen te worden verricht, kan zij de aan genoemde extra werkzaamheden verbonden kosten
afzonderlijk aan de opdrachtgever in rekening brengen.

5. OVERIGE REPARATIES EN ONDERHOUD
a. Op incidentele, niet in abonnement verrichte reparaties en onderhoudswerkzaamheden is van
toepassing het hierboven gestelde in artikel 4 onder de leden b, c en d, terwijl voorts van
toepassing is, het hieronder in artikel 10 en 11 gestelde.
b. Te repareren goederen dienen door de opdrachtgever aan het magazijn van de leverancier te
worden aangeleverd en opgehaald. Indien desondanks de cliënt aan de leverancier opdracht
geeft de goederen ter reparatie aan een door de opdrachtgever aan te wijzen adres te doen
afhalen, respectievelijk te doen bezorgen, is de leverancier gerechtigd ter zake van genoemd
transport de opdrachtgever afhaal- respectievelijk afleveringskosten, verzekering, verpakking en
andere kosten in rekening te brengen.

6. LEVERINGEN EN LEVERTIJD
a. Alle verkochte goederen blijven tot volledige betaling heeft plaats gevonden eigendom van de
leverancier. Goederen in verhuur of lease of goederen die ter beschikking zijn gesteld, blijven
altijd eigendom van de leverancier.
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b. Alle leveringen geschieden af magazijn, waaronder is te verstaan de plaats van waaruit door of
namens de leverancier wordt geleverd, tenzij anders is overeengekomen.
c. Alle goederen dienen binnen 4 dagen nadat de leverancier kennis geeft van hun gereedheid ter
verzending of beproeving door de opdrachtgever in ontvangst te worden genomen, bij gebreke
waarvan deze voor rekening en risico van de opdrachtgever worden opgeslagen.
d. Bij weigering van opdrachtgever, na hiertoe schriftelijk door de leverancier aangemaand te zijn,
de goederen af te nemen, heeft de leverancier het recht de overeenkomst, zonder rechterlijke
tussenkomst en zonder enige verdere ingebrekestelling, ontbonden te verklaren, onverminderd
het recht van de leverancier op volledige schadevergoeding.
e. Indien de opdrachtgever goederen van de leverancier in bruikleen ontvangt, daaronder
begrepen die goederen welke opdrachtgever voorafgaande aan een eventuele
koopovereenkomst onder zich heeft, is ter zake van onderhoud en reparaties van toepassing het
hierboven in artikel 4 gestelde, terwijl tevens van toepassing is het gestelde in artikel 7 lid b, c
en d, alsmede dat in artikel 14 lid c en artikel 17.
f. Bij wijziging door de opdrachtgever van een door hem aan de leverancier gegeven opdracht, is
de leverancier gerechtigd de voor haar aan deze wijziging verbonden kosten, naast een
eventuele schadevergoeding wegens derving van inkomsten, geheel aan de opdrachtgever in
rekening te brengen. De leverancier zal een eventuele wijziging van de opdracht naar beste
kunnen uitvoeren, doch kan dienaangaande niet door de opdrachtgever aansprakelijk worden
gesteld.
g. De levertijd gaat in na totstandkoming van de overeenkomst, nadat de leverancier beschikt over
alle door de opdrachtgever te verstrekken voorwerpen, bescheiden en gegevens en nadat een
eventueel overeengekomen vooruitbetaling door de leverancier is ontvangen.
h. Overschrijding van de levertijd, door welke oorzaak ook, geeft de opdrachtgever nimmer het
recht op vergoeding voor directe of indirecte schade, ontbinding der overeenkomst of niet
nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting. Wel is de opdrachtgever
na het verstrijken van de levertijd gerechtigd de leverancier een nieuwe redelijke termijn van
minstens 3 weken schriftelijk aan te zeggen bij gebreke van levering waarbinnen de
opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst zonder kosten te ontbinden door schriftelijke
