ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALBICONS V.O.F.
Artikel 1

Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:
(i)

Opdrachtgever
: 
iedere natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer de opdracht
verstrekt tot het leveren van Diensten;

(ii)

Opdrachtnemer
: 
Albicons V.O.F., een Vennootschap onder Firma, kantoorhoudende te
(9265 VB) Kampen aan de Europaallee 6 en handelend onder Kamer van
Koophandelnummer 64787311; of 
een natuurlijke of rechtspersoon die in opdracht van
Albicons V.O.F. Diensten levert;

(iii)

Algemene Voorwaarden:
deze algemene leveringsvoorwaarden van Opdrachtnemer;

(iv)

Overeenkomst
: 
iedere overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop de
Algemene Voorwaarden van toepassing zijn;

(v)

Diensten
: alle door Opdrachtnemer te verlenen Diensten, daaronder begrepen, maar niet
beperkt tot, adviezen en vergelijkbare informatievoorzieningen op het gebied van het (doen)
verrichten van advieswerkzaamheden inzake open source, alsmede het implementeren van
open source software, datamigratie en systeeminrichting, maar ook acceptatietesttrajecten
en systeem/organisatie integratietrajecten;

(vi)

GNU GPL 2
: de GNU General Public License, versie 2

(vii) Partijen:
Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk; afzonderlijk 
Partij
te noemen.
Artikel 2

Toepasselijkheid

2.1

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en
opdrachtbevestigingen van Opdrachtnemer of soortgelijke documenten terzake van enige
communicatie in het kader van te leveren Diensten en op iedere Overeenkomst tussen
Opdrachtgever en Opdrachtnemer.

2.2

De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden, inclusief, maar niet beperkt tot, de
algemene voorwaarden van Opdrachtgever, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en
maken geen onderdeel uit van enige Overeenkomst.

2.3

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten die
Opdrachtnemer aangaat met een of meerdere derden ten behoeve van de uitvoering van de
Overeenkomst, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2.4

Alle aanbiedingen en offertes zijn geheel vrijblijvend en dertig (30) dagen geldig, tenzij
schriftelijk anders aangegeven. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd de aanbieding of
offerte te herroepen. Bij aanvaarding van dit vrijblijvende aanbod door Opdrachtgever heeft
Opdrachtnemer het recht binnen zeven (7) dagen na aanvaarding het aanbod te herroepen.

2.5

Indien een of meerdere bepalingen uit de Algemene Voorwaarden nietig, vernietigbaar of
anderszins door rechterlijke tussenkomst niet van toepassing kunnen worden geacht, laat dit
de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverlet en zullen Partijen in onderling
overleg tot een tot vervanging van de nietige of vernietigde bepaling strekkende bepaling
dienen te komen waarmee zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij het doel en de
strekking van de nietige of vernietigde bepaling.

2.6

Indien de Overeenkomst een of meerdere met de Algemene Voorwaarden strijdige
bepalingen kent, gaat de werking van de Overeenkomst boven de Algemene Voorwaarden.

2.7

De opschriften boven de diverse artikelen in de Algemene Voorwaarden dienen slechts om de
leesbaarheid te bevorderen en maken geen onderdeel uit van de Algemene Voorwaarden.

2.8

Van de Algemene Voorwaarden kan niet worden afgeweken, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen.

2.9

Bij het gebruik, waaronder mede maar niet limitatief wordt verstaan het kopiëren,
distribueren en wijzigen, van open source software door Opdrachtgever zijn de voorwaarden
van de open source licentie die wordt gehanteerd door het Open Source Initiative (OSI) en in
het kader van maatwerk aanvullende door Opdrachtnemer gehanteerde voorwaarden van
toepassing. De Opdrachtgever verklaart kennis te hebben genomen van de GNU GPL 2 en
verklaart zich akkoord met de inhoud en de toepasselijkheid van die voorwaarden zoals
daarin omschreven..

