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Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan Materials & 
Corrosion Investigations B.V. en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.  
 

ARTIKEL 1 - Definities  
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:  
 
1.1  Opdrachtnemer, wij of een vervoeging daarvan: Materials & Corrosion 
Investigations B.V.  
 
1.2  Opdrachtgever, hij of een vervoeging daarvan: degene, de natuurlijke persoon, 
de maatschap, de vennootschap of rechtspersoon die Opdrachtnemer schriftelijk dan 
wel mondeling opdracht geeft tot het realiseren van het Product dan wel de 
Opdracht.  
 
1.3  Opdracht: de overeenkomst waarbij Opdrachtnemer zich verbindt jegens 
Opdrachtgever om de door deze opgedragen werkzaamheden, onder toepassing van 
het bepaalde in deze algemene voorwaarden, te verrichten en waarbij Opdrachtgever 
zich verbindt de bedongen tegenprestatie te leveren. Iedere Opdracht zoals aanvaard 
door Opdrachtnemer geldt als een inspanningsverbintenis.  
 
1.4  Product: hetgeen in de offerte wordt aangegeven waarin de opgedragen 
werkzaamheden zullen resulteren.  
 

ARTIKEL 2 - Algemeen  
 
2.1  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en 
Opdracht(en) en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden en leveringen van 
producten en diensten van welke aard dan ook tussen Opdrachtnemer en 
Opdrachtgever. In onderling overleg kunnen de bepalingen vooraf schriftelijk worden 
gewijzigd of aangevuld. Uitdrukkelijk wordt overeengekomen, dat deze algemene 
voorwaarden tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever de toepasselijkheid uitsluiten 
van eventueel door de Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden of bedingen, van 
welke aard dan ook, zelfs indien in die voorwaarden of bedingen voorrang is 
bedongen.  
 

ARTIKEL 3 - Prijs en betaling  
 
3.1  Is in de offerte een ‘vaste prijs’ opgenomen, dan geldt deze prijs als de 
overeengekomen prijs. Is in de offerte geen ‘vaste prijs’ opgenomen, dan staat tussen 
Opdrachtgever en Opdrachtnemer vast dat het te betalen bedrag zal worden bepaald 
op basis van nacalculatie op grond van de bij Opdrachtnemer gebruikelijke tarieven 
en methodes. Is in dit laatste geval in de offerte een ‘richtprijs’ opgenomen, dan geeft 
het vermelde bedrag niet meer aan dan een vrijblijvende schatting van de kosten. 
Voorts is Opdrachtnemer in dit laatste geval gerechtigd, wanneer tussen de datum 
van de offerte en de datum waarop de werkzaamheden (zullen) eindigen een periode 
is gelegen van één jaar of langer, het nog niet gefactureerde deel van de prijs van de 
Opdracht telkens per 1 januari te indexeren overeenkomstig de jaarlijkse aanpassing 
van de bij Opdrachtnemer geldende tarieven.  
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3.2  Zelfs als een vaste prijs overeengekomen is, kunnen kosten welke niet 
redelijkerwijs konden worden voorzien tijdens het overeenkomen van de Opdracht, 
afzonderlijk bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.  
 
3.3  Wanneer de periode waar binnen de Opdracht moet worden vervuld is 
overschreden met meer dan 3 maanden, ten gevolge van omstandigheden die niet 
toegewezen kunnen worden aan Opdrachtnemer, zal de prijs worden bepaald op 
basis van nacalculatie.   
 
3.4  Indien geen ‘vaste prijs’ in de offerte is opgenomen en met de Opdracht een 
bedrag van meer van 10.000,- Euro is gemoeid zal Opdrachtnemer, indien 
Opdrachtgever daarom verzoekt, de betreffende rekening specificeren.  
 
3.5  Tenzij anders vermeld zijn alle door Opdrachtnemer vermelde bedragen in 
offertes en Opdracht exclusief omzetbelasting.  
 
3.6 Opdrachtnemer is gerechtigd om naast de overeengekomen prijs aan 
Opdrachtgever de door Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de 
Opdracht gemaakte kosten, waaronder doch niet beperkt tot reis- en verblijfskosten, 
in rekening te brengen. 
 
