
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID 
1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en 

iedere overeenkomst tussen de besloten vennootschap 
met beperkte aansprakelijkheid Odin Wear B.V. alsmede 
van dochtervennootschappen daarvan (hierna te noemen: 
verkoper) enerzijds en een wederpartij anderzijds, met 
name betreffende leveringen van zaken door verkoper aan 
de wederpartij, voor zover van deze voorwaarden niet door 
partijen schriftelijk is afgeweken.  

1.2 Onder wederpartij wordt tevens verstaan: degene in wiens 
opdracht en/of voor wiens rekening zaken worden 
geleverd. 

1.3 Algemene voorwaarden van de wederpartij zijn niet van 
toepassing. Verkoper gaat met die voorwaarden niet 
akkoord, behalve indien en voor zover de toepasselijkheid 
daarvan door verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk is 
aanvaard.  

1.4 Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken 
over “levering (van zaken)” wordt daaronder tevens 
verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden 
van welke aard dan ook. 

 
ARTIKEL 2 OFFERTES; ORDERS; TOTSTANDKOMING 
OVEREENKOMSTEN 
2.1 De door verkoper uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend; zij 

zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. 
2.2 Een aan verkoper gegeven order geldt als een aanbod van 

de wederpartij dat eerst na schriftelijke bevestiging van 
verkoper (middels een onderbevestiging) geacht kan 
worden door verkoper te zijn aanvaard. 

2.3 Van door verkoper uitgebrachte offertes kunnen deel 
uitmaken: ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, 
beschrijvingen, afbeeldingen, maatopgaven e.d., alsmede 
eventuele bijlagen en bescheiden die op de offertes van 
verkoper betrekking hebben. Dit alles blijft, evenals door 
verkoper in dit verband gemaakte en gebruikte 
gereedschappen, eigendom van verkoper en dient op 
eerste verzoek aan verkoper te worden geretourneerd en 
mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
verkoper niet worden verveelvoudigd en/of ter kennis van 
derden worden gebracht of aan derden ter beschikking 
worden gesteld.  

2.4 Toezegging door en afspraken met ondergeschikten van 
verkoper, voor zover deze geen vertegenwoordigings-
bevoegdheid hebben, binden verkoper niet dan nadat en 
voor zover zij schriftelijk door een bevoegde 
vertegenwoordiger van verkoper zijn bevestigd. 

2.5 Een door verkoper aan de wederpartij verzonden 
orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten 
overeenkomst volledig en juist weer te geven. De 
overeenkomst wordt, in geval van een door verkoper 
verzonden orderbevestiging, geacht tot stand te zijn 
gekomen op het moment waarop de orderbevestiging door 
verkoper is verzonden. 

2.6 De inhoud van prijslijsten, folders, drukwerken e.d. van 
verkoper bindt verkoper niet, tenzij naar de inhoud 
uitdrukkelijk wordt verwezen in de overeenkomst. Elke 
nieuwe prijsnotering van verkoper stelt de voorgaande 
buiten werking.  

 
ARTIKEL 3 PRIJZEN 
3.1 Alle door verkoper genoemde prijzen zijn, tenzij 

uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, 
exclusief BTW. 

3.2 De door verkoper genoemde prijzen zijn gebaseerd op de 
ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst 
geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, 
fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en 
transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, 
invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.  

3.3 Verkoper behoudt zich het recht voor prijzen te wijzigen, 
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Indien een 
prijsverhoging een gevolg is van een wettelijke- of andere  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
overheidsmaatregel heeft verkoper het recht de 
prijsverhoging door te berekenen aan de wederpartij, zelfs 
indien is overeengekomen dat de prijs vast is, zonder dat 
dit leidt tot een ontbindingsrecht van de wederpartij. 

 
ARTIKEL 4 LEVERING; LEVERTIJD; DEELLEVERINGEN 
4.1 Tenzij is overeengekomen dat de wederpartij zelf voor 

vervoer van de zaken zal zorgdragen, worden de zaken 
door verkoper vervoerd op de door verkoper te bepalen 
wijze en met een door verkoper te kiezen vervoerder. 
Indien de wederpartij wenst dat de zaken op een andere 
dan de in de vorige zin bedoelde wijze zullen worden 
vervoerd, komen ook de extra hieraan verbonden kosten 
voor rekening van de wederpartij.  