Artikel 3

Rechten en verplichtingen

3.1

Opdrachtnemer zal de Diensten naar beste kunnen en vermogen leveren, in voorkomend
geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en
procedures, en daarbij de benodigde zorgvuldigheid in acht nemen die van een redelijk en
zorgvuldig handelend Opdrachtnemer mag worden verwacht.

3.2

Opdrachtgever dient bij het gebruik, waaronder mede maar niet limitatief wordt verstaan het
kopiëren, distribueren en wijzigen, van open source software te handelen overeenkomstig
het bepaalde in de voorwaarden van de open source licentie die wordt gehanteerd door het
Open Source Initiative (OSI) en in het kader van maatwerk aanvullende door Opdrachtnemer
gehanteerde voorwaarden.

3.3

Indien is overeengekomen dat de Diensten in fasen zullen worden verricht, is Opdrachtnemer
gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen
totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft
goedgekeurd.

3.4

Opdrachtnemer is gerechtigd, zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever, bij de
uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht de bij Opdrachtnemer in dienst zijnde of
aan Opdrachtnemer verbonden personen dan wel enige andere derde(n) die Opdrachtnemer
daartoe het meest passend acht te betrekken en in te zetten.

3.5

Opdrachtgever is voor de levering van Diensten de overeengekomen prijs verschuldigd.
Indien door nieuwe verzoeken van Opdrachtgever door Opdrachtnemer extra
werkzaamheden (meerwerk) moeten worden verricht, zal Opdrachtnemer deze
werkzaamheden op basis van nacalculatie aan de hand van de op dat moment geldende
tarieven aan Opdrachtgever in rekening brengen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Opdrachtnemer is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan
verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel
het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de
wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en Opdrachtnemer, kunnen worden
beïnvloed. Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken en partijen
voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke
overeenkomst te sluiten, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren
over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

3.6

Opdrachtnemer zal Opdrachtgever in voorkomend geval toestemming vragen om de naam
van Opdrachtgever te gebruiken voor marketing en/of referentiedoeleinden, welke
toestemming Opdrachtgever niet onredelijk zal onthouden.

3.7

Opdrachtgever zal aan Opdrachtnemer alle naar het oordeel van Opdrachtnemer
(redelijkerwijs) gewenste of vereiste medewerking verlenen en alle naar het oordeel van
Opdrachtnemer gewenste of benodigde documenten, materialen en/of informatie overleggen,
opdat Opdrachtnemer in staat is op passende wijze haar Diensten te leveren. De wijze van
overlegging wordt door Opdrachtnemer nader bepaald bij Overeenkomst of in onderling
overleg overeengekomen.

3.8

Indien Opdrachtnemer door het niet of niet tijdig en/of onvolledig en/of niet deugdelijk
aanleveren van de benodigde documenten, materialen en/of andere informatie is
genoodzaakt meer of andere dan de oorspronkelijk in het kader van de Overeenkomst
overeengekomen werkzaamheden te verrichten, worden de daarbij behorende kosten
afzonderlijk op basis van nacalculatie verricht tegen de dan geldende tarieven.

3.9

Opdrachtnemer is bij het uitblijven van enige betaling aan de zijde van Opdrachtgever, niet
gehouden met de uitvoering van enige Overeenkomst(en) voor Opdrachtgever te beginnen
noch de uitvoering van de Overeenkomst(en) voort te zetten alvorens de verschuldigde

betaling(en) op de bank of girorekening van Opdrachtnemer is bijgeschreven.
Opdrachtnemer zal niet aansprakelijk zijn voor de aan de zijde van Opdrachtgever ontstane
schade door het inroepen van deze opschorting ten behoeve van enige Overeenkomst met
Opdrachtgever. Opdrachtnemer is gerechtigd Opdrachtgever aansprakelijk te stellen voor de
ten gevolge van de opschorting geleden schade aan de zijde van Opdrachtnemer.
3.10 Opdrachtnemer is niet gehouden de juistheid en volledigheid van de ingevoerde data te
controleren en is daarom niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van door de
Opdrachtgever aangeleverde onjuiste en/of onvolledige data of data die inbreuk maakt op
rechten van derden.
Artikel 4
4.1

Prijzen en kosten

Reiskosten worden door Opdrachtgever vergoed op basis van het op het moment dat de
reiskosten worden gemaakt geldende tarievenoverzicht van Opdrachtnemer.