3.7  Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor tussentijdse rekeningen te zenden. 
Opdrachtgever dient deze factureringen te voldoen conform de in de artikel 3.8 
vastgelegde betalingscondities. Opdrachtnemer kan te allen tijde vooruitbetaling 
verlangen. 
 
3.8  Opdrachtgever is verplicht tot betaling van de rekeningen in Euro binnen dertig 
dagen na de factuurdatum. Deze betalingstermijn kwalificeert als een fatale termijn. 
Indien Opdrachtgever deze termijn overschrijdt is Opdrachtgever gehouden tot 
betaling van zowel de wettelijke rente vermeerderd met twee procenten alsmede de 
kosten van invordering, waaronder de buitenrechtelijke incassokosten van 15% van 
de over de aan Opdrachtnemer verschuldigde hoofdsom.  
 
3.9  Indien Opdrachtgever met enige betaling jegens Opdrachtnemer in gebreke blijft, 
heeft Opdrachtnemer het recht de verdere uitvoering van de lopende Opdracht op te 
schorten of deze voor zover niet uitgevoerd, te annuleren, onverminderd het recht 
van Opdrachtnemer op schadevergoeding. Alle intellectuele eigendomsrechten 
vervallen daarbij aan Opdrachtnemer.  
 
3.10  Opdrachtnemer behoudt zich de eigendom voor van het Product of Dienst, zulks 
tot het moment waarop het (de) in verband met de Opdracht door Opdrachtgever 
verschuldigde bedrag(en) volledig is (zijn) voldaan.  
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ARTIKEL 4 - Uitvoering en resultaat  
 
4.1 De offerte zoals door Opdrachtnemer uitgebracht kent een beperkte 
geldigheidsduur van 30 dagen na dagtekening van de offerte. De offerte is te allen 
tijde en zonder verdere opgaaf van redenen door Opdrachtnemer herroepbaar. 
 
4.2  Opdrachtnemer zal trachten de Opdracht uit te voeren binnen de in de offerte 
(geschatte) termijn in overleg met Opdrachtgever. Indien overschrijding van de 
termijn dreigt heeft Opdrachtnemer de plicht zo spoedig mogelijk met Opdrachtgever 
te overleggen. Opdrachtnemer zal niet door enkel verstrijken van de termijn zonder 
ingebrekestelling in verzuim zijn.  
 
4.3  Met het aanvaarden van de Opdracht verbindt Opdrachtnemer zich tot niet meer 
dan bij het uitvoeren van de opgedragen werkzaamheden te streven naar een voor 
Opdrachtgever bruikbaar resultaat. Op Opdrachtnemer rust een 
inspanningsverplichting.  
 
4.4  Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van 
de door of namens hem aan Opdrachtnemer verstrekte gegevens en informatie. 
Opdrachtnemer is eerst gehouden tot (verdere) uitvoering van de Opdracht, indien 
Opdrachtgever alle door Opdrachtnemer verlangde gegevens en informatie heeft 
verstrekt. Indien voor de uitvoering van de Opdracht noodzakelijke gegevens, niet, 
niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Opdrachtnemer 
staan of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, 
heeft Opdrachtnemer daarnaast het recht om de daardoor ontstane kosten volgens 
de bij haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen. Met de eventueel hierdoor 
veroorzaakte vertraging zal de in artikel 4.1 genoemde termijn automatisch worden 
verlengd.  
 
4.5  Opdrachtnemer zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van bij de uitvoering van 
de Opdracht onmiskenbaar blijkende tekortkomingen in de overeengekomen aanpak 
en overige bij de uitvoering van de Opdracht blijkende bijzonderheden, welke naar 
het oordeel van Opdrachtnemer van belang zijn voor Opdrachtgever.  
 
4.6  Indien een Opdracht wordt toevertrouwd aan Opdrachtnemer machtigt 
Opdrachtgever Opdrachtnemer daarmee uitdrukkelijk om, indien en voor zover 
Opdrachtnemer dat binnen de door de Opdrachtgever verstrekte Opdracht 
noodzakelijk of wenselijk acht, derden voor rekening van Opdrachtnemer 
werkzaamheden te laten verrichten.  
 

