Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden
van Texel Company, betrekking hebbende op de activiteiten van de handelsnamen Gifts2get,
HR Promotions en HR Speelkaarten, gevestigd aan De Slufter 146, 2134 XK te Hoofddorp
en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, onder nummer 34203662,
alwaar deze voorwaarden zijn gedeponeerd.

Artikel 1. Definities
Lid 1:
In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, hierna kortweg te noemen ‘Voorwaarden’,
wordt verstaan onder:
Goederen, de door de Leverancier te leveren zaken, zoals de door haar te leveren producten, diensten,
adviezen en creatieve uitingen.
Leverancier, de rechtspersoon Texel Company, onder meer handelend onder de handelsnamen
Gifts2get, HR Promotions en HR Speelkaarten, die de opdracht heeft aanvaard of een aan een
mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aanbod heeft uitgebracht;
Opdrachtgever, de natuurlijke of rechtspersoon die aan de Leverancier opdracht heeft gegeven, of
hiertoe voornemens is, tot de vervaardiging van Goederen of tot het verrichten van werkzaamheden;
Overeenkomst, de schriftelijke vastlegging van de tussen de Leverancier en de Opdrachtgever
gemaakte afspraken;
Overmacht, elke van de wil van de Leverancier onafhankelijke omstandigheid -ook al was deze
ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst reeds te voorzien- die nakoming van de
Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daar niet reeds onder
begrepen, doch niet uitsluitend, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, natuurrampen, oproer,
werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en/of ernstige storingen in het
bedrijf van de Leverancier of van haar toeleveranciers, met inbegrip van het niet (tijdig) of
onvoldoende beschikbaar zijn van materialen, transport, brandstoffen, energie en arbeidskracht.
Persoonsgegevens : de naam, adres- en contactgegevens van de Opdrachtgever.
Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deeluit van:
1. alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen van Gifts2get, HR Promotions
en HR Speelkaarten, hierna kortweg te noemen de ‘Leverancier’;
2. alle opdrachten aan de Leverancier tot verkoop en levering door de Leverancier van
producten, diensten, adviezen en creatieve uitingen, hierna kortweg te noemen ‘Goederen’;
3. alle Overeenkomsten met de Leverancier.
2.2 Het in het voorgaande lid bepaalde geldt eveneens voor (nadere dan wel aanvullende)
Overeenkomsten tussen de Leverancier en de Opdrachtgever, waarbij de toepasselijkheid
van deze voorwaarden niet nader (uitdrukkelijk) is ingeroepen.
2.3 Toepasselijkheid van eventuele algemene leverings- of inkoopvoorwaarden van de
Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Afwijkingen van of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van
toepassing indien deze door de directie van de Leverancier zijn geaccordeerd.
Op eventuele door de directie van de Leverancier gefiatteerde afwijkingen van deze
algemene voorwaarden kan door de Opdrachtgever uitsluitend beroep worden gedaan voor
de opdracht waarop de afwijking of aanvulling betrekking heeft.
De Leverancier is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen.
Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds uitgebrachte aanbiedingen en gesloten
Overeenkomsten. Wijzigingen worden één (1) maand na deponering bij de Kamer van
Koophandel van kracht.
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Artikel 3 Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen in welke vorm dan ook zijn voor de Opdrachtgever vrijblijvend en geldig
voor de in de aanbieding vermelde termijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen, en zijn gebaseerd op levering onder normale omstandigheden en
normale werktijden.
3.2 Indien een aanbieding door de Opdrachtgever wordt aanvaard, heeft de Leverancier het
recht het aanbod binnen vier werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
3.3 De Leverancier kan, om haar moverende redenen, besluiten een Opdrachtgever geen
aanbod te doen om Goederen te leveren, zonder dat de Opdrachtgever hieraan enige
aanspraak op een schadevergoeding kan ontlenen.
3.4 Een opdracht is bindend nadat de Leverancier van de Opdrachtgever een getekende
opdrachtbevestiging heeft ontvangen.
3.5 Gegevens die door de Leverancier zijn verstrekt in de vorm van drukwerk, brochures, etc.
zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden derhalve nooit als offerte. Aan eventuele
drukfouten in drukwerk kunnen geen rechten worden ontleend.
3.6 Voor zover de aanbieding door de Leverancier afhankelijk is van bepaalde, van de
Opdrachtgever afkomstige, gegevens, wordt een Overeenkomst gesloten onder
voorbehoud van de juistheid. volledigheid en tijdige aanlevering van die gegevens.
3.7 Alle bescheiden, verstrekte modellen, monsters of voorbeelden betrekking hebbende op de
door Leverancier gedane aanbiedingen en/of de Overeenkomst zijn en blijven eigendom
van Leverancier en mogen zonder haar schriftelijke toestemming niet aan derden worden
verstrekt, ter inzage worden gegeven, worden vermenigvuldigd of nagemaakt op welke
wijze dan ook, tenzij schriftelijk anders tussen Opdrachtgever en Leverancier
overeengekomen. Opdrachtgever is gehouden de voormelde zaken, op eerste verzoek van
Leverancier binnen 14 dagen onbeschadigd en zover van toepassing in originele
verpakking franco aan Leverancier te retourneren.
