Algemene Montagevoorwaarden PSB Bedrijfswageninrichting B.V.
Artikel 1. Definities
1. In deze Algemene Montagevoorwaarden (hierna ook wel genoemd: ‘AM’) worden de
hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk
anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
•
Documenten: de geschriften die de Overeenkomst belichamen, waaronder
de documenten die daar onderdeel van uitmaken;
•
Medewerker(s): iedere persoon die door Opdrachtnemer te werk wordt
gesteld, waaronder begrepen werknemers van Opdrachtnemer of
Onderopdrachtnemers, door Opdrachtnemer ingeleende arbeidskrachten,
door Opdrachtnemer ingezette zzp’ers of andere derden;
•
Opdrachtgever: de partij met wie Opdrachtnemer onderhandelt over de
totstandkoming van de Overeenkomst en/of met wie Opdrachtgever de
Overeenkomst sluit;
•
Opdrachtnemer: PSB Bedrijfswageninrichting B.V., statutair gevestigd te
Dordrecht, ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 51598655;
•
Onderopdrachtnemer: een (rechts)persoon die door Opdrachtnemer (direct
of indirect) ten behoeve van de uitvoering van de Werkzaamheden wordt
ingeschakeld;
•
Order: iedere opdracht van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer tot het
verrichten van Werkzaamheden;
•
Overeenkomst: de wilsovereenstemming tussen Opdrachtgever en
Opdrachtnemer met betrekking tot het verrichten van de Werkzaamheden;
•
Werkzaamheden: de door Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst
te verrichten werkzaamheden bestaande uit de levering van zaken en/of
uitvoering van een Werk en/of het verrichten van andere diensten en/of
werkzaamheden en daarmee verband houdende activiteiten;
•
Producent(en): iedere (rechts)persoon waarvan Opdrachtnemer zaken
afneemt ten behoeve van de Opdrachtgever om te verwerken voor- en/of te
leveren aan Opdrachtgever;
•
Werk: het in de Overeenkomst omschreven werk (een bouwkundig geheel) dat
Opdrachtnemer op basis van de Overeenkomst dient te realiseren.
Artikel 2. Algemeen en toepasselijkheid
1. Deze AM zijn van toepassing op alle aanvragen, ter zake van door Opdrachtnemer
voor Opdrachtgever te verrichten Werkzaamheden.
2. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever, onder welke benaming dan ook,
worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen.
3. Opdrachtnemer heeft het recht om de AM eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen worden
schriftelijk of per e-mail bekend gemaakt aan Opdrachtgever en treden in werking
dertig (30) dagen na de bekendmaking, tenzij bij de bekendmaking een andere datum
wordt aangegeven.
4. In het geval één of meerdere bepalingen in deze AM op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of geheel of gedeeltelijk vernietigd mochten worden, blijven de
overige bepalingen in deze AM volledig van kracht.
5. Ingeval van strijd tussen bepalingen in deze AM en de (overige) bepalingen in de
Overeenkomst prevaleren de (overige) bepalingen in de Overeenkomst.
Artikel 3. Offerte en/of aanbieding
1. Opdrachtnemer doet diens offerte en/of aanbieding gestand gedurende een
termijn van 14 dagen, tenzij in de offerte en/of aanbieding uitdrukkelijk
schriftelijk anders is bepaald.
2. Offertes en/of aanbiedingen met eventueel daarbij behorende Documenten en
bescheiden in de meest brede zin van het woord blijven eigendom van
Opdrachtnemer. Aanbiedingen mogen niet zonder toestemming van Opdrachtnemer
worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt.
3. Door Opdrachtnemer verstrekte informatie in de vorm van offertes, aanbiedingen,
Documenten, modellen, folders, artist-impressions, catalogi, afbeeldingen,
tekeningen, gewichten, proeven (samples), afmetingen, technische specificaties,
verzenddocumentatie of ander informatiemateriaal hebben uitsluitend een informatief
karakter. Opdrachtgever kan hieraan geen rechten ontlenen.
Artikel 4. Overeenkomst
1. Een Overeenkomst komt enkel tot stand door een schriftelijke bevestiging van
Opdrachtnemer of door uitvoering van de Werkzaamheden door
Opdrachtnemer.