ARTIKEL 5 - Meerwerk  
 
5.1  In geval van vertraging of verlenging van de werkzaamheden die uitgevoerd 
dienen te worden voor of in verband met de Opdracht, zullen alle additionele kosten 
in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever, indien de oorzaak van de vertraging 
of verlenging niet toegewezen kan worden aan Opdrachtnemer.  
 
5.2  Indien partijen schriftelijk overeenkomen dat meerwerk zal worden verricht, 
geschiedt dit meerwerk tegen de gebruikelijke tarieven van Opdrachtnemer en onder 
dezelfde voorwaarden - met inachtneming van de nieuwe leveringstermijn - als 



 

Pagina 5 van 11 
 
 

oorspronkelijk overeengekomen, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk anders 
overeenkomen.  
 
5.3  Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verzuim of  
vertraging in de uitvoering van haar verplichtingen, indien een dergelijk verzuim of 
vertraging wordt veroorzaakt door brand, staking, oproer, oorlog, de overheid of wet- 
en regelgeving, of elke andere gebeurtenis buiten de redelijke controle van een 
dergelijke partij.  
 
5.4  In geval Opdrachtnemer door toedoen van Opdrachtgever gehouden is tot het 
maken van wachturen of vertraging ten gevolge van een omstandigheid welke niet 
aan leverancier kunnen worden toegerekend, kunnen aan opdrachtgever in rekening 
worden gebracht. 
 

ARTIKEL 6 - Garantie, klachten en reclamaties  
 
6.1  Opdrachtnemer garandeert dat alle werkzaamheden uitgevoerd zullen worden 
volgens haar beste kennis en kunde en met voldoende zorgvuldigheid.  
 
6.2  Reclamaties en klachten, waaronder wordt begrepen alle ontevredenheid over 
de hoedanigheid van de geleverde goederen, verrichte werkzaamheden of diensten, 
zijn slechts geldig door schriftelijke mededeling aan Opdrachtnemer binnen 
eenentwintig dagen na ontvangst van de goederen of uitvoering van de 
werkzaamheden en diensten, tenzij Opdrachtgever aantoont dat hij onmogelijk 
binnen de gestelde termijn aan zijn meldingsplicht kon voldoen.  
 
6.3  Alle aanspraken dienen in ieder geval binnen eenentwintig dagen nadat een 
gebrek zich voordoet bij aangetekende brief aan Opdrachtnemer te worden gemeld. 
Bij gebreke van tijdige reclamatie vervalt elke aanspraak jegens Opdrachtnemer.  
 
6.4  Het in behandeling nemen van reclamaties of klachten laat de 
betalingsverplichting welke rust op Opdrachtgever onverlet.  
 
6.5  Opdrachtgever dient eventuele of beweerde onjuistheden in facturen van 
Opdrachtnemer binnen 5 werkdagen na factuurdatum schriftelijk aan Opdrachtnemer 
mede te delen, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geacht wordt de factuur te 
hebben goedgekeurd.  
 

ARTIKEL 7 - Aansprakelijkheid  
 
7.1  Buiten het bepaalde in dit artikel heeft Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer 
geen enkele aanspraak wegens gebreken in of met betrekking tot de door 
Opdrachtnemer geleverde Product, adviezen, goederen, werkzaamheden of diensten. 
Opdrachtnemer is derhalve niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, 
waaronder begrepen personen- en zaakschade, immateriële schade, gevolgschade 
(bedrijfs- en/of stagnatieschade) en iedere andere schade, ontstaan door welke 
oorzaak ook, behoudens in geval van grove schuld of opzet van Opdrachtnemer. In 
alle gevallen waarin Opdrachtnemer gehouden is tot betaling van schadevergoeding, 
geldt dat Opdrachtnemer ten hoogste aansprakelijk is voor het bedrag van de prijs 
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die Opdrachtgever krachtens artikel 3.1 verschuldigd is met een maximum van drie 
maal het geoffreerde bedrag, doch in ieder geval beperkt tot een bedrag van  
€ 50.000,-.  
 