Artikel 4 Prijzen
4.1 De in de aanbieding opgegeven prijs of prijzen gelden exclusief BTW in Euro’s op de op dat
moment kostenbepalende factoren en voor de duur van de in de aanbieding vermelde
termijn.
4.2 De Leverancier heeft te allen tijde het recht te bepalen, dat bepaalde artikelen slechts in
bepaalde minimum hoeveelheden kunnen worden geleverd.
4.3 De Leverancier factureert in euro's. Indien facturering desondanks plaatsvindt in een
andere valuta, dan is de factuur gebaseerd op de koers in euro's die gold op de datum dat
de Overeenkomst tot stand kwam. Indien tussen het moment van totstandkoming van de
Overeenkomst en de facturering een koerswijziging ten nadele van de Leverancier van
meer dan 5% is opgetreden, dan behoudt de Leverancier zich het recht voor de prijs te
herzien.
Artikel 5 Levering van bedrukte Goederen
5.1 Ingeval de Leverancier opdracht krijgt tot levering van speciaal ten behoeve van de
Opdrachtgever bewerkte c.q. samengestelde producten is de Opdrachtgever verplicht tot
aanlevering van direct reproduceerbaar materiaal van goede kwaliteit volgens de door de
Leverancier aangegeven specificaties en voorwaarden.
5.2 De Leverancier is gehouden uiterlijk vijf weken na ontvangst van de opdracht en na
ontvangst van de te reproduceren materialen kosteloos één digitale PDF drukproef ter
goedkeuring aan de Opdrachtgever te zenden, tenzij anders wordt overeengekomen.
Leverancier behoudt zich het recht voor om voor het op andere wijzen aanleveren van
drukproeven, indien Opdrachtgever daarom verzoekt, extra kosten in rekening te
brengen.
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5.3 De Opdrachtgever is gehouden de door hem al dan niet op verzoek van de Leverancier
ontvangen drukproef zorgvuldig op fouten en gebreken te onderzoeken en deze
binnen 48 uur na ontvangst gecorrigeerd of goedgekeurd aan de Leverancier terug te
zenden. De drukproef wordt geacht te zijn goedgekeurd indien niet binnen vijf werkdagen
na ontvangst schriftelijk op de drukproef door de Opdrachtgever is gereageerd.
De Leverancier kan, naast het reeds bepaalde onder artikel 6, tevens niet verantwoordelijk
worden gehouden voor vertraging of het overschrijden van de (eventueel) overeengekomen
levertijd indien de Opdrachtgever zich niet houdt aan de onder 5.3 bepaalde termijn.
5.4 Betreffende MP3-spelers, MP-4 spelers en USB opslag producten. De eenheidsverdeling
van de opslagcapaciteit van data, ingeval van USB-sticks of andere opslag producten, komt
in de meeste gevallen niet overeen met eenheidsindeling van bijvoorbeeld gewicht
(miligram, gram, kilogram).
Voor opslag van data kent men de volgorde van klein naar groot; byte(B), kilobyte(KB),
megabyte (MB), gigabyte (GB), terrabyte(TB), etc. De vergrotingstrap kan op twee
manieren worden gebruikt, namelijk van 1000KB = 1MB of 1024KB = 1 MB (officieel
1 MiB = Mebibyte). De eerste manier wordt vaak gehanteerd door producenten van usbopslag of harde schijven, de tweede manier wordt echter door besturingssystemen
gehanteerd omdat daarvoor het binaire stelsel is bedacht in plaats van het decimale
getallenstelsel. Deze afwijking kan leiden tot het volgende misverstand. Een USB-stick
van 2GB (2.000 megabyte / 2.000.000 kilobyte / 2.000.000.000 byte) heeft dus eigenlijk
maar de capaciteit voor 1.907MB (2.000.000.000 byte/(1024*1024)= 1.953.125 kilobyte).
Hoe groter de capaciteit, des te groter de afwijking.
Artikel 6 Leveringen en levertijd. Overmacht
6.1 Alle door de Leverancier genoemde leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld
op grond van gegevens die bij het aangaan van de Overeenkomst bekend waren.
Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De enkele overschrijding van een genoemde
leveringstermijn brengt de Leverancier niet in verzuim.
6.2 De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen:
A. de dag van totstandkoming van de Overeenkomst.
B. de dag van ontvangst door de Leverancier van de voor de uitvoering van de
Overeenkomst noodzakelijke bescheiden, gegevens, goedkeuringen en dergelijke.
C. de dag van ontvangst door de Leverancier van hetgeen volgens de Overeenkomst door
de Opdrachtgever eventueel bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.
6.3 Indien de levering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door Overmacht, is de
Leverancier gerechtigd de levering op te schorten, dan wel de Overeenkomst voor zover
niet uitgevoerd, geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden en betaling te vorderen terzake
van de wel uitgevoerde gedeelten, een en ander zonder gehoudenheid enige
schadevergoeding aan de Opdrachtgever te betalen.
6.4. De Leverancier behoudt zich het recht voor maximaal 10% meer of minder dan de
overeengekomen hoeveelheid te leveren en te factureren, tenzij anders is
overeengekomen.
6.5 Het in gedeelten zenden van Goederen door de Leverancier is, na goed overleg vooraf,
toegestaan, waarbij iedere zending afzonderlijk betaalbaar is.
6.6 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn, onverminderd het hiervoor omtrent prijzen
gestelde, de door de Leverancier opgegeven prijzen gebaseerd op levering af fabriek,
magazijn of andere opslagplaats, exclusief omzetbelasting, importverplichtingen of andere
belastingen, heffingen of verplichtingen en inclusief eenmalige franco levering naar één
adres in Nederland of België. Indien de Goederen meer dan één keer moeten worden aangeboden doordat de Opdrachtgever niet aanwezig is om de Goederen in ontvangst te
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nemen zijn de transportkosten voor deze nieuwe aanbiedingen voor rekening van de
Opdrachtgever.
6.7 De door de Leverancier aan de Opdrachtgever geleverde Goederen zijn voor rekening en
risico van de Opdrachtgever vanaf het moment dat de Goederen aan de Opdrachtgever
dan wel zijn transporteur zijn geleverd. Indien de Leverancier zorgt voor transport, zijn de
Goederen voor rekening en risico van de Leverancier
6.8 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal levering van Goederen af magazijn
plaatsvinden in welk geval de Goederen worden geacht door de Leverancier te zijn
geleverd en door de Opdrachtgever te zijn aanvaard zodra de Goederen aan de
Opdrachtgever zijn aangeboden en/of zodra de Goederen in of op het vervoermiddel zijn
geladen.
6.9 Indien de Leverancier een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit
slechts bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren Goederen kunnen
van het monster, model of voorbeeld afwijken. Het bepaalde in artikel 7 is van
Overeenkomstige toepassing.
Artikel 7 Reclames
7.1 De Opdrachtgever controleert onmiddellijk na ontvangst of de geleverde Goederen in
goede staat verkeren en/of voldoen aan de Overeenkomst. Reclames ter zake van
uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen vijf werkdagen na levering
van de Goederen te geschieden. Bij overschrijding van deze termijn is de Leverancier niet
tot enigerlei vorm van schadevergoeding gehouden.
7.2 Reclames geven de Opdrachtgever geen recht om zijn betaling op te schorten, te
verrekenen, dan wel in het geheel van betaling af te zien.
7.3 Reclames ter zake van de hoogte van de door de Leverancier verzonden facturen dienen
binnen vijf werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden gemeld.
7.4 Voor de door de Leverancier geleverde doch door haar van derden betrokken Goederen
grondstoffen geldt het in de vorige leden bepaalde slechts voor zover en in die mate waarin
de derdeleverancier van die Goederen aan de Leverancier garantie heeft gegeven.
7.5 Door de Leverancier als ondeugdelijk erkende Goederen zullen door hem hetzij vervangen,
hetzij in aankoopbedrag worden gecrediteerd onder uitsluiting van enigerlei andere wijze
van (aanvullende) schadevergoedingsverplichting.
7.6 Terugzending van Goederen mag slechts geschieden na schriftelijke goedkeuring van de
Leverancier, doch is voor rekening en risico van de Opdrachtgever en impliceert nimmer
enige erkenning van aansprakelijkheid.
Artikel 8 Betaling
8.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en onverminderd het in het volgende lid
bepaalde dienen betalingen aan de Leverancier netto binnen 14 dagen na factuurdatum te
geschieden, welke termijn als fatale termijn te gelden heeft.
8.2 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen strekken alle door de Opdrachtgever gedane
betalingen allereerst ter voldoening van alle verschuldigde kosten en rente en vervolgens
van opeisbare facturen die het langst open staan, ook al vermeldt de Opdrachtgever dat de
voldoening betrekking heeft op een factuur van latere datum.
8.3 Schuldvergelijking of andere vormen van verrekening zijn zonder uitdrukkelijke
schriftelijke Overeenkomst nimmer toegestaan.
8.4 De Leverancier is te allen tijde gerechtigd alvorens te leveren, of met de levering voort te
gaan, naar haar oordeel voldoende vooruitbetaling of zekerheid voor het nakomen van de
betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever te verlangen, waarbij de Leverancier
gerechtigd is verdere leveringen op te schorten indien de Opdrachtgever aan dit verlangen
niet tegemoet komt, ook in geval een vaste levertijd is overeengekomen, een en ander
onverminderd het recht van de Leverancier vergoeding van schade te vorderen wegens te
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late c.q. niet-uitvoering van de Overeenkomst.
8.5 Leveringen aan particulieren en bedrijven of instanties die niet staan ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel geschieden te allen tijde op basis van vooruitbetaling, tenzij
schriftelijk anders overeengekomen.
8.6 Indien de Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt is hij van
rechtswege in verzuim en heeft de Leverancier zonder enige ingebrekestelling het recht
hem vanaf de vervaldatum van de onbetaalde factuur of facturen een rente in rekening te
brengen ten bedrage van 2% boven wettelijke rente met een minimum rentepercentage van
12% per jaar over het factuurbedrag.
8.7 Tevens zijn alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