Artikel 5

Betaling

5.1

Alle door Opdrachtnemer in aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten en ander documenten
vermelde prijzen en tarieven zijn in Euro’s en exclusief BTW alsmede exclusief de, indien en
voor zover van toepassing, bij iedere opdracht behorende kostenvergoedingen, bestaande uit
reis, verblijf en overige kosten welke afzonderlijk aan Opdrachtgever in rekening worden
gebracht. Voornoemde prijzen en tarieven worden jaarlijks in januari geïndexeerd conform de
consumentenprijsindex van het CBS, reeks alle huishoudens.

5.2

Opdrachtnemer zal
overeengekomen.

5.3

Indien de factuur geen betalingstermijn vermeldt, dient Opdrachtgever de factuur binnen
dertig (30) dagen na dagtekening te voldoen aan Opdrachtnemer op een daartoe door
Opdrachtnemer aan te wijzen bank of girorekeningnummer. De op de factuur genoemde
betalingstermijn respectievelijk de betalingstermijn van 30 dagen gelden als fatale termijn.
Bij niet tijdige betaling binnen de van toepassing zijnde termijn is Opdrachtgever van
rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.

5.4

Reclames omtrent facturen moeten binnen acht (8) dagen na de dag van verzending van de
facturen schriftelijk bij Opdrachtnemer worden ingediend. De betalingstermijn wordt ten
gevolge van een dergelijke reclame niet opgeschort. Na verloop van voornoemde termijn
heeft Opdrachtgever zijn recht ter zake verwerkt.

5.5

De factuur wordt geacht te zijn voldaan als de door Opdrachtgever verschuldigde betaling is
bijgeschreven op de bank of girorekening van Opdrachtnemer.

5.6

Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd een bankgarantie of enige andere vorm van
zekerheidsstelling aan Opdrachtgever te vragen.

5.7

Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van alle
verschuldigde rente en kosten terzake van reeds betaalde facturen en daarna ter voldoening
van de oudste openstaande facturen, ook al vermeldt Opdrachtgever dat de betaling
betrekking heeft op een factuur van latere datum. De betwisting van een factuur ontheft
Opdrachtgever niet van de verplichting tot betaling van de betreffende factuur.

5.8

Opdrachtgever is het in geen geval toegestaan over te gaan tot inhouding, korting,
opschorting of verrekening van de aan Opdrachtnemer verschuldigde betaling(en). Bij niet
tijdige betaling, is Opdrachtgever, zonder dat hiervoor ingebrekestelling is vereist, terstond in
verzuim. Vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is, zijn alle overige vorderingen
van Opdrachtnemer op Opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling, direct opeisbaar en
heeft Opdrachtnemer het recht aan Opdrachtgever de wettelijk verschuldigde
vertragingsrente over het opeisbare bedrag vanaf de eerste dag dat Opdrachtgever in
verzuim is in rekening te brengen.

5.9

Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling zijn vordering niet voldoet, zal Opdrachtnemer
genoodzaakt zijn de vordering uit handen te geven. Naast het op dat moment door
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde zal Opdrachtgever alle bijkomende
(buiten)gerechtelijke (incasso)kosten zijn verschuldigd, waarvan de hoogte wordt bepaald op

Opdrachtgever

maandelijks

factureren,

tenzij

schriftelijk

anders

tenminste 15% (vijftien procent) van het totaal verschuldigde bedrag met een minimum van
€ 500 (vijfhonderd Euro), onverminderd alle overige rechten van Opdrachtnemer.
5.10 Indien de Overeenkomst is aangegaan met meer dan één Opdrachtgever, is iedere
Opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk jegens Opdrachtnemer voor de nakoming van de
verplichtingen uit de Overeenkomst.
Artikel 6