4.2 Het transport van de zaken geschiedt voor rekening van 
verkoper, tenzij het netto orderbedrag van zaken lager is 
dan € 500,00, in welk geval het transport geschiedt voor 
rekening van de wederpartij. Leveringen met een netto 
orderbedrag van meer dan € 75,00 maar minder dan € 
500,00 zullen belast worden met € 10,00 exclusief BTW 
voor administratie- en verzendkosten. Leveringen met een 
netto orderbedrag van minder dan € 75,00 zullen belast 
worden met € 15,00 exclusief BTW voor administratie- en 
verzendkosten. 

4.3 In het geval van leveringen van stofmaterialen heeft 
verkoper het recht 10% meer of minder dan de 
overeengekomen hoeveelheid te leveren. 

4.4 De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen 
op het moment waarop deze volgens de overeenkomst 
aan hem ter beschikking worden gesteld, dan wel worden 
bezorgd. Indien de wederpartij de afname weigert of 
nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, 
noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden 
opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij 
zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder 
geval opslagkosten, verschuldigd zijn.  

4.5 De door verkoper opgegeven levertijden gaan, tenzij 
schriftelijk anders wordt overeengekomen, in op de dag 
waarop de overeenkomst is tot stand gekomen, mits alle 
gegevens die verkoper voor de uitvoering van de 
overeenkomst nodig heeft in haar bezit zijn. De door 
verkoper opgegeven levertijd geeft het tijdstip aan waarop 
de zaken beschikbaar komen voor expeditie. Indien de 
door verkoper opgegeven levertijd in de vorm van een jaar 
en weeknummer is gesteld, geldt dit als de vrijdag van de 
betreffende week volgens de internationaal vastgestelde 
weeknummering. 

4.6 Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij 
uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige 
levering dient de wederpartij verkoper derhalve schriftelijk 
in gebreke te stellen. 

4.7 Als wijzigingen in de opdracht aan verkoper ertoe leiden 
dat de voor het uitvoeren van de overeenkomst benodigde 
tijd langer is, wordt de levertijd met die extra benodigde tijd 
verlengd. 

4.8 Het is verkoper toegestaan verkochte zaken in gedeelten 
te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, 
is verkoper bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren. 

 
ARTIKEL 5 ZICHTZENDINGEN 
5.1 Zichtzendingen zijn alleen mogelijk na overleg met 

verkoper. Uitsluitend indien verkoper dit tevoren schriftelijk 
aan de wederpartij heeft bevestigd, kunnen geleverde 
zaken beschouwd worden als zichtzending. 

5.2 Zichtzendingen worden door verkoper beschouwd als 
normale leveringen, waarbij de mogelijkheid wordt 
geboden de zaken binnen de gestelde termijn 
onbeschadigd en in originele verpakking te retourneren. 

5.3 Het retour zenden van een zichtzending geschiedt 
uitsluitend na voorafgaand overleg met verkoper (zie artikel 
8). 

5.4 Indien een zichtzending niet in originele verpakking wordt 
geretourneerd zullen emballagekosten in rekening worden 
gebracht. 

 

 

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN 
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17261585. 
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ARTIKEL 6 BEËINDIGEN VAN DE OVEREENKOMST 
6.1 De vorderingen van verkoper op de wederpartij zijn 

onmiddellijk opeisbaar in onder andere de volgende 
gevallen: 
o indien na het sluiten van de overeenkomst aan 

verkoper omstandigheden ter kennis komen die 
verkoper goede grond geven te vrezen dat de 
wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; 

o in geval van liquidatie, faillissement of surseance van 
betaling van de wederpartij; 

o indien verkoper de wederpartij gevraagd heeft 
zekerheid te stellen voor de nakoming en deze 
zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is; 

o indien de wederpartij anderszins in verzuim is en niet 
voldoet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst.  

In genoemde gevallen is verkoper bevoegd de verdere 
uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of tot 
ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en 
ander onder gehoudenheid van de wederpartij de hierdoor 
door verkoper geleden schade te vergoeden en 
onverminderd de overigens aan verkoper toekomende 
rechten. 

6.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot 
personen en/of materiaal waarvan verkoper zich bij de 
uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te 
bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van 
de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk 
en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de 
overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden 
gevergd, is verkoper bevoegd de overeenkomst te 
ontbinden. 