mededeling daarvan aan de leverancier binnen 14 dagen nadien.
i. Overeengekomen en schriftelijke aangezegde levertijden worden verlengd met de tijd dat de
uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd door overmacht. Zij worden ook verlengd met
de tijd dat de opdrachtgever met de uitvoering van enige verplichting later is dan
overeengekomen of verwacht.
j. Deelleveringen zijn toegestaan. Deze zullen worden geacht ingevolge afzonderlijke
overeenkomsten te zijn gedaan.
k. Inlading, vervoer, verpakking en verzekering geschieden, ook indien de leverancier daarvoor
zorg draagt, voor rekening en risico van de opdrachtgever.
l. De leverancier biedt de mogelijkheid om software producten via het Internet te kopen. Deze
software producten kunnen kosteloos gedownload en getest worden. De testperiode is niet
beperkt in tijd. Pas wanneer de software naar tevredenheid van de opdrachtgever is getest, kan
de opdrachtgever tot aankoop overgaan.
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7. VERHUUR EN LEASE VAN APPARATUUR EN PROGRAMMATUUR
a. Een aan de leverancier gegeven opdracht ter zake van de huur of lease van apparatuur
respectievelijk van programmatuur dan wel van overige goederen, wordt geacht te zijn gegeven
voor de duur van minimaal een maand voor huur en voor minimaal 3 jaar voor lease, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen.
b. Opzegging dient te geschieden per aangetekend schrijven, met inachtneming van een termijn
van tenminste een week voor beëindiging van de huur periode en 3 maanden voor beëindiging
van de lease periode, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
c. De opdrachtgever draagt zorg voor een correcte en juiste behandeling van het door hem
gehuurde of geleasede en zal bij schade aan, storing of tenietgaan van het gehuurde of
geleasede de leverancier hiervan onverwijld in kennis stellen.
d. Eveneens zal de opdrachtgever onverwijld, en wel binnen 24 uur, in kennis stellen, indien
derden middels beslaglegging of anderszins aanspraak maken op het gehuurde of geleasede.
Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze de beschikking over het gehuurde of geleasede
verliest, alsmede indien zich een der omstandigheden voordoet, hierna genoemd in artikel 14 lid
b.
e. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat het gehuurde gedurende de gehele huur/lease
periode tegen alle risico's is verzekerd. Opdrachtgever cedeert alle aanspraken welke hij ter zake
van deze verzekering tegenover een verzekeraar kan doen gelden bij voorbaat aan de
leverancier.
f. De leverancier verplicht zich, voor zover de opdrachtgever heeft voldaan aan zijn verplichtingen,
voortvloeiende uit de huur/lease overeenkomst, het gehuurde of geleasede op de daarvoor
gestelde tijden te doen onderhouden en eventueel voorkomende reparaties te doen verrichten.
g. Indien buiten het normale periodieke onderhoud aan het gehuurde of geleasede extra
reparaties, veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van de opdrachtgever, door de
leverancier dienen te worden verricht, kan zij de aan genoemde reparaties verbonden kosten
afzonderlijk aan de opdrachtgever in rekening brengen.
h. Overigens is op alle huur van toepassing het gestelde in artikel 11 lid b.

8. OVEREENKOMST VERVANGENDE APPARATUUR
a. Ten behoeve van de voorziening in vervangende apparatuur gedurende reparaties tijdens de
garantieperiode aan enige van door de leverancier aan opdrachtgever geleverde apparatuur
bestaat de mogelijkheid voor opdrachtgever om met de leverancier een overeenkomst voor
vervangende apparatuur te sluiten.
b. Genoemde overeenkomst dient gesloten te worden, gelijktijdig met de koopovereenkomst van
de desbetreffende apparatuur.

9. AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE
a. Alle apparatuur wordt door de leverancier geleverd met een garantieperiode van 6 maanden
vanaf datum van levering. Als ingangsdatum voor een garantieperiode wordt aangemerkt de dag
van aflevering van de desbetreffende apparatuur aan de opdrachtgever. Bij storingen aan de
door haar geleverde apparatuur verplicht de leverancier zich gedurende de toepasselijke
garantieperiode tot verhelping der storing, waarbij door haar te vervangen onderdelen, alsmede
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b.
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d.
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l.

de arbeidstijd, benodigd voor het verhelpen der storing, niet aan de opdrachtgever in rekening
wordt gebracht.
Het gestelde in het vorige lid is niet van toepassing wanneer de storing te wijten is aan opzet,
dan wel ondeskundig gebruik zijdens opdrachtgever, dan wel indien opdrachtgever het
geleverde door derden heeft doen repareren, respectievelijk zelf reparatiewerkzaamheden aan
het geleverde heeft uitgevoerd.
Evenmin is het gestelde in lid a van toepassing indien de storing te wijten is aan invloeden van
buitenaf, daaronder begrepen inwerking van vocht, blikseminslag en vallen, als wel indien de
apparatuur is gekoppeld, dan wel op enigerlei wijze in verbinding is gebracht, niet door of
namens de leverancier, met niet door haar geleverde apparatuur.
Indien tijdens de garantieperiode storingen optreden aan de geleverde apparatuur is de
leverancier uitsluitend gehouden te voldoen aan haar verplichtingen ingevolge het in lid a
gestelde. Opdrachtgever kan van leverancier niet eisen dat door haar voor reparatie gedurende
de garantieperiode vervangende apparatuur ter beschikking wordt gesteld, tenzij de
opdrachtgever bij het aangaan der koopovereenkomst met de leverancier ter zake van de
gekochte apparatuur een zogenaamde overeenkomst voor vervangende apparatuur heeft
afgesloten, zoals in artikel 8 omschreven.
Reclames, zowel ter zake van leveringen als van reparaties, dienen uiterlijk binnen 8 dagen
schriftelijk aan leverancier kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waarvan de opdrachtgever
geacht wordt met het geleverde, respectievelijk de reparatie in te stemmen.
De leverancier is niet aansprakelijk voor vertraging en schade, die voortvloeit uit niet tijdige
ontvangst van opdrachtgever van gegevens of betalingen als ook voor schade die het gevolg zou
kunnen zijn van het gebruik respectievelijk de ongeschiktheid van het door haar geleverde.
Alle verzending van gegevens en stukken, verband houdende met de opdracht, zijn voor
rekening en risico van opdrachtgever.
Indien de opdrachtgever van mening is dat de leverancier tekort is geschoten door de opdracht
niet, niet volledig, onjuist of met fouten heeft geleverd, zal de opdrachtgever de leverancier
uitsluitend middels een aangetekend schrijven een redelijke termijn geven om de
tekortkomingen te herstellen, alvorens de opdrachtgever de leverancier in gebreke stelt.
Indien een onjuiste uitvoering van de opdracht te wijten is aan tekortkomingen van de
leverancier en indien de leverancier door de opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld
conform de bepaling in artikel 9 lid h en indien is voldaan aan het bepaalde in artikel 11 lid a en
mits geen sprake is van overmacht, zal de leverancier voor zoveel mogelijk de fouten herstellen
en de vertraging opheffen binnen een redelijke termijn. Voor het overige kan de leverancier niet
aansprakelijk worden gesteld voor schaden en kosten of derving van inkomsten, anders dan in
geval van grove schuld of opzet van de kant van de leverancier.
In elk geval is de aansprakelijkheid van de leverancier beperkt tot een bedrag die aan de
opdrachtgever in rekening is (zou worden) gebracht voor de deellevering waarop de leverancier
in gebreke is gebleven. De opdrachtgever vrijwaart de leverancier tegen eventuele aanspraken
van derden terzake van goederen, welke de opdrachtgever in verband met de uitvoering van
enige overeenkomst onder zich heeft. Tevens vrijwaart de opdrachtgever de leverancier tegen
aanspraken op vergoeding van schade, welke direct met die goederen in verband kunnen
worden gebracht.
Op alle software producten zijn de SOFTWARE LICENTIE EN BEPERKTE GARANTIE van de
leverancier van toepassing.
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m. Alle reparaties, herstelwerkzaamheden en/of aanpassingen in en aan producten worden op
kantoor van leverancier uitgevoerd, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
Opdrachtgever draagt de kosten en het risico voor het vervoer van de goederen, van en naar
kantoor van de leverancier.