Levering en leveringstermijnen

6.1

De tussen Partijen in de Overeenkomst overeengekomen leveringstermijn(en), waaronder
mede verstaan specifiek in de Overeenkomst genoemde data terzake van de gehele of
tussentijdse levering van Diensten, zijn niet bindend en worden beschouwd als streefdata,
tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Opdrachtnemer zal zich inspannen om de
betreffende (onderdelen van) werkzaamheden ten behoeve van de te leveren Diensten
zoveel mogelijk binnen de overeengekomen leveringstermijn(en) te verrichten.

6.2

De in artikel 6.1 bedoelde leveringstermijn(en) begint te lopen nadat Opdrachtgever de in
artikel 3.7 genoemde documenten, materialen en informatie noodzakelijk voor de uitvoering
van de Overeenkomst aan Opdrachtnemer heeft overgelegd en behoudens het in artikel 3.8
bepaalde.

6.3

Het transport van de door Opdrachtnemer te leveren Diensten is voor rekening en risico van
Opdrachtgever.

Artikel 7

Garantie

7.1

Opdrachtgever zal in geval van aan de open source software door Opdrachtnemer
toegevoegd maatwerk binnen een (1) week na levering testen. Indien en voor zover het
maatwerk materieel niet functioneert conform de verstrekte documentatie en er derhalve
sprake is van bugs, zal Opdrachtnemer het gedeelte van de maatwerksoftware waarin deze
bugs zich voordoen binnen veertien (14) dagen na schriftelijk rapportage (waaronder
eveneens email wordt verstaan) hieromtrent door Opdrachtgever herstellen of vervangen en
de maatwerksoftware definitief leveren. Opdrachtnemer zal zich inspannen overige bugs die
niet aan acceptatie in de weg zullen staan  zo spoedig mogelijk te verhelpen.

7.2

Een bug die zich voordoet binnen veertien (14) dagen nadat van voornoemde definitieve
levering van maatwerk sprake is geweest zal kosteloos door Opdrachtnemer worden
verholpen, behalve indien en voorzover betreffende bug door toedoen van opdrachtgever of
in haar opdracht handelende derden, niet zijnde Opdrachtnemer, is ontstaan.

Artikel 8

Geheimhouding

8.1

Partijen zullen behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij alle
informatie die geheim is of een vertrouwelijk karakter heeft, strikt vertrouwelijk behandelen
en op generlei wijze aan derden bekendmaken. Partijen zullen de hier bedoelde informatie
uitsluitend aanwenden binnen het kader van de Overeenkomst.

8.2

Onder geheime of vertrouwelijke informatie als bedoeld in dit artikel wordt verstaan alle
informatie die expliciet als zodanig is aangeduid door de andere Partij alsmede alle overige
informatie waarvan de Partij weet, dan wel redelijkerwijs behoort te weten, dat deze een
geheim of vertrouwelijk karakter heeft en niet aan derden behoort te worden bekend
gemaakt.

8.3

Alle informatie en gegevens die tot de andere Partij komen uit hoofde van de Overeenkomst
worden geacht vertrouwelijk te zijn. Het is de andere Partij geenszins toegestaan dergelijke
informatie op enigerlei wijze aan derden bekend te maken. Onder geheime of vertrouwelijke
informatie of gegevens als bedoeld in dit artikel worden in ieder geval, maar niet uitsluitend,
verstaan, technische, financiële en zakelijke informatie, tekeningen, formats, concepten,
broncodes, pilots alsmede alle overige informatie waarvan de andere Partij weet, dan wel
redelijkerwijs behoort te weten, dat deze een geheim of vertrouwelijk karakter heeft en niet
aan derden behoort te worden bekend gemaakt.