2. Aanvullingen op en wijzigingen van bepalingen in de Overeenkomst binden
Opdrachtgever slechts als deze schriftelijk door Opdrachtnemer zijn aanvaard.
Artikel 5. Prijs
1. De door Opdrachtnemer opgegeven en/of overeengekomen prijzen luiden in euro’s,
tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Deze prijzen zijn exclusief belasting
- waaronder BTW - en andere heffingen en/of belastingen van overheidswege.
Wijzigingen in het BTW-tarief worden te allen tijde aan Opdrachtgever
doorberekend.
2. Opdrachtnemer is gerechtigd na de aanbieding en/of tijdens de duur van de
uitvoering van de Overeenkomst, echter niet eerder dan 3 (drie) maanden na het
moment van plaatsen van de Order, de prijs te verhogen:
- Ingeval van een wijziging van de marktomstandigheden of van de kosten, waarop
de prijzen zijn gebaseerd, waaronder niet limitatief begrepen, prijsverhogingen in
grondstoffen en/of energie, langere levertijden, valutaschommelingen e.d.
- in het geval van onvoorziene omstandigheden waaronder oorlogen,
terroristische dreiging c.q. aanslagen, oproer, brand, cyberaanvallen c.q.
cybercriminaliteit, overstromingen, pandemieën, overheidsmaatregelen en
storingen in levering van energie en/of gas, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
Deze verhoging geldt dan voor die delen van de Overeenkomst die, ten tijde van die
verhoging, nog niet zijn uitgevoerd. Opdrachtnemer zal deze verhoging voor de
(deel)leveringen waarop deze verhoging betrekking heeft aan Opdrachtgever
meedelen.
3. De benodigde elektriciteit, gas en water komen voor rekening van
Opdrachtgever.
4. Alle kosten die het gevolg zijn van omstandigheden waarmee Opdrachtnemer bij
het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs geen rekening hoefde te houden,
komen voor rekening van Opdrachtgever.
Artikel 6. Facturering, betaling en zekerheidstelling
1. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd op voorschotbasis te factureren dan
wel in termijnen te factureren.
2. Betaling door Opdrachtgever dient te geschieden binnen uiterlijk dertig (30)
kalenderdagen na de factuurdatum.
3. In geval van niet, niet-tijdige of niet-gehele betaling van een factuur is
Opdrachtgever, zonder ingebrekestelling, in verzuim en worden alle
betalingsverplichtingen
van
Opdrachtgever
onmiddellijk
opeisbaar,
onverminderd de overige aan Opdrachtnemer toekomende rechten. Dit is
eveneens het geval indien Opdrachtgever in staat van faillissement wordt
verklaard of surséance van betaling aanvraagt of wordt verleend.
4. De aanvraag tot een reclamering of een toegewezen reclamering schort de
betalingsverplichting voor Opdrachtgever niet op.
5. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting of verrekening van diens
verplichtingen.
6. Bij niet-tijdige of niet-geheel gedane betalingen is Opdrachtgever rente
verschuldigd van 1 % per maand vanaf de vervaldag van de factuur. Daarnaast
komen alle in redelijkheid door Opdrachtnemer gemaakte buitengerechtelijke
kosten in het kader van de niet, niet-gehele of niet-tijdige nakoming door
Opdrachtgever voor rekening van Opdrachtgever, zulks met een minimum van
15 % van de verschuldigde hoofdsom (inclusief BTW), welke minimale
vergoeding (mede) gezien moet worden als een aansporing voor Opdrachtgever
om diens (betalings)verplichtingen na te komen.
7. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in mindering in de
eerste plaats op alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats op
de facturen die het langst opeisbaar zijn, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de
voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
8. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om bij of na het aangaan van de
Overeenkomst van Opdrachtgever gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of
deugdelijke zekerheid te verlangen voor de nakoming van Opdrachtgevers
verplichtingen onder de Overeenkomst in de vorm van een bankgarantie of
daarmee redelijkerwijs gelijk te stellen zekerheid en is gerechtigd om, totdat die
zekerheid zal zijn verstrekt, diens verplichtingen ten opzichte van Opdrachtgever
op te schorten. Opdrachtgever zal daaraan op eerste verzoek voldoen. Indien
Opdrachtgever geen of onvoldoende zekerheid stelt, is Opdrachtnemer
gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. Opdrachtgever is in dat geval
aansprakelijk voor alle schade van Opdrachtnemer. Indien Opdrachtnemer op
het moment van de ontbinding reeds zaken heeft geleverd en/of
Werkzaamheden ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht, zullen deze
geleverde zaken en/of Werkzaamheden en de daarmee samenhangende
betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die
Opdrachtnemer vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen
zij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of
geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de
ontbinding direct opeisbaar.