 
ARTIKEL 7 GEBREKEN; KLACHTENTERMIJNEN; 
GARANTIE 
7.1 De wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid 

van de gegevens die hij aan verkoper heeft verstrekt. De 
wederpartij moet, waar het door verkoper verstrekte 
gegevens over maten, hoeveelheid, kleurechtheid en 
dergelijke betreft, rekening houden met gebruikelijk 
spelingen en wijzigingen van ondergeschikt belang in de 
door verkoper geleverde zaken. De wederpartij kan 
daaraan geen aanspraken jegens verkoper ontlenen. De 
door verkoper geleverde zaken mogen derhalve van de 
omschrijving in de overeenkomst afwijken indien en voor 
zover het gaat om maatverschillen, hoeveelheidverschillen 
en/of wijzigingen van ondergeschikt belang, waaronder in 
de branche gebruikelijke of technisch niet te voorkomen 
geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, breedte, gewicht, 
finish, dessin en dergelijke.  

7.2 De wederpartij dient de gekochte zaken bij aflevering te 
(laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te 
gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, 
te weten: of de juiste zaken zijn geleverd; of de 
afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het 
aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met het 
overeengekomene; of de afgeleverde zaken voldoen aan 
de overeengekomen kwaliteitseisen of - indien deze 
ontbreken - aan de eisen die gesteld mogen worden aan 
een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.  

7.3 Zichtbare gebreken of tekorten dient de wederpartij binnen 
5 werkdagen na levering schriftelijk aan verkoper te 
melden.  

7.4 Niet-zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen 10 
werkdagen nadat deze zijn ontdekt, of redelijkerwijze 
hadden behoren te zijn ontdekt, doch uiterlijk binnen 3 
maanden na levering schriftelijk aan verkoper te melden.  

7.5 Iedere reclame dient schriftelijk te geschieden, met daarin 
een duidelijke en nauwkeurige omschrijving van de klacht 
en onder opgave van de datum en het nummer van de 
factuur betrekking hebbend op de betreffende zaken. 

7.6 Ook indien de wederpartij tijdig reclameert, blijft zijn 
verplichting tot betaling en afname van gekochte zaken 
bestaan. 

7.7 Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke 
toestemming van verkoper worden geretourneerd (zie 
artikel 8). 

7.8 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een 
gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit 
onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste 
opslag of onderhoud daaraan door de wederpartij en/of 
door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van 
verkoper, de wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen 
hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te 
brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die 

daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze 
werden ver- of bewerkt op een andere dan de 
voorgeschreven wijze. De wederpartij komt evenmin 
aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan 
door of het gevolg is van omstandigheden waar verkoper 
geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen 
weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet 
uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera. 

 
ARTIKEL 8 RETOURRECHT 
8.1 Retourzendingen worden enkel geaccepteerd als zaken 

niet goed, dat wil zeggen beschadigd, zijn aangeleverd of 
een ander gebrek vertonen. Door de wederpartij foutief 
bestelde zaken kunnen niet geretourneerd worden. 

8.2 Retourzendingen dienen van tevoren door verkoper te 
worden goedgekeurd. Verkoper zal de wederpartij een 
retournummer geven en mededelen of verkoper de zaken 
zal doen terughalen of dat de wederpartij de zaken zal 
terugzenden. Onvoldoende gefrankeerde zendingen en 
rembourszendingen worden nimmer geaccepteerd en 
komen dus retour afzender.  

8.3 In geval van retourzendingen door de wederpartij blijven 
zaken voor rekening en risico van de wederpartij totdat 
verkoper de zaken zal hebben ontvangen. Uit ontvangst 
door verkoper van retour gezonden zaken kan geen 
goedkeuring of aanvaarding van retourneren worden 
afgeleid. 

8.4 In geval van een gerechtvaardigde en door verkoper 
erkende retourzending worden de door de wederpartij 
betaalde transportkosten aan de wederpartij gecrediteerd. 

8.5 Indien retourzendingen zonder retournummer en/of 
toestemming van verkoper geschieden, zijn alle daaruit 
voortvloeiende kosten voor rekening van de wederpartij. 
Naast transportkosten worden 10% handelingskosten van 
het retourbedrag in rekening gebracht.  

8.6 Retourzendingen zonder retournummer en/of toestemming 
van verkoper ontheffen koper nimmer van diens 
betalingsverplichtingen.  

 
ARTIKEL 9 AANSPRAKELIJKHEID 
9.1 Als verkoper aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid 

beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende zaken. 
9.2 Verkoper is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals 

schade in de vorm van winstderving en andere indirecte 
schade.  

9.3 In het geval van leveringen van stofmaterialen is verkoper - 
mede gelet op het feit dat deze zaken met name bestaan 
uit producten die zullen worden verwerkt (door de 
wederpartij) teneinde een eindproduct tot stand te brengen 
- niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een 
onjuiste behandeling van geleverde zaken. Onder onjuiste 
behandeling wordt onder meer verstaan: een behandeling 
van de zaken voor een ander doel dan waarvoor de zaken 
zijn bestemd en be- of verwerking of gebruik van de zaken 
in strijd met de gebruiksvoorschriften.  