10. UITVOEREN VAN WERKZAAMHEDEN
a. Alle werkzaamheden verricht door de leverancier worden op inspanningsbasis uitgevoerd en op
basis van nacalculatie gefactureerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen wordt.
b. Wanneer werkzaamheden verricht dienen te worden dan dient opdrachtgever aan leverancier
een volledige en definitieve functiebeschrijving te leveren, alsmede een volledige en definitieve
acceptatie- en testcriteria, alvorens de werkzaamheden aanvangen.
c. Alleen acceptatie- en testcriteria die schriftelijk door de leverancier geaccepteerd worden, zijn
van toepassing op de te verrichte werkzaamheden door leverancier.
d. Bij het ontbreken van acceptatie- en testcriteria is leverancier uitsluitend verplicht tot het
beschikbaar stellen van personeel conform een van tevoren schriftelijk overeengekomen locatie
en vergoedingen.
e. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is, gaat leverancier geen enkele verplichting aan met
betrekking tot levertijd of het uitvoeren van werkzaamheden binnen een bepaald tijdsbestek.
f. Opmerkingen, mondeling of schriftelijk, van technisch of uitvoerend personeel van de
leverancier, met betrekking tot levertijd, zijn uitsluitend indicatief en bij benadering en verplicht
de leverancier tot niets.
g. Alle afspraken met betrekking tot levertijd dienen alvorens de werkzaamheden aanvangen
schriftelijk te zijn overeengekomen.
h. Projectleiding wordt uitgevoerd door opdrachtgever, tenzij er schriftelijk anders
overeengekomen wordt en mits de taken van projectleiding schriftelijk worden vastgesteld en
geaccepteerd door leverancier.
i. Bij het ontbreken of niet volledig omschreven taken met betrekking tot de projectleiding door
de leverancier, blijven alle, niet omschreven, taken met betrekking tot projectleiding de
verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.
j. Projectleiding door leverancier is niet van toepassing zolang er geen schriftelijke overeenkomst
bestaat met betrekking tot aanvang datum, einddatum en de vergoeding hiervoor, alsmede
vermelding van de contactpersoon bij opdrachtgever.
k. Projectleiding eindigt onmiddellijk en stilzwijgend bij één van de volgende gebeurtenissen:
o Overeengekomen einddatum is gepasseerd.
o Contactpersoon bij opdrachtgever wordt vervangen of is niet meer in functie.
o Overschrijding met meer dan 7 dagen van enige betalingstermijn.
l. Projectleiding door de leverancier eindigt binnen twee weken na schriftelijke melding van één
der partijen aan de andere partij dat hij de projectleiding door leverancier wenst te beëindigen.
m. Beëindiging van de projectleiding door één der partijen of stilzwijgende beëindiging geeft de
wederpartij geen enkele recht op vergoeding.
n. Opdrachtgever verplicht zich zijn personeel op te leiden om in staat te zijn de door leverancier
geleverde werk adequaat te kunnen testen.
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11. VERGOEDINGEN, PRIJZEN, TARIEVEN EN KORTINGEN
a. Voor zover niet anders schriftelijk overeengekomen, worden alle werkzaamheden door de
leverancier uitgevoerd op basis van haar standaardtarieven, waarvan de opdrachtgever bij
verstrekken der opdracht in kennis is gesteld. Reisuren en reiskosten worden volledig in
rekening gebracht. Door de leverancier ten behoeve van opdrachtgever gedane voorschotten en
betalingen aan derden worden geheel aan de opdrachtgever doorberekend.
b. Indien door de leverancier noodzakelijk geacht, is het haar toegestaan ten behoeve van de door
haar te verrichten werkzaamheden van de opdrachtgever ter waarborging van diens
verplichtingen, voortvloeiende uit de door hem aan de leverancier verstrekte opdracht, een
deposito dan wel een onherroepelijke bankgarantie te verlangen.
c. Behoudens andere schriftelijke overeenkomst gelden alle prijzen netto, af magazijn, onverpakt
en derhalve exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd en
exclusief de kosten van emballage, vervoer, verzekering, installatie en montage, welke
leverancier gerechtigd zal zijn aan de opdrachtgever in rekening te brengen overeenkomstig de
bij de leverancier geldende tarieven.
d. Prijsopgaven worden door de leverancier gedaan op basis van de alsdan geldende prijzen, onder
voorbehoud van het recht tot doorberekening van een eventuele verhoging van de rechten,
accijnzen en dergelijke, alsmede van inkoopprijzen. Dit laatste eveneens, indien een eventuele
verhoging van de verkoopprijs enkel het gevolg is van wijziging van de valutaverhouding.
e. Kortingen gelden niet op diensten.
f. Kortingen zijn alleen geldig indien opdrachtgever alle facturen strikt op tijd betaald.
g. Kortingen worden berekend bij de laatste factuur.
h. Door acceptatie van (enig deel van) de korting, verleent opdrachtgever aan leverancier de
toestemming om de naam van opdrachtgever te gebruiken voor promotie doeleinden.