9. In het geval dat Opdrachtgever onderdeel uitmaakt van één of meer
groepsmaatschappijen, dan is Opdrachtnemer steeds gerechtigd om - al dan
niet opeisbare - vorderingen van één of meer van de groepsmaatschappijen
behorende tot de groep van Opdrachtnemer namens zodanige

groepsmaatschappij(en) te verrekenen met vorderingen die Opdrachtgever
heeft op Opdrachtnemer uit hoofde van de Overeenkomst. Voor zover enigerlei
toestemming van de zijde van Opdrachtgever is vereist, wordt deze
toestemming geacht onvoorwaardelijk en onherroepelijk aan Opdrachtnemer te
zijn verleend.
Artikel 7. Aanvang Werkzaamheden en oplevering van het Werk
1. De start van de uitvoering van de Werkzaamheden vangt aan op de dag dat
Opdrachtnemer beschikt over alle voor de uitvoering van de Werkzaamheden
noodzakelijke zaken.
2. Als tijdstip van de oplevering van het Werk geldt het moment dat Opdrachtnemer te
kennen heeft gegeven dat het Werk klaar is om (op) te leveren.
3. De (op)levertijd is niet aan te merken als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen. Bij een (toerekenbare) overschrijding van de oplevertijd zal steeds
een ingebrekestelling noodzakelijk zijn.
4. De oplevertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst
geldende werkomstandigheden. Indien vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging
van deze omstandigheden, door een gebeurtenis die buiten de macht van
Opdrachtnemer ligt en niet aan Opdrachtnemer kan worden toegeschreven, wordt de
(op)levertijd zodanig verlengd en is Opdrachtnemer voor de overschrijding van de
(op)levertijd geen schadevergoeding verschuldigd.
Artikel 8. De Werkzaamheden
1. Opdrachtnemer zal bij de uitvoering van de Werkzaamheden de zorg van een goed
opdrachtnemer in acht nemen. Opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting en
geen resultaatsverplichting.
2. Opdrachtnemer is gerechtigd de ingezette Medewerker(s) te vervangen door (een)
andere Medewerker(s) met dezelfde of vergelijkbare kwalificaties.
3. Indien Opdrachtnemer de Werkzaamheden verricht op basis van door Opdrachtgever
aan te leveren gegevens, dan zullen deze gegevens in overeenstemming met de door
Opdrachtnemer te stellen voorwaarden door Opdrachtgever worden geprepareerd en
voor rekening en risico van Opdrachtgever worden aangeleverd.
Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud in geval van levering van zaken
1. Alle door Opdrachtnemer geleverde zaken blijven eigendom van Opdrachtnemer
totdat Opdrachtgever aan diens betalingsverplichtingen uit de Overeenkomst ten
opzichte van Opdrachtnemer heeft voldaan..
2. Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de
nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Opdrachtnemer te
behandelen, verzekerd te houden en deze niet te verpanden, te verwerken, over te
dragen of af te geven aan derden. Bij niet-nakoming van deze verplichting wordt de
gehele met de Overeenkomst gemoeide opdrachtsom terstond opeisbaar.
3. Indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van diens verplichtingen ten
opzichte van Opdrachtnemer, heeft Opdrachtnemer het recht de zaken waarvan de
eigendom is voorbehouden, terstond terug te nemen. Voor zover noodzakelijk zal
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer op diens eerste verzoek onmiddellijke toegang
verlenen tot gebouwen en/of terreinen, waarvan Opdrachtgever eigenaar dan wel
beheerder is, zodat Opdrachtnemer diens eigendom(men) kan revindiceren.
4. Door Opdrachtgever verrichte betalingen worden allereerst en zo veel mogelijk
toegerekend
aan
vorderingen
van
Opdrachtnemer
waarvoor
geen
eigendomsvoorbehoud geldt.
Artikel 10. Wijzigingen en annulering
1. Een verzoek tot wijziging van de Overeenkomst door Opdrachtgever dient schriftelijk,
onder vermelding van datum en onder begeleiding van alle bescheiden c.q.
Documenten met betrekking tot de Overeenkomst bij Opdrachtnemer te worden
ingediend.
2. Het wijzigen van een Overeenkomst is slechts mogelijk indien de omstandigheden
naar de mening van Opdrachtnemer dit toelaten.
3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor kosten die voortvloeien uit wijzigingen,
uitgevoerd op verzoek van Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
4. Vanaf het moment dat Opdrachtnemer is gestart met de uitvoering van de
Werkzaamheden is het niet meer mogelijk voor Opdrachtgever om de Opdracht te
annuleren, tenzij Opdrachtgever de Werkzaamheden die op grond van de
Overeenkomst moeten worden verricht, in zijn geheel vergoedt.
Artikel 1 1. K lachten en reclamering
1. Klachten over door Opdrachtnemer uitgevoerde Werkzaamheden dienen door
Opdrachtgever, op straffe van verval van recht, zo spoedig mogelijk nadat
Opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te
ontdekken, doch uiterlijk binnen veertien (14) werkdagen na voltooiing van de
betreffende Werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer.
De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de
tekortkoming(en) te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te
reageren. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden
ingediend en wel binnen vijf (5) werkdagen na verzenddatum van de facturen.
Na ommekomst van deze periode geldt de inhoud van de facturen als uitsluitend
bewijs betreffende de (waarde en correcte uitvoering van de) daaronder
verrichte Werkzaamheden, behoudens tegenbewijs.
2. Reclamering is slechts dan mogelijk als er geen sprake is van overmacht aan
de zijde van Opdrachtnemer in de zin van deze AM.
3. Betaling door Opdrachtnemer als gevolg van reclamering door Opdrachtgever
wordt gedaan met aftrek van opeisbare vorderingen van Opdrachtnemer op
Opdrachtgever.
4. De vorderingen van Opdrachtgever vervallen twee (2) jaar nadat Opdrachtgever,
Opdrachtnemer in overeenstemming met dit artikel op de hoogte heeft gesteld
van de klacht.
Artikel 12. Beëindiging
1. Een Overeenkomst eindigt door verloop van de overeengekomen periode of het
volbrengen van het Werk.
2. Onverminderd de wettelijke beëindigingsmogelijkheden en overige rechten heeft
Opdrachtnemer in ieder geval het recht om de met Opdrachtgever gesloten
Overeenkomst per direct door opzegging te doen eindigen of te ontbinden,
zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn en zonder dat Opdrachtnemer
gehouden is enige ingebrekestelling te versturen, indien:
a) Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, diens faillissement
aanvraagt of dit wordt aangevraagd;
b) Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, deze wordt
verleend of Opdrachtgever overgaat tot liquidatie;
c) op het vermogen van Opdrachtgever of een gedeelte daarvan beslag wordt
gelegd;
d) de zeggenschap van Opdrachtgever bij een ander komt te rusten dan ten
tijde van het sluiten van de Overeenkomst;
e) Opdrachtgever rechtspersoonlijkheid verliest of diens onderneming geheel
of gedeeltelijk stillegt, ontbindt hetzij liquideert;
f) Opdrachtgever
feitelijk
diens
onderneming
staakt
c.q.
diens
ondernemersactiviteiten feitelijk beëindigt en/of heeft beëindigd;
g) Opdrachtgever als gevolg van overmacht diens verplichtingen ten opzichte
van Opdrachtnemer niet kan nakomen en die overmachtssituatie ten minste
twintig (20) kalenderdagen aanhoudt;
h) Opdrachtgever toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de
verplichtingen onder de Overeenkomst of indien Opdrachtnemer goede
grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever tekort zal schieten in de nakoming
van diens verplichtingen onder de Overeenkomst;
i) indien na het plaatsen van de Order een wijziging optreedt van de
marktomstandigheden of van de kosten, waarop de prijzen zijn gebaseerd.