Artikel 9
9.1

Aansprakelijkheid en vrijwaring

De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer ingeschakelde derde(n)
ten aanzien van enige schade voortvloeiende uit of verbandhoudende met de Overeenkomst,

waaronder begrepen omzet of winstderving of schade ten gevolge van dataverlies aan de
zijde van Opdrachtgever, is in alle gevallen beperkt tot een bedrag gelijk aan het aan
Opdrachtgever ter zake van de Overeenkomst waarop de schade betrekking heeft door
Opdrachtnemer gefactureerde en door Opdrachtnemer ontvangen bedragen(en) exclusief
BTW, mits per aangetekende post melding bij Opdrachtnemer is gemaakt van het incident
waaruit de schade voortvloeit binnen een (1) maand nadat de schade is ontstaan. Bij
Overeenkomsten die een langere looptijd hebben dan drie (3) maanden, is de
aansprakelijkheid van Opdrachtnemer beperkt tot maximaal het over de laatste drie (3)
maanden door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever gefactureerde en ontvangen bedrag(en)
exclusief BTW.
9.2

Een reeks van schadevoorvallen telt als één (1) schadevoorval.

9.3

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan door de niet of niet tijdige
en/of onjuiste of onvolledige verstrekking van documenten, materialen en/of informatie aan
Opdrachtnemer door Opdrachtgever of door Opdrachtgever ingeschakelde derde(n), noch is
Opdrachtnemer aansprakelijk voor fouten of problemen die zijn ontstaan ten gevolge van
enig gebruik, waaronder mede begrepen het wijzigen door anderen dan Opdrachtnemer, van
de geleverde Diensten, en/of, indien en voor zover van toepassing, de hardware waarop of
via welke deze Diensten worden geëxploiteerd.

9.4

Overschrijding van de (op)leveringstermijn zoals genoemd in artikel 6 geeft Opdrachtgever
geen recht op schadevergoeding, tenzij het overschrijden van de termijn(en) het gevolg is
van grove schuld of opzet van het management van Opdrachtnemer, noch op het aan de
zijde van Opdrachtgever niet nakomen van enige op grond van de Overeenkomst op hem
rustende verplichting(en) noch op het ontbinden van de Overeenkomst. Bij het overschrijden
van de termijn(en) en/of data zullen Partijen in onderling overleg een of meerdere nieuwe
leveringstermijnen en/of data overeenkomen.

9.5

Indien en voor zover van toepassing vrijwaart de verstrekkende Partij de ontvangende Partij
voor enige aanspraken van derden van wie persoonsgegevens in het kader van de te leveren
Diensten ter beschikking zijn gesteld en door de ontvangende Partij dienen te worden
verwerkt.

9.6

Iedere claim tegen Opdrachtnemer verloopt door het verstrijken van een periode van drie (3)
maanden na levering van de Diensten, behoudens de schriftelijke erkenning van de claim
door Opdrachtgever.

9.7

Een tekortkoming in de nakoming van enige Overeenkomst kan Opdrachtnemer en/of de
door hem ingeschakelde derde(n) niet worden tegengeworpen als dit niet voortvloeit uit een
toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer en/of de door hem ingeschakelde derde(n)
en indien Opdrachtnemer en/of de door hem ingeschakelde derde(n) daarvoor niet
verantwoordelijk kunnen worden gehouden ingevolge de wet, de definitie van overmacht in
de zin van artikel 9.7 en de verkeersopvattingen. In geval van een dergelijk niet verwijtbaar
nietnakomen zal het relevante gedeelte van de Overeenkomst worden opgeschort.
Opdrachtnemer zal, ook wanneer enkel de door hem ingeschakelde derde(n) met een
dergelijke gebeurtenis te maken heeft, Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een dergelijke
gebeurtenis op de hoogte stellen. Indien de periode van opschorting langer heeft geduurd
dan negentig (90) aaneengesloten dagen of zodra duidelijk is dat de opschorting langer zal
duren dan negentig (90) aaneengesloten dagen, is iedere Partij bevoegd de Overeenkomst
geheel of gedeeltelijk te beëindigen zonder aansprakelijk te worden gehouden voor enige
vergoeding aan de andere Partij.

9.8

Onder “overmacht” dient te worden verstaan: omstandigheden of gebeurtenissen die buiten
de controle en wil van Opdrachtnemer liggen – ongeacht of deze omstandigheden of
gebeurtenissen op het moment van ondertekening van enige Overeenkomst voorzien of
voorzienbaar waren – als gevolg waarvan Opdrachtnemer in redelijkheid niet kan worden
gehouden zijn verplichtingen onder enige Overeenkomst na te komen. Deze omstandigheden
of gebeurtenissen omvatten in ieder geval, doch niet uitsluitend: oorlog, brand,
overstromingen, aardbevingen, arbeidsgeschillen, stakingen, epidemieën, overheidsregels
en/of
vergelijkbare
regels,
embargo’s,
nietnakomen
van
Opdrachtnemers of
onderaannemers of enige andere voor de uitvoering van enige Overeenkomst door
Opdrachtnemer
of
Opdrachtgever
ingeschakelde
derde(n),
verstoring
van
elektriciteitstoevoer en het niet beschikbaar zijn van telecommunicatiediensten.

Artikel 10

Beëindiging en ontbinding

10.1 Partijen kunnen indien en voor zover de Overeenkomst naar zijn aard en inhoud niet door
volbrenging eindigt en voor onbepaalde tijd is aangegaan de Overeenkomst geheel of
gedeeltelijk eenzijdig bij aangetekend schrijven beëindigen, met inachtneming van een
opzegtermijn van een (1) maand.
10.2 Indien Opdrachtgever de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk beëindigt, [dient
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer de in de Overeenkomst genoemde annuleringskosten te
voldoen en] heeft Opdrachtnemer het recht alle in het kader van de uitvoering van de
Overeenkomst reeds gemaakte en nog te maken kosten aan Opdrachtgever door te
berekenen, evenals gederfde winst. Eventuele door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer
vooruitbetaalde bedragen zullen nimmer worden gerestitueerd. Dit laat onverlet het recht
van Opdrachtnemer terzake van de beëindiging schadevergoeding te vorderen.
10.3 Partijen zijn gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang per aangetekende brief te
beëindigen door middel van opzegging zonder dat daarbij een opzegtermijn in acht hoeft te
worden genomen en zonder dat daaruit enige verplichting voortvloeit om daardoor door de
andere partij geleden schade te vergoeden, indien: (a) de andere Partij ten aanzien van één
van de verplichtingen tekort schiet in de nakoming van één of meer van haar verplichtingen
uit hoofde van deze Overeenkomst en, na schriftelijk door de andere Partij in gebreke te zijn
gesteld, deze verplichting niet alsnog is nagekomen binnen een door de andere Partij te
stellen redelijke termijn ; (b) er sprake is van een blijvende onmogelijkheid tot nakoming van
een van de verplichtingen uit deze Overeenkomst door de andere Partij; (c) de andere Partij
in verzuim is met haar betalingsverplichtingen; (d) de andere Partij surséance van betaling
aanvraagt, de andere Partij in staat van faillissement wordt verklaard of wanneer bij de
andere Partij een executoriaal beslag wordt gelegd dat niet binnen een (1) maand wordt
opgeheven; of (e) de andere Partij een procedure tot liquidatie van haar onderneming in
gang heeft gezet.
10.4 Indien en voor zover mogelijk, met in achtneming van de intellectuele eigendomsrechten en
andere eigendomsrechten op de te leveren Diensten, zal Opdrachtnemer na ontvangst van
het in art. 10.1 genoemd schrijven of ontbinding van de Overeenkomst ingevolge artikel
10.3, de door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie en/of materialen
binnen dertig (30) dagen aan Opdrachtgever retourneren. De met het retourneren
samenhangende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij er sprake is van een
toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Opdrachtnemer.
Artikel 11

Toepasselijk recht en Forum

11.1 Op de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
11.2 De bevoegde rechter in Amsterdam is uitsluitend bevoegd kennis te nemen van geschillen
voortvloeiende uit of verband houdend met de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst.
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