7.2  Voor schade die Opdrachtgever bij toepassing of gebruik van het Product lijdt, is 
Opdrachtnemer en/of door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Opdracht 
gebruikte en/of ingeschakelde personen niet aansprakelijk, tenzij er sprake is van 
opzet of grove schuld aan de zijde van Opdrachtnemer en/of aan de zijde van door 
Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Opdracht gebruikte en/of ingeschakelde 
personen.  
 
7.3  Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer en/of door Opdrachtnemer bij de 
uitvoering van Opdracht gebruikte en/of ingeschakelde personen, voor alle 
aanspraken van derden uit hoofde van door deze derden geleden schade 
voortvloeiend uit de toepassing van of het gebruik van het product door 
Opdrachtgever of door een ander aan wie Opdrachtgever het Product ter beschikking 
heeft gesteld, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van 
Opdrachtnemer en/of aan de zijde van de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van 
Opdracht gebruikte en/of ingeschakelde personen.  
 
7.4  In geval door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Opdracht gebruikte en/of 
ingeschakelde personen zich in verband met Opdracht bevinden op het terrein van 
Opdrachtgever en/of op dat van derden, zal/zullen Opdrachtnemer en/of de door 
Opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht ingeschakelde personen niet 
gebonden zijn aan bedingingen vervat in poortbriefjes e.d., inhoudende gehele of 
gedeeltelijke beperking van de uit de Opdracht voortvloeiende aansprakelijkheid van 
Opdrachtgever. 
 
7.5  Opdrachtgever zal Opdrachtnemer alsmede medewerkers van Opdrachtnemer 
vrijwaren voor aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de 
Opdracht schade lijden als gevolg van het handelen of nalaten van Opdrachtgever, de 
onjuistheid of onvolledigheid van door of namens Opdrachtgever verstrekte  
gegevens of informatie en/of onveilige situaties in diens bedrijf of organisatie. 
  
7.6  Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat 
doordat bij toepassing van de resultaten inbreuk wordt gemaakt op rechten van  
derden.  
 
7.7  Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is 
van gebreken van aan Opdrachtnemer toegeleverde zaken / informatie /gegevens die 
Opdrachtnemer in het kader van de Opdracht utiliseert.  
 
7.8  Opdrachtnemer kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten cq gebreken 
in het Product, indien Opdrachtgever een controle heeft uitgevoerd en zijn 
goedkeuring heeft gegeven, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde 
van Opdrachtnemer en/of aan de zijde van de door Opdrachtnemer bij de uitvoering 
van Opdracht gebruikte en/of ingeschakelde personen.  
 
7.9  Opdrachtnemer zal alle door of namens Opdrachtgever ter beschikking gestelde 
materialen en gegevens naar beste vermogen vrijwaren tegen schade, doch neemt 
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geen enkele verantwoording voor, door welke oorzaak dan ook ontstane directe of 
indirecte schade.  
 
7.10  In geval van overmacht kan de wederpartij geen aanspraak maken op enige 
schadevergoeding. Onder overmacht wordt hier verstaan elke omstandigheid, als 
gevolg waarvan door Opdrachtgever van Opdrachtnemer de normale uitvoering van 
de Opdracht redelijkerwijs niet kan worden verlangd.  
 

ARTIKEL 8 - Veiligheid  
 
8.1  Indien medewerkers van Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde 
derden de werkzaamheden geheel of gedeeltelijk uitvoeren op door Opdrachtgever 
aangewezen locaties, zal Opdrachtgever ervoor zorg dragen dat de aldaar geldende 
veiligheidsregels aan de betreffende medewerkers respectievelijk derden tijdig en 
duidelijk bekend worden gemaakt. Medewerkers van Opdrachtnemer en door 
Opdrachtnemer ingeschakelde derden zijn gehouden deze regels na te leven.  
 
8.2  Indien de door Opdrachtnemer gestelde regels met betrekking tot de 
persoonlijke veiligheid verdergaande eisen stellen dan de door Opdrachtgever 
gestelde regels ter zake of indien de medewerkers van Opdrachtnemer of de door 
Opdrachtnemer ingeschakelde derden van oordeel zijn dat er ter plaatse extra 
veiligheidsnormen in acht moeten worden genomen, zijn zij bevoegd deze extra 
veiligheidsnormen in acht te nemen.  
 
8.3  Indien de toestand naar het oordeel van de betreffende medewerker van 
opdrachtnemer of ingeschakelde derde zodanig is dat de werkzaamheden niet op 
veilige wijze kunnen worden uitgevoerd en Opdrachtgever niet in staat of bereid is ter 
zake afdoende maatregelen te treffen is Opdrachtnemer bevoegd de Opdracht geheel 
of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden, zonder dat Opdrachtgever deswege 
een recht op schadevergoeding van Opdrachtnemer heeft.  
 
8.4 Opdrachtgever is gehouden, indien wet- of regelgeving, ofwel indien de situatie 
daartoe aanleiding geeft ofwel op eerste verzoek van Opdrachtnemer, aan 
Opdrachtnemer of aan voor Opdrachtnemer werkzame personen kosteloos 
persoonlijke beschermingsmiddelen die bijdragen aan de veiligheid van 
Opdrachtnemer of voor Opdrachtnemer werkzame personen ter beschikking te 
stellen. 
 

ARTIKEL 9 - Geheimhouding  
 
9.1  In het geval zulks uitdrukkelijk en schriftelijk bij het verlenen van de Opdracht is  
overeengekomen, verplicht Opdrachtnemer zich tot geheimhouding van de naam van 
Opdrachtgever en van het feit dat de Opdracht is uitgevoerd, gedurende een periode 
welke in beginsel eindigt één jaar na datum van de eindfactuur van de Opdracht.  
 
9.2  Tenzij bij het verlenen van de Opdracht anders is overeengekomen, verplicht 
Opdrachtnemer zich tot geheimhouding tot één jaar na de datum van de eindfactuur 
van de Opdracht, zoals door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verschaft, behoudens 
voor zover het betreft rekenmethodes, programmatuur en experimentele werkwijzen 
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en cursusmateriaal waarvan de ontwikkeling niet direct met het geven van de 
Opdracht is beoogd. Bij keuringen, analyses, metingen of literatuurrecherches strekt 
de geheimhouding zich niet verder uit dan tot de uitslag van de verrichte keuringen, 
analyse, meting of recherche.  
 
9.3  Voor gegevens van Opdrachtgever waarvan Opdrachtnemer kennis neemt en die 
door Opdrachtgever uitdrukkelijk als geheim te houden zijn aangemerkt, geldt een 
geheimhoudingsverplichting voor Opdrachtnemer. Deze geheimhoudingsverplichting 
is niet van toepassing:  
 
a. voor gegevens die reeds in het bezit van Opdrachtnemer zijn op het moment dat 
de gegevens aan Opdrachtnemer worden medegedeeld;  
 
b. voor gegevens welke van algemene bekendheid zijn c.q. worden, zonder dat dit 
het gevolg is van enig verwijtbaar handelen of nalaten van Opdrachtnemer;  
 
c. voor gegevens welke op rechtmatige wijze door Opdrachtnemer worden 
verkregen van een derde, dan wel uit eigen onderzoek van Opdrachtnemer, zonder 
dat daarbij op enigerlei wijze gebruik wordt gemaakt van de geheime gegevens. 
 

d. Voor zover de wet of een rechterlijke uitspraak zich tegen geheimhouding door 
Opdrachtnemer verzet. 
 
9.4  Indien als gevolg van het door Opdrachtgever bekend maken van het Product 
misverstanden zijn ontstaan, ontheft dit Opdrachtnemer van de verplichting tot 
geheimhouding in de mate die Opdrachtnemer redelijkerwijs nodig heeft om 
tegenover derden toelichting op de resultaten te verschaffen. 
  
9.5  Voor het inschakelen van derden bij de uitvoering van de Opdracht is 
schriftelijke toestemming van Opdrachtgever vereist, indien en voor zover daardoor 
voorzienbaar risico met betrekking tot geheimhouding optreedt. 
 

ARTIKEL 10 - Gebruiksrechten  
 
10.1  Opdrachtnemer verkrijgt het volledige gebruiksrecht van de ter beschikking 
gestelde materialen/onderdelen met inachtneming van hetgeen in artikel 9 van 
onderhavige algemene voorwaarden is bepaald. Dit recht van Opdrachtnemer is 
exclusief gedurende de periode waarin Opdrachtnemer overeenkomstig artikel 9.1 tot 
geheimhouding is verplicht.  
 
10.2  Na afloop van de periode waarin Opdrachtnemer overeenkomstig artikel 9.1 tot 
geheimhouding is verplicht, heeft Opdrachtnemer het recht het gebruiksrecht van het 
Product als bedoeld in artikel 10.1 ook ten behoeve van derden te gebruiken.  
 
10.3  Opdrachtnemer heeft tijdens de geheimhoudingsperiode het recht voor zichzelf 
te gebruiken en/of voor en/of door derden te laten gebruiken:  
 
a.de kennis en ervaring bij Opdrachtnemer aanwezig bij het aanvaarden van de 
Opdracht;  
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b. buiten het gebied van de Opdracht, de kennis en ervaring, door de uitvoering van 
de Opdracht verkregen; 
 
c. rekenmethodes, programmatuur, experimentele werkwijzen en cursus materiaal 
voortgekomen uit de uitvoering van de Opdracht, voor zover de ontwikkeling daarvan 
niet direct met het geven van de Opdracht is beoogd. 
 
10.4  Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer is het 
Opdrachtgever niet toegestaan om door Opdrachtnemer ter zake van de 
werkzaamheden uitgebrachte rapporten ten behoeve van het Product met vermelding 
van de naam van Opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk te (doen) publiceren, of aan 
derden ter inzage te geven, of te gebruiken ten behoeve van door of tegen 
Opdrachtgever ingestelde of in te stellen claims. Indien Opdrachtnemer de 
toestemming geeft om haar naam in de rapporten te laten staan dan wel te 
vermelden is daaraan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, de voorwaarde 
verbonden dat Opdrachtgever de resultaten van de werkzaamheden niet zodanig 
gebruikt dat dit afbreuk doet aan of strijdig is met de juistheid of strekking van die 
resultaten.  
 
10.5  Met in achtneming van hetgeen in artikel 9.1 en 9.2 is bepaald is Opdrachtnemer 
gerechtigd het Product te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie, inclusief 
vermelding van de naam van Opdrachtgever, tenzij tussen Opdrachtnemer en 
Opdrachtgever anders is overeengekomen.  
 
10.6 Opdrachtnemer is gehouden tot het bewaren van samples, waaronder wordt 
verstaan (schadestukken, materiaalmonsters, replica’s, schuitjes ed.) en 
projectdocumentatie tot ten minste zes maanden na factuurdatum.  
 

ARTIKEL 11 - Intellectuele Eigendomsrechten  
 
11.1.  Na betaling door Opdrachtgever van de laatste factuur met betrekking tot de 
Opdracht verkrijgt Opdrachtgever alle intellectuele eigendomsrechten welke op het 
Product rusten. Voor zover het Product tot een octrooieerbare resultaat leidt, is 
Opdrachtgever gerechtigd dit octrooi op haar naam en voor haar rekening aan te 
(laten) vragen en te (laten) registreren.  
 
11.2  Partijen komen expliciet overeen dat alle intellectuele eigendomsrechten welke 
door de werkzaamheden van Opdrachtnemer zijn ontstaan in het kader van de 
Opdracht en niet gedefinieerd zijn als het Product bij Opdrachtnemer blijven rusten. 
Voor zover uit voornoemde werkzaamheden van Opdrachtnemer welke niet 
gedefinieerd zijn als het Product tot een octrooieerbare resultaat leiden, is 
Opdrachtnemer gerechtigd dit octrooi op haar naam en voor haar rekening aan te 
(laten) vragen en te (laten) registreren, onverlet de verplichting tot geheimhouding 
als bedoeld in artikel 9.1 van onderhavige algemene voorwaarden. 
 
11.3  Indien een order uitgevoerd moet worden naar ontwerpen of andere 
aanwijzingen van Opdrachtgever, garandeert Opdrachtgever dat daardoor geen 
inbreuk op intellectuele of industriële eigendomsrechten of andere rechten van 
derden wordt gemaakt. 
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11.4  Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden 
wegens inbreuk op hun intellectuele eigendomsrechten, al dan niet strekkende tot 
schadevergoeding.  
 

ARTIKEL 12 - In dienst nemen van personeel  
 
12.1  Opdrachtgever zal gedurende ten minste 2 jaar vanaf het beëindigen van de 
werkzaamheden van Opdrachtnemer het personeel van Opdrachtnemer dat hierbij is 
ingezet niet in dienst nemen, tenzij tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever 
schriftelijk anders is overeengekomen.  
 
12.2  Opdrachtgever is bij overtreding hiervan een onmiddellijk opeisbare boete aan 
Opdrachtnemer verschuldigd ter hoogte van € 50.000,- , zulks onverminderd het recht 
van Opdrachtnemer op volledige schadevergoeding. 
 

ARTIKEL 13 - Verrekening  
 
13.1  Opdrachtnemer, waardoor ten deze mede worden verstaan alle met 
Opdrachtnemer in concernverband verbonden ondernemingen, heeft het recht alle 
aan haar door Opdrachtgever, waaronder ten deze mede worden verstaan alle met 
Opdrachtgever in concernverband verbonden ondernemingen, verschuldigde 
bedragen te verrekenen met de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever 
verschuldigde bedragen.  
 

ARTIKEL 14 - Ontbinding/einde Opdracht  
 
14.1  Opdrachtnemer is gerechtigd de Opdracht door een schriftelijke verklaring en 
zonder ingebrekestelling te ontbinden, indien:  
 
a. Opdrachtgever één of meer van zijn contractuele verplichtingen niet, niet tijdig 
of niet behoorlijk nakomt;  
 
b. Opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, (voorlopige) surséance van 
betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn onderneming, de wettelijke 
schuldsaneringsregeling (WSNP) op hem van toepassing wordt verklaard, een akkoord 
aanbiedt of anderszins insolvabel blijkt;  
 
- op de zaken of een gedeelte van de zaken van Opdrachtgever beslag wordt 

gelegd;  
 

- zich ingrijpende wijzigingen voordoen in de eigendoms– of 
zeggenschapsverhoudingen bij Opdrachtgever;  

 
14.2  In geval van ontbinding van de Opdracht door Opdrachtnemer is Opdrachtnemer 
nimmer tot schadevergoeding gehouden. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer 
voor vorderingen van derden die door of in verband met de ontbinding ontstaan en is 
gehouden om Opdrachtnemer hiervoor schadeloos te stellen.  
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14.3  In geval van ontbinding van de Opdracht is Opdrachtgever gehouden om alle 
reeds door Opdrachtnemer gemaakte kosten te vergoeden, onverminderd het recht 
van Opdrachtnemer om volledige schadevergoeding te vorderen.  
 

ARTIKEL 15 - Deelbaarheid  
 
15.1  Deze algemene voorwaarden worden geacht deelbaar te zijn en als enig deel of 
bepaling ervan om welke reden dan ook ongeldig mocht zijn of anderszins geen 
werking mochten hebben, blijft het overige deel of de overige bepalingen van deze 
voorwaarden volledig van kracht. Het ongeldige deel van deze voorwaarden wordt 
geacht te zijn vervangen door bepalingen die zoveel als mogelijk en toegestaan 
dezelfde werking hebben als het ongeldige deel.  
 

ARTIKEL 16 - Toepasselijk recht / bevoegde rechter  
 
16.1  Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
Partijen zullen geschillen uitsluitend voorleggen aan de Rechtbank te Maastricht, 
onverminderd het recht om van een door deze rechter te wijzen vonnis hoger beroep 
in te stellen.  
 
 


