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Algemene voorwaarden CRMWAYPOINT B.V.
________________________________________________________________________
Artikel 1 - Definities
Voor zover in de Opdrachtbevestiging (hierna gedefinieerd) en in deze
algemene voorwaarden gebruikt hebben de volgende begrippen de
navolgende betekenis:
De "Opdrachtnemer": CRMWAYPOINT B.V., statutair gevestigd te
Amsterdam;
De "Opdrachtgever": de natuurlijke of rechtspersoon die de Opdracht
geeft, alsmede zijn of haar rechtsopvolgers en zijn of haar gelieerde
natuurlijke rechtspersonen:
De "Opdracht": het geheel van werkzaamheden dat door de
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer is opgedragen:
De "Overeenkomst": de tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever tot
stand gekomen overeenkomst;
De Onderopdrachtnemer": de door de Opdrachtnemer bij de uitvoering
van de Opdracht ingeschakelde of betrokken derde:
"De Opdrachtbevestiging": de schriftelijke bevestiging van de
Opdracht;
Het "Honorarium": een door de Opdrachtgever en Opdrachtnemer
overeengekomen vergoeding voor de door Opdrachtnemer te verrichten
werkzaamheden, welke als zodanig omschreven zijn in de
Opdrachtbevestiging. Niet inbegrepen zij hierbij de hierna genoemde
Overige kosten;
Het "Overwerk": de door de Opdrachtnemer tegen het Honorarium en
in de uitvoering van de Opdracht op maandag, dinsdag, woensdag,
donderdag en vrijdag voor 8.00 uur en na 17.00 uur, zaterdag, zondag
en op algemene feestdagen te verrichten werkzaamheden;
De 'Overige Kosten": alle kosten gemaakt door de Opdrachtnemer in
het kader van de vervulling van de Opdracht. In ieder geval worden
hieronder gerangschikt:
de reis- en verblijfkosten die door de Opdrachtnemer zijn
gemaakt ten behoeve van de vervulling van de Opdracht;
de kosten van externe onderzoeken.
Artikel 2 - Toepasselijkheid, totstandkoming van de overeenkomst
en offertes
2.1 Deze bepalingen zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen,
werkzaamheden en overeenkomsten met en leveringen door
Opdrachtnemer, tenzij hierna anders bepaald.
2.2 Afwijkende bedingen en eventuele algemene voorwaarden van
Opdrachtgever, gelden slechts, indien en voor zover deze nadrukkelijk
door Opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard en dan uitsluitend voor
de overeenkomst waarvoor zij zijn aanvaard.
2.3 Alle door Opdrachtnemer verstrekte offertes en daarin vermelde
prijzen en condities zijn geldig voor 14 dagen. Offertes van
Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door
Opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat zij
daarbij alle relevante informatie voor de opzet en uitvoering van de
werkzaamheden van Opdrachtnemer heeft verstrekt. Indien een offerte
een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft
Opdrachtnemer het recht het aanbod binnen vijf werkdagen na
ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2.4 Opdrachtnemer wordt ter zake van het aangaan van
overeenkomsten en de uitvoering daarvan uitsluitend rechtsgeldig
vertegenwoordigd door degenen die volgens de inschrijving bij de
Kamer van Koophandel daartoe bevoegd zijn.
2.5 Opdrachten en wijzigingen daarvan zijn voor Opdrachtnemer
slechts bindend, indien deze schriftelijk door haar zijn geaccepteerd
c.q. bevestigd door middel van de Opdrachtbevestiging. De omvang
van de verplichtingen van de Opdrachtnemer wordt uitsluitend bepaald
door de inhoud van de opdrachtbevestiging. Naar aanleiding van de
Opdrachtbevestiging zal Opdrachtnemer de Opdracht voorbereiden. De
Opdrachtgever wordt geacht deze bevestiging in zijn geheel te hebben
geaccepteerd, indien de uit de Opdracht voortvloeiende
werkzaamheden en/of leveringen zijn aangevangen en, indien dit eerder
het geval is, binnen tien dagen na dagtekening van de
Opdrachtbevestiging, hiertegen geen schriftelijke bezwaren zijn
ingebracht.