9.4 Elk vorderingsrecht van de wederpartij jegens verkoper 
vervalt na verloop van één jaar nadat de zaken volgens de 
overeenkomst aan de wederpartij zijn geleverd of aan de 
wederpartij ter beschikking zijn gesteld, tenzij de 
wederpartij binnen deze termijn een gerechtelijke 
procedure tegen verkoper is gestart.  

9.5 De wederpartij vrijwaart verkoper tegen aanspraken op 
schadevergoeding van derden in verband met door 
verkoper aan de wederpartij geleverde zaken of voor de 
wederpartij verrichte diensten voor zover deze schade 
krachtens de overeenkomst en deze algemene 
voorwaarden in de verhouding tot de wederpartij niet voor 
rekening en risico van verkoper komt.  

9.6 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van 
aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is 
aan opzet of bewuste roekeloosheid van verkoper of haar 
leidinggevende ondergeschikten. 

 
ARTIKEL 10 EIGENDOMSVOORBEHOUD 
10.1 Verkoper blijft eigenaar van alle door haar aan de 

wederpartij krachtens enige overeenkomst geleverde of te 
leveren zaken totdat de wederpartij de tegenprestatie(s) 
met betrekking tot al deze zaken volledig is nagekomen. 
Indien verkoper krachtens deze overeenkomst(en) 
diensten heeft verricht of dient te verrichten, blijven de in 
de vorige zin bedoelde zaken eigendom van verkoper 
totdat de wederpartij ook de vorderingen van verkoper 
betreffende de tegenprestatie(s) terzake daarvan volledig 
heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom 
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voor vorderingen die verkoper op de wederpartij verkrijgt 
wegens niet-nakoming door de wederpartij van zodanige 
overeenkomst(en). 

10.2 Door verkoper afgeleverde zaken, die onder het 
eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader 
van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. 
In geval van faillissement of surseance van betaling van de 
wederpartij is ook het doorverkopen in het kader van een 
normale bedrijfsuitoefening niet toegestaan. Overigens is 
de wederpartij niet bevoegd de zaken te verpanden of hier 
enig ander recht op te vestigen. 

10.3 De wederpartij verplicht zich de onder eigendoms-
voorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom 
van verkoper en te verzekeren en verzekerd te houden 
tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen 
diefstal en de polis en het bewijs van premiebetaling van 
deze verzekering op eerste verzoek aan verkoper ter 
inzage te geven. 

 
ARTIKEL 11 BETALING 
11.1 Verkoper verzekert de wederpartij middels een 

kredietlimiet. Indien de kredietlimietverzekerings-
maatschappij geen limiet kan verstrekken, zullen de 
leveringen onder rembours of door vooruitbetaling 
geschieden.  

11.2 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na 
factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde 
bedrag naar de bankrekening van verkoper.  
Na verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum, zonder 
dat volledige betaling heeft plaatsgevonden, is de 
wederpartij in verzuim; de wederpartij is vanaf het moment 
van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente 
verschuldigd gelijk aan de in de onderlinge verhouding 
tussen verkoper en de wederpartij geldende wettelijke 
rente.  

11.3 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is 
overeengekomen staat verkoper de wederpartij toe om 
1,5% van het netto factuurbedrag in mindering te brengen, 
indien de betaling binnen 8 dagen na factuurdatum is 
bijgeschreven op de bankrekening van verkoper. 

11.4 Bezwaren tegen een gezonden factuur dienen binnen de 
betalingstermijn schriftelijk en gemotiveerd te worden 
ingediend. Het maken van bezwaar ontslaat de wederpartij 
niet van de verplichting de betreffende factuur en 
eventueel nog  andere openstaande facturen tijdig en 
volledig te voldoen. 

11.5 In geval van betaling op de bankrekening van verkoper 
geldt de dag van creditering van die rekening als de dag 
van betaling. 

11.6 Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter 
afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente 
en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen 
die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij 
dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

 
ARTIKEL 12 INCASSOKOSTEN 
De in gebreke zijnde wederpartij is voor kosten, die door zijn gebrek  
zijn veroorzaakt, aan de verkoper ter dekking van de  
buitengerechtelijke incassokosten een vergoeding verschuldigd. De  
hoogte van die vergoeding komt overeen met het percentage zoals  
vermeld in het incassotarief van de Nederlandse Orde van  
Advocaten en wordt berekend over elk factuurbedrag dat  
achterstallig is geweest, met een minimum van € 25,00 per factuur.  
Een en ander staat los van de eventueel door de rechter  
vastgestelde proceskosten indien een vordering door verkoper of  
een derde namens verkoper uit handen is gegeven. 
 