Artikel 13. Cessie- en verpandingsverbod
1. Het is niet toegestaan en niet mogelijk voor Opdrachtgever om vorderingen die
Opdrachtgever ingevolge de Overeenkomst of uit welke andere hoofde dan ook heeft
of zal verkrijgen op Opdrachtnemer, over te dragen en/of te verpanden.
Artikel 14. Garanties
1. Bij gelegitimeerde aanspraken op garantie geldt dat:
(i) Opdrachtnemer zich verbindt voor diens rekening de gebreken te herstellen of de
gebrekkige zaken, het gebrekkige Werk of een gegarandeerd onderdeel daarvan
te vervangen, een en ander steeds ter vrije keuze van Opdrachtnemer, tenzij het
gebrek afkomstig is van een zaak die niet door Opdrachtnemer is geleverd;
(ii) De garantietermijn bedraagt 12 maanden vanaf het moment van de oplevering van
het Werk, mits door de Opdrachtgever steeds aan al diens verplichtingen
ingevolge de Overeenkomst is voldaan en met dien verstande dat de garantie
vervalt indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer
door Opdrachtgever of derden wijzigingen worden aangebracht in het Werk of
daaraan werkzaamheden (onderhoud daaronder mede begrepen) worden verricht;
(iii) Geen beroep op de garantie kan worden gedaan bij:
• onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van het Werk door Opdrachtgever;
• het niet opvolgen van gebruiksaanwijzingen of instructievoorschriften van
Opdrachtnemer;
• gebreken welke ontstaan door normale slijtage en bij ongelukken of onheil,
zoals brand, waterschade, aardbevingen, (verkeers)ongelukken, vandalisme et
cetera;
• de toepasselijkheid van enig overheidsvoorschrift betreffende de aard of de
kwaliteit van de toegepaste zaken of werkwijzen;
• zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op instructie van of namens
Opdrachtgever toegepast;
• aanpassingen aan het Werk door (of in opdracht van) Opdrachtgever.
2. De garantie is te allen tijde beperkt tot het bedrag ter hoogte van de waarde van
herstel of vervanging en nimmer voor een hoger bedrag. Opdrachtgever moet

3.

4.

5.

6.

Opdrachtnemer in alle gevallen adequate gelegenheid bieden een eventueel gebrek
te herstellen, bij gebreke waarvan de aanspraken van Opdrachtgever komen te
vervallen.
De garantie zal inhouden dat Opdrachtnemer voor diens rekening tijdens de
garantieperiode optredende gebreken, waarvan Opdrachtgever aannemelijk maakt
dat die duidelijk te wijten zijn aan Opdrachtnemer, op eerste aanzegging van
Opdrachtgever zo spoedig mogelijk zal herstellen dan wel (laten) vervangen. Indien
het Werk niet door Opdrachtnemer vervaardigde zaken bevat, dan geldt de
garantieperiode van de producent van deze zaken.
De kosten van onderzoek door Opdrachtnemer naar vermeende gebreken komen ten
laste van de Opdrachtgever, tenzij blijkt dat er een gebrek aanwezig is waarvoor de
garantie is verleend dan wel van toepassing is.
Opdrachtnemer is nimmer verplicht haar garantieverplichtingen na te komen voor
zover de kosten die daaruit voortvloeien, hoger zijn dan de voor de Werkzaamheden
overeengekomen prijs c.q. de opdrachtsom van het Werk.
Opdrachtgever garandeert dat, voor zover van toepassing, door anderen uit te voeren
werkzaamheden, die niet tot de Werkzaamheden behoren, zodanig en zo tijdig
worden verricht, dat de uitvoering van de Werkzaamheden daarvan geen vertraging
of anderszins hinder ondervindt.

Artikel 15. Overmacht
1. Onder overmacht voor Opdrachtnemer wordt, onder van toepassing verklaarde van
het bepaalde in artikel 6:75 BW, onder meer verstaan: een algemeen gebrek aan
materiaal, de prijsstijgingen als gevolg daarvan, storingen in productieprocessen
zowel van Opdrachtnemer als van diens toeleveranciers en onderaannemers,
bedrijfsstoring, algemene vervoersbelemmeringen, (al dan niet toerekenbare) nietnakoming door opdrachtgevers van Opdrachtnemer, werkstakingen (zowel
georganiseerd als ongeorganiseerd), personeelsgebrek, cyberaanvallen c.q.
cybercriminaliteit, oorlog(sgevaar), terroristische dreiging, oproer, molest, brand,
waterschade, overstroming, bedrijfsbezetting, pandemieën, overheidsmaatregelen
en, storingen in levering van energie.
Artikel 16. Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor hinder, schade of kosten welke mochten
ontstaan aan de eigendommen van de Opdrachtgever of van derden, indien deze
schade of kosten een gevolg zijn van:
• het uitvallen van de stroom, gas en/of water;
• het ontvreemden of beschadigen van materieel en installaties van Opdrachtnemer,
ook wanneer dit ’s nachts en tijdens vrije dagen en uren geschiedt;
• ondeugdelijkheid van materiaal en/of onderdelen die door Opdrachtgever ter
beschikking zijn gesteld;
• omstandigheden die in de risicosfeer van Opdrachtgever liggen.
2. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer uit hoofde van een toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst, onrechtmatige daad of uit enige
andere hoofde is beperkt tot de waarde van het Werk (excl. btw) in de nakoming
waarvan Opdrachtnemer tekort is geschoten met een maximum van € 5.000,-- per
gebeurtenis, waarbij een serie van opeenvolgende gebeurtenissen geldt als één
gebeurtenis en voorts met dien verstande dat Opdrachtnemer niet aansprakelijk is
voor indirecte schade, zoals gederfde omzet, gederfde winst, gemiste kansen,
immateriële schade, schade als gevolg van bedrijfsstagnatie en aantasting van de
goede naam.
3. De in deze AM genoemde beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van
de opzet of bewuste roekeloosheid van het leidinggevende personeel van
Opdrachtnemer.
Artikel 17. Vrijwaring

1. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer, diens Medewerkers en eventueel door
Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van diens verplichtingen onder de
Overeenkomst ingeschakelde derden tegen alle aanspraken van overige derden op
vergoeding van enige door laatstgenoemden (vermeend) geleden schade,
veroorzaakt door of anderszins verband houdende met door Opdrachtnemer
geleverde zaken en/of opgeleverd Werk, tenzij Opdrachtnemer, ware deze schade
door Opdrachtgever geleden, op grond van deze AM daarvoor aansprakelijk zou zijn
geweest en alsdan enkel voor het meerdere boven het bedrag tot waar de
aansprakelijkheid van Opdrachtnemer dan zou zijn beperkt.
Artikel 18. Overige bepalingen
1. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van de Werkzaamheden
geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan derden.
2. Verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst en deze AM die naar hun aard
bestemd zijn om ook na de beëindiging van de Overeenkomst (op welke grond dan
ook) voort te duren, blijven na de beëindiging van de Overeenkomst bestaan.
3. De Nederlandstalige tekst van deze AM vormt de enige authentieke tekst. Bij afwijking
tussen de Nederlandstalige tekst en een vertaling in een buitenlandse taal prevaleert
de Nederlandstalige tekst.
4. Reclame/marketing uitingen waarin de naam Opdrachtnemer gebruikt wordt dienen
vooraf schriftelijk door Opdrachtnemer te worden goedgekeurd.
Artikel 19. Data en privacy
1. Voor zover niet anders schriftelijk is overeengekomen met Opdrachtgever mag
Opdrachtnemer, zonder verdere restricties, alle informatie die Opdrachtnemer
verkrijgt bij de uitvoering van de Overeenkomst opslaan, verwerken en
(her)gebruiken.
2. Opdrachtgever en Opdrachtnemer zullen voldoen aan alle eisen die de wet en/of
regelgeving met betrekking tot (de verwerking van) persoonsgegevens stellen,
zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (Verordening (EU)
en
de
Uitvoeringswet
Algemene
verordening
2016/679,
(“AVG”)
gegevensbescherming (“UAVG”). Indien Opdrachtgever persoonsgegevens
verwerkt
ten
behoeve
van
Opdrachtnemer
zullen
partijen
een
verwerkersovereenkomst sluiten.
Artikel 20. Geschillen en toepasselijk recht
1. Alle geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst zullen bij uitsluiting worden
voorgelegd aan de rechtbank te Rotterdam.
2. Op de Overeenkomst is exclusief Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting
van het Weens Koopverdrag.