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2.6 Ingeval anders dan in artikel 2.5 en de onderhavige algemene
voorwaarden de Opdrachtnemer de Opdracht en/of wijzigingen in de
Opdracht niet schriftelijk accepte(e)r(t)en c.q. bevestig(t)en door
middel van de Opdrachtbevestiging, dan zal de omvang van de
verplichtingen van partijen worden bepaald door de inhoud van de
offerte van de Opdrachtnemer.
Artikel 3 - Uitvoering van de Overeenkomst en personeel
3.1 Opdrachtnemer zal de Opdracht naar beste inzicht en vermogen
uitvoeren overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
3.2 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn alle verbintenissen
van Opdrachtnemer inspanningsverbintenissen, omdat het bereiken van
het beoogde resultaat en het nakomen van overeengekomen
tijdschema's, welke slechts bij benadering gelden, niet kunnen worden
gegarandeerd.
3.3 Om de uitvoering van een Opdracht goed en zoveel mogelijk
volgens tijdschema of ander schema te laten verlopen, verstrekt de
Opdrachtgever in verband met de uit te voeren Opdracht tijdig alle
documenten, gegevens, instructies, concepten en basisinformatie, die
Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Opdracht nodig heeft. Voorts
stelt Opdrachtgever tijdig medewerkers van zijn organisatie aan
Opdrachtnemer ter beschikking, die bij de werkzaamheden van
Opdrachtnemer betrokken (zullen) zijn.
3.4 Op verzoek verschaft de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer
kosteloos kantoorruimte, voorzien van een eigen telefoon- en
faxaansluiting en een computer met printer en internetaansluiting,
benodigd voor de uitvoering van de Opdracht.
Personeel
3.5. Indien Opdrachtnemer meent dat dit voor de uitvoering van de
Opdracht noodzakelijk is, kan Opdrachtnemer in overleg met
Opdrachtgever de samenstelling van het team van dienstverleners dan
wel de dienstverlener die de Opdracht uitvoeren wijzigen. De wijziging
mag de kwaliteit van de te verrichten werkzaamheden niet
verminderen, noch de continuïteit van de Opdracht ongunstig
beïnvloeden. Een wijziging van het team van dienstverleners dan wel
de dienstverlener kan ook op verzoek van de Opdrachtgever in overleg
met Opdrachtnemer plaatsvinden.
3.6 Opdrachtgever mag niet tijdens de uitvoering van de Opdracht en
binnen één jaar na beëindiging van de Overeenkomst personeel van de
Opdrachtnemer, in dienstbetrekking nemen of met dit personeel over
indiensttreding onderhandelen dan wel dit personeel bewegen de
bestaande dienstbetrekking te beëindigen.
3.7 Indien Opdrachtgever in strijd met het bepaalde van artikel 3.6 van
deze onderhavige algemene voorwaarden een dienstbetrekking aangaat
met werknemers van Opdrachtnemer zal Opdrachtgever aan
Opdrachtnemer een schadevergoeding verschuldigd zijn van
€ 25.000,-- (zegge: vijfentwintigduizend euro) per werknemer.
Artikel 4 - Wijziging van de Opdracht c.q. meerwerk
4.1 Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door Opdrachtnemer in
overleg met Opdrachtgever, al dan niet schriftelijk vastgelegd, tijdens
de uitvoering van de Overeenkomst naast de in de Opdrachtbevestiging
uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt verricht. Onder
meerwerk wordt tevens begrepen naar het oordeel van Opdrachtnemer
noodzakelijke aanpassingen en/of wijzigingen van reeds verrichte
werkzaamheden tengevolge van tijdens de uitvoering overeengekomen
wijzigingen in de aanpak, werkwijze, omvang en duur van de
Opdracht.
4.2 Opdrachtgever aanvaardt dat het in de Opdrachtbevestiging
genoemde Honorarium, de Overige kosten en de (tijds)planning van de
Opdracht kunnen wijzigen, indien partijen tussentijds overeenkomen de
aanpak, werkwijze, omvang of duur van de Opdracht en/of de daaruit
voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien dit
het geval is, zal Opdrachtnemer dit de Opdrachtgever zo spoedig
mogelijk mededelen.