ARTIKEL 13 OVERMACHT 
13.1 Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de 

nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan 
verkoper zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en 
voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk 
maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: 
stakingen; een algemeen gebrek aan benodigde 
grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de 
overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; 
niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere 
derden waarvan verkoper afhankelijk is; de omstandigheid 
dat verkoper een prestatie die van belang is in verband 
met de door haar zelf te leveren prestatie niet, niet tijdig of 
niet behoorlijk geleverd krijgt; overheidsmaatregelen die 
verkoper verhinderen haar verplichtingen tijdig en/of 
deugdelijk na te komen; bovenmatig ziekteverzuim; 
terroristische aanslagen; beperking of stopzetting van de 

levering door openbare nutsbedrijven; brand; het niet of in 
onvoldoende mate beschikbaar zijn van (ruwe) materialen 
benodigd voor de productie van de te leveren zaken; 
stagnatie door vorstverlet of andere weersinvloeden en 
algemene vervoersproblemen. 

13.2 Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te 
beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) 
nakoming verhindert intreedt nadat verkoper haar 
verbintenis had moeten nakomen.  

13.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere 
verplichtingen van verkoper opgeschort. Indien de periode 
waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen 
door verkoper niet mogelijk is, langer duurt dan drie 
maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te 
ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot 
schadevergoeding bestaat. 

13.4 Indien verkoper bij het intreden van de overmacht al 
gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of 
slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is 
zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel 
afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden 
deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk 
contract. 

 
ARTIKEL 14 GEHEIMHOUDING 
Beide partijen zijn, behoudens de voor hen geldende wettelijke 
verplichtingen, verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke 
informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit 
andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als 
dit door de informatieverschaffende partij is medegedeeld of als dit 
voortvloeit uit de aard van de informatie. 

 
ARTIKEL 15 INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE 
EIGENDOM; AUTEURSRECHT 
15.1 Verkoper behoudt zich alle rechten van intellectuele en 

industriële eigendom voor, waaronder, maar niet beperkt 
tot, de auteursrechten, merkrechten, octrooirechten, 
databankrechten, modelrechten, handelsnaamrechten, 
alsmede de rechten op know how. 

15.2 Alle door verkoper verstrekte stukken en informatie, zoals 
rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, 
software enz. blijven het eigendom van verkoper en zijn 
uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de 
wederpartij en mogen zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van verkoper niet worden verveelvoudigd, 
openbaar gemaakt, geëxploiteerd of ter kennis van derden 
worden gebracht. 

15.3 Verkoper behoudt tevens het recht de door de uitvoering 
van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere 
doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen 
vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt 
gebracht.  

15.4 Indien de geleverde zaken door verkoper zijn 
geproduceerd op grond van door de wederpartij verstrekte 
specificaties, staat de wederpartij er voor in dat daarmee 
geen rechten van derden (zoals intellectuele en industriële 
eigendomsrechten) worden geschonden. De wederpartij 
zal opdrachtgever vrijwaren voor alle aanspraken van 
derden terzake en zal als gevolg daarvan en in verband 
daarmee door opdrachtgever geleden schade op eerste 
verzoek aan opdrachtgever vergoeden. 

 
ARTIKEL 16 GESCHILLENBESLECHTING 
Voor alle overeenkomsten gesloten onder de werking van deze 
voorwaarden c.q. bepalingen geldt dat geschillen met betrekking tot 
deze overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de rechter te 
Utrecht. Verkoper kan de wederpartij naar keuze ook in rechte 
betrekken voor het gerecht van diens plaats van vestiging c.q. 
woonplaats. 
 
ARTIKEL 17 TOEPASSELIJK RECHT 
Op alle overeenkomsten gesloten onder de werking van deze 
voorwaarden c.q. bepalingen is Nederlands recht van toepassing. 
Verkoper kan de wederpartij naar keuze ook in rechte betrekken 
onder toepassing van het recht van het land waar de wederpartij 
gevestigd dan wel woonachtig is. 
 
ARTIKEL 18 VERTALINGEN 
In geval van verschillen tussen vertalingen van deze algemene 
voorwaarden en de Nederlandse tekst van de voorwaarden, 
prevaleert de Nederlandse tekst. 
 
 

 