12. BETALING
Betaling van de in rekening gebrachte bedragen, dient te geschieden binnen 14 dagen na
factuurdatum, zonder enige aftrek of schuldvergelijking.
b. In geval voor de opdrachtgever zich een der omstandigheden voordoet, genoemd hieronder in
artikel 14 lid b, worden de in rekening gebrachte bedragen, in afwijking van het hierboven in lid
a gestelde, onmiddellijk opeisbaar zonder enige aftrek of schuldvergelijking.
c. Zonder enige nadere ingebrekestelling is de opdrachtgever bij niet tijdige betaling verschuldigd
een vertragingsrente van 1,5% per maand of een gedeelte daarvan, te berekenen over het in die
maand hoogste verschuldigde saldo en ingaande 14 dagen na factuurdatum, terwijl de opdrachtgever daarnaast tevens verschuldigd is de gerechtelijke evenals de buitengerechtelijke
kosten alsmede incassokosten, welke verbonden zijn aan de incasso van de vordering. De
incassokosten worden hierbij gesteld op daadwerkelijk gemaakte kosten door leverancier
inclusief, maar niet beperkt door, de geïnvesteerde uren (te bewijzen door de van de leverancier
bij gehouden urenstaat) en minimaal 15% van de totale vordering, inclusief eventueel
verschuldigde renten, met een minimum van € 250,-- welke bedragen nog dienen te worden
verhoogd met de daarover verschuldigde omzetbelasting.
d. De leverancier heeft het recht van de opdrachtgever te verlangen dat deze zekerheid stelt ter
voldoening aan zijn verplichtingen. Zolang door de opdrachtgever terzake van een opdracht
geen zekerheid is gesteld, is de leverancier gerechtigd de uitvoering van werkzaamheden, dan
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wel levering van goederen en diensten, op te schorten totdat deze zekerheid door de opdrachtgever is gesteld.
e. Het gestelde in de tweede zin van het vorige lid is eveneens van toepassing indien de
opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting met betrekking tot reeds eerder verrichte leveranties en werkzaamheden niet, dan wel niet geheel heeft voldaan.
f. Leverancier is gerechtigd de aan haar ter reparatie gegeven goederen pas aan de opdrachtgever te
retourneren als de betaling van het verschuldigde bedrag voor deze reparatie of van eerdere
reparaties of levering(en) voldaan zijn.
g. De leverancier is gerechtigd zonder enige nadere in gebreke stelling al haar diensten op te
schorten of geheel te beëindigen bij niet of niet tijdige betaling(en) door de opdrachtgever,
onverminderd haar recht op volledige betaling en zonder enige recht op schadevergoeding van
welke aard dan ook door de opdrachtgever.
h. In het geval van verkoop via het Internet, wordt het verschuldigde bedrag onmiddellijk in
rekening gebracht via de credit card maatschappij. De opdrachtgever dient de voor test
doeleinden gedownloade software goed te testen alvorens tot aankoop over te gaan. Er bestaat
geen mogelijkheid voor restitutie van het in rekening gebrachte bedrag in geval van verkoop via
het internet.