Artikel 5 - Honorarium; Overige kosten
5.1 De door Opdrachtnemer in zijn offertes en Opdrachtbevestiging
vermelde Honoraria en Overige Kosten zijn exclusief B.T.W.
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5.2 Zijn partijen voor de door Opdrachtnemer of haar
Onderopdrachtnemers te verrichten werkzaamheden, waaronder
begrepen het voor het verrichten van meerwerk en Overwerk, geen
Honorarium overeengekomen, dan zullen de betreffende
werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht
volgens de door Opdrachtnemer gebruikelijk gehanteerde (uur)tarieven.
Kostenverhogende omstandigheden
5.3 Indien zich omstandigheden voordoen die de kosten van de
Opdracht verhogen, waarmee Opdrachtnemer bij het aangaan van de
Overeenkomst geen rekening behoefde te houden, waaronder begrepen
het verrichten van meerwerk als genoemd onder artikel 4 van deze
algemene voorwaarden, heeft de Opdrachtnemer het recht het
overeengekomen Honorarium en de Overige Kosten
dienovereenkomstig te wijzigen, dan wel de Overeenkomst te
ontbinden, terwijl Opdrachtnemer alsdan niet aansprakelijk is voor de
schade die direct dan wel indirect uit deze wijziging of ontbinding
ontstaat en zal ontstaan. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zo spoedig
mogelijk van deze omstandigheden op de hoogte stellen.
5.4 Indien de in artikel 5.3 bedoelde prijsverhoging meer dan 25% van
het Honorarium bedraagt, is de Opdrachtgever gerechtigd om de
Overeenkomst op te zeggen met een opzegtermijn van één maand mits
hij zulks onverwijld schriftelijk na kennisneming van de prijsverhoging
aan Opdrachtnemer meedeelt. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor
schade van de Opdrachtgever die direct of indirect uit voornoemde
beëindiging voortvloeit of zal voortvloeien.
Artikel 6 - Betaling
6.1 Betaling geschiedt in de valuta, waarin het honorarium en de
vergoedingen zijn overeengekomen en/of gefactureerd, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen. Koersverschillen in verband met
de terugrekening naar Euro's komen ten laste van de Opdrachtgever.
6.2 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen zal Opdrachtnemer
tegen het einde van iedere kalendermaand of in het begin van de daarop
volgende kalendermaand aan Opdrachtgever een factuur sturen voor de
gedurende die maand verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.
Betaling van de facturen dient binnen 30 dagen na factuurdatum te
geschieden, tenzij betaling in termijnen is overeengekomen, waarbij
iedere vervallen termijn wordt geacht een afzonderlijke betaling te
vormen.
6.3 Indien het krachtens iedere factuur door Opdrachtnemer van
Opdrachtgever te vorderen bedrag niet stipt en volledig binnen 14
dagen na factuurdatum door of namens opdrachtgever aan
Opdrachtnemer is voldaan, is de Opdrachtgever over het factuurbedrag
vanaf de datum dat zij in gebreke is een rente van 1,0% per maand
verschuldigd die steeds op de laatste werkdag van de maand zal worden
gerekend, een en ander zonder dat enig aanmaning, sommatie of in
gebrekenstelling door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever is vereist.
Rente is verschuldigd over rente en kosten op dezelfde wijze als
hiervoor omschreven.
6.4 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor een aanbetaling,
volledige vooruitbetaling of contante betaling bij Opdrachtbevestiging
te verlangen.
6.5 Verrekening van een eventueel door Opdrachtgever gepretendeerde
vordering op Opdrachtnemer met door de Opdrachtgever aan
Opdrachtnemer verschuldigde bedragen is uitgesloten.
6.6 Ingeval Opdrachtgever enige uit de Overeenkomst voortvloeiende
verplichting niet of niet tijdig nakomt, een schuldenregeling aan zijn
crediteuren voorstelt, surseance van betaling vraagt, of een
vergelijkbare procedure ondergaat, zijn eigen faillissement aanvraagt
dan wel in staat van faillissement geraakt, zijn bedrijf sluit of
overdraagt c.q. ontbindt, alsmede indien beslag te zijnen laste wordt
gelegd, welke niet binnen 14 dagen is opgeheven, is elke vordering van
Opdrachtnemer op de Opdrachtgever terstond en in haar geheel
opeisbaar. Tevens heeft Opdrachtnemer dan het recht om de
overeenkomst voor zover nog niet (geheel) uitgevoerd zonder nadere
ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst en zonder enige
vergoeding ter zake verschuldigd te zijn of te worden, te ontbinden
onverminderd het recht van Opdrachtnemer om volledige
schadevergoeding te vorderen, dan wel de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten.
6.7 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om zowel tijdens als na
de totstandkoming der Overeenkomst een zekerheid tot betaling van het
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Honorarium en Overige Kosten te verlangen, waarvoor de kosten ten
laste van de Opdrachtgever komen. Blijft de Opdrachtgever in gebreke
om binnen een daartoe door Opdrachtnemer gestelde termijn de
verlangde zekerheid te verstrekken, dan kan zij de overeenkomst
zonder enige ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, zonder ter
zake enige vergoeding verschuldigd te zijn of te worden, ontbinden dan
wel de uitvoering daarvan opschorten, onverminderd het recht op
betaling van de reeds geleverde diensten, alsmede om volledige
schadevergoeding te vorderen.
6.8 Indien de Opdracht is verstrekt door meer dan één Opdrachtgever,
zijn alle Opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming
van de verplichtingen zoals in uit hoofde van de Overeenkomst en deze
algemene voorwaarden (ongeacht de tenaamstelling van de factuur).
6.9 De Opdrachtgever wordt geacht de factuur als juist en de vordering
te hebben erkend, indien daartegen niet binnen 14 dagen na
dagtekening van de factuur schriftelijk is geprotesteerd.
Artikel 7 - Incassokosten
Alle kosten ontstaan uit of verband houdende met het door
Opdrachtnemer geldend maken van haar rechten voortvloeiende uit of
ter zake van de Overeenkomst, daaronder begrepen alle kosten,
ontstaan uit of verband houdende met de gerechtelijke en/of
buitengerechtelijke inning van enig niet tijdig of niet geheel betaald
factuurbedrag of uit enig andere hoofde, komen, zonder dat ter zake
enige aanmaning, sommatie of ingebrekestelling is vereist, ten laste van
de Opdrachtgever, ook de kosten van eventuele aanmaning, aanzegging
en ingebrekestelling, welke in geval enige gerechtelijke procedure niet
ten last van de verliezende partij wordt gebracht, een en ander met een
minimum van 15% van de nog openstaande vordering(en) van
Opdrachtnemer op de Opdrachtgever. De in de boeken van
Opdrachtnemer voor voornoemde kosten opgevoerde bedragen zullen
volledig bewijs leveren ten aanzien van het beloop van voornoemde
kosten, behoudens kennelijke schrijf-, reken- of andere fouten.
Artikel 8 - Overmacht
Voor zover de verbintenissen van Opdrachtnemer als
resultaatsverbintenissen zouden zijn te beschouwen, zullen als
overmacht worden aangemerkt alle omstandigheden van zodanige aard,
dat in redelijkheid (tijdige) nakoming van de overeenkomst niet kan
worden gevergd. Als dergelijke omstandigheden zullen onder meer
worden aangemerkt: het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van
een derde, van wie goederen en/of diensten moeten worden ontvangen,
beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, epidemieën,
mobilisatie, oorlog, staking, bedrijfsbezetting, ziekte van personeel,
bedrijfsstoornissen, inbeslagneming, brand, defecten aan machinerie,
en voorts iedere andere omstandigheid, welke Opdrachtnemer
redelijkerwijs niet heeft kunnen voorzien en waarop zij geen invloed
kan uitoefenen.
Artikel 9 - Retentierecht
Ingeval Opdrachtnemer zaken van Opdrachtgever - al dan niet door
Opdrachtnemer vervaardigd - onder zich heeft, is zij gerechtigd die
zaken onder zich te houden tot het moment waarop Opdrachtgever al
zijn verplichtingen voortvloeiend uit de betreffende overeenkomst dan
wel andere overeenkomsten is nagekomen, tenzij Opdrachtgever voor
die verplichtingen genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht van
retentie heeft Opdrachtnemer ook ingeval Opdrachtgever in staat van
faillissement of surseance van betaling komt te verkeren.
Artikel 10 - Reclames
Eindresultaten, tekstproducties, rapporten en adviezen welke aan
Opdrachtgever worden verstrekt, zullen twee weken nadat deze aan
Opdrachtgever zijn voorgelegd of opnieuw zijn voorgelegd worden
geacht door Opdrachtgever te zijn aanvaard als een volledige en tot
tevredenheid door Opdrachtnemer uitgevoerde verrichting van enige
specifieke dienst, tenzij Opdrachtnemer binnen twee weken na
ontvangst van Opdrachtgever hiertegen een schriftelijk en voldoende
gemotiveerd bezwaar heeft ontvangen.
Artikel 11 - Onderopdrachtnemers
Het staat Opdrachtnemer vrij bij de uitvoering van de Overeenkomst
gebruik te maken van de diensten van personen en rechtspersonen die
voor Opdrachtnemer als Onderopdrachtnemer optreden en
Opdrachtnemer bij de uitvoering zullen bijstaan of deze voor haar
zullen verrichten.
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Artikel 12 - Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer; vrijwaring
12.1 Opdrachtnemer is met inachtneming van het navolgende slechts
aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de
Overeenkomst voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht
nemen door Opdrachtnemer van de zorgvuldigheid, deskundigheid en
het vakmanschap waarop bij de uitvoering van de Overeenkomst kon
worden vertrouwd.
12.2 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade van
welke aard of door wie dan ook veroorzaakt, schade wegens gederfde
winst, of immateriële schade.
12.3 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor door nietleidinggevende ondergeschikten veroorzaakte schade.
12.4 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt
door Onderopdrachtnemers.
12.5 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade die zij naar
de in de branche gebruikelijke maatstaven redelijkerwijze niet heeft
kunnen verzekeren bij het aangaan van de Overeenkomst.
12.6 De door Opdrachtnemer te betalen schadevergoeding zal in geen
geval meer bedragen dan het uit hoofde van de Overeenkomst door
Opdrachtnemer te ontvangen of reeds ontvangen Honorarium. Indien
de Overeenkomst een Overeenkomst betreft met een looptijd van
langer dan zes maanden, dan zal de door Opdrachtnemer te betalen
schadevergoeding nimmer meer bedragen dan het door Opdrachtnemer
te ontvangen of reeds ontvangen Honorarium over de laatste zes
maanden voorafgaande aan het voorvallen van het schade toebrengend
feit.
12.7 Aanspraken van de Opdrachtgever op schadevergoeding dienen in
ieder geval binnen één jaar na het ontdekken van de schade schriftelijk
en met redenen omkleed bij Opdrachtnemer te zijn ingediend, bij
gebreke waarvan Opdrachtgever zijn recht op schadevergoeding heeft
verwerkt.
12.8 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van derden die
verband houdt met de door Opdrachtnemer geleverde diensten of
goederen, daaronder mede begrepen:
aanspraken van derden, werknemers van Opdrachtgever
daaronder begrepen, die schade lijden welke het gevolg is van
onrechtmatig handelen van werknemers van Opdrachtnemer die
ter beschikking zijn gesteld van Opdrachtgever en werken onder
diens toezicht of op diens aanwijzingen;
aanspraken van derden, werknemers van Opdrachtnemer
daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de
Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of
nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens
bedrijf;
aanspraken van derden die schade lijden welke het gevolg is van
een gebrek in door Opdrachtnemer geleverde diensten die door
Opdrachtgever werden gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder
toevoeging van of in samenhang met eigen producten of diensten
van Opdrachtgever, tenzij Opdrachtgever bewijst dat het gebrek
niet het gevolg is van gebruik, wijziging of doorlevering als
hiervoor bedoeld.
Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorenbedoelde schade.
Artikel 13 - Intellectuele eigendom en geheimhouding
13.1 Alle rechten ter zake van teksten, modellen, technieken,
instrumenten, gegevensbestanden, methoden, software, documenten,
formulieren die zijn gebruikt en/of ontwikkeld voor de uitvoering van
de Opdracht, zijn en blijven toebehoren aan Opdrachtgever, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
13.2 Het is Opdrachtgever alleen toegestaan de door Opdrachtnemer
verstrekte informatie aan haar werknemers ter beschikking te stellen
met als enige doel het gebruik binnen de organisatie van
Opdrachtgever.
Artikel 14 - Vertrouwelijke informatie
Opdrachtnemer zal ten aanzien van de aan haar bij de uitvoering van de
Overeenkomst bekend geworden informatie betreffende (de
onderneming) van Opdrachtgever en/of diens relaties, die
zorgvuldigheid betrachten, die redelijkerwijs van opdrachtnemer kan
worden gevraagd en al het mogelijke doen om te voorkomen dat die
informatie in handen van derden komt. Opdrachtnemer zal ervoor
zorgen dat eventueel door haar ingeschakelde Onderopdrachtnemers
dienovereenkomstig handelen. Het voorgaande geldt niet in geval er
sprake is van informatie die als gevolg van een wettelijke verplichting
dient te worden verstrekt.
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Artikel 15 - Algemeen
15.1 Indien een of meer bepalingen van de Overeenkomst tussen
Opdrachtnemer en de Opdrachtgevers nietig zijn of vernietigd worden,
zal de overeenkomst voor het overige van kracht blijven. Partijen
zullen ter zake van de bepalingen welke nietig zijn of vernietigd zijn,
overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen, welke in
lijn ligt met de reeds gemaakt afspraken.
15.2 Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de
Opdrachtnemer is het Opdrachtgever niet toegestaan de
(vorderings-)rechten uit hoofde van de Overeenkomst jegens
Opdrachtnemer op eniger wijze aan derden over te dragen dan wel te
bezwaren.
Artikel 16 - Opschorting en ontbinding
16.1 Indien Opdrachtnemer ten gevolge van het niet voldoen van
Opdrachtgever aan de verplichtingen voortvloeiende uit de
Overeenkomst niet of slechts bezwaarlijk aan haar verplichtingen kan
voldoen voortvloeiende uit de overeenkomst, is Opdrachtnemer
gerechtigd zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of bij
aangetekend schrijven de Overeenkomst door opzegging te beëindigen,
met inachtneming van een opzegtermijn van 21 dagen en onder
vermelding van de geconstateerde tekortkoming(en). Verzuimt de
Opdrachtgever de genoemde tekortkomingen binnen de opzegtermijn
ongedaan te maken, dan eindigt de Overeenkomst op de datum
waartegen is opgezegd.
16.2 Indien Opdrachtgever de in artikel 16.1 genoemde
tekortkoming(en) ongedaan maakt voordat de opzegtermijn is
verstreken, vervalt voor Opdrachtnemer het recht de Overeenkomst met
betrekking tot die tekortkoming(en) te beëindigen en wordt de gedane
opzegging geacht te zijn ingetrokken.
16.3 Bij opzegging door Opdrachtnemer zoals omschreven in artikel
16.1 is alsdan al hetgeen Opdrachtgever nog moet betalen direct
opeisbaar.
16.4 Onverminderd het bepaalde in het overige in dit artikel 16
bepaalde, komen partijen uitdrukkelijk overeen dat de overeenkomst
wordt ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige
ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip, waarop de
Opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt, een schuldenregeling aan
zijn crediteuren aanbiedt, in staat van faillissement wordt verklaard,
voorlopig surseance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging,
onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over
zijn vermogen of delen daarvan verliest.
Artikel 17 - Geschillen
Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de
Overeenkomst of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, welke
daarmee verband houden, zullen in eerste instantie uitsluitend worden
voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onverminderd
het recht van hoger beroep en het vragen van voorlopige voorzieningen
in kort geding.
Artikel 18 - Toepasselijk recht
De verbintenissen tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever als
bedoeld in artikel 2 zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht.
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