13. RETENTIERECHT
a. De leverancier is bevoegd afgifte van zaken welke zij voor opdrachtgever in verband met de
uitvoering van de opdracht onder zich heeft, op te schorten, totdat aan haar alles betaald is,
hetwelk zij van de opdrachtgever heeft te vorderen.

14. OVERIGE BEPALINGEN
a. Indien de opdrachtgever aan de in deze voorwaarden gestelde verplichtingen niet dan wel niet
tijdig voldoet, hieronder begrepen het gestelde onder artikel 12, is de leverancier gerechtigd de
uitvoering van de opdracht op te schorten zonder dat hieruit voor de opdrachtgever enig recht
op schadevergoeding ontstaat. De leverancier heeft in dat geval, zonder dat hiertoe enige
ingebrekestelling dan wel een rechterlijke tussenkomst is vereist, het recht de opdracht terug te
geven. De leverancier heeft alsdan, naast een volledige vergoeding voor de reeds verrichte
werkzaamheden, recht op een schadevergoeding, bedragende de helft van hetgeen terzake van
de verstrekte opdracht door haar zou kunnen worden gedeclareerd indien deze geheel volgens
de terzake gesloten overeenkomst zou zijn beëindigd.
b. Onverminderd het hierboven bepaalde heeft de leverancier, zonder dat hiertoe enige
rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling is vereist, het recht de opdracht terug te geven op
het tijdstip, waarop opdrachtgever in staat van faillissement wordt gesteld, door hem voorlopige
surséance van betaling wordt aangevraagd, hij opeisbare schulden onbetaald laat, gaat
liquideren of zijn vaste verblijfplaats naar buiten Nederland verlegt alvorens naar genoegen van
de leverancier zekerheid te hebben gesteld voor de nakoming van de uit de door hem verstrekte
opdracht voortvloeiende verplichtingen, of indien hij middels beslaglegging, onder
curatelentelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan
verliest.
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c. Indien zich bij de opdrachtgever één der omstandigheden voordoet zoals hierboven in lid b
omschreven, is hij verplicht de leverancier daarvan onverwijld, doch uiterlijk binnen 24 uur,
middels aangetekend schrijven in kennis te stellen.
d. Bij overtreding van het in artikel 6, lid e gestelde, alsmede bij verzuim van de verplichting,
voortvloeiende uit lid c, zal de opdrachtgever ten behoeve van de leverancier een contractuele,
direct opeisbare, boete verschuldigd zijn van € 1.500,-- per overtreding.

15. OVERMACHT
a. De leverancier is gerechtigd zich op overmacht te beroepen in alle gevallen waarin de uitvoering
van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt
door omstandigheden buiten haar wil, zoals staking en uitsluiting, laattijdige, verkeerd of
foutieve toelevering door onderleveranciers of onderaannemers, ongevallen en
bedrijfsstoringen.
b. In geval van overmacht worden de verplichtingen van de leverancier opgeschort. De leverancier
is echter gerechtigd de overeenkomst voor het niet uitvoerende deel eenzijdig te ontbinden,
zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn, wanneer en in zoverre (verdere) uitvoering voor
haar redelijkerwijs bezwaarlijk of onmogelijk is.

16. VERTROUWELIJKE INFORMATIE
a. Leverancier en opdrachtgever nemen strikte vertrouwelijkheid in acht ten aanzien van de
informatie over elkaars organisaties en te leveren producten, alsmede ten aanzien van overige
informatie van vertrouwelijke aard.

17. GESCHILLEN, TOEPASSELIJK RECHT
a. Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van
toepassing zijn, is het Nederlandse recht van toepassing.
b. In alle geschillen tussen opdrachtgever en de leverancier is uitsluitend bevoegd de rechter te
Dordrecht, tenzij de leverancier haar keuze bepaalt op een andere rechterlijke instantie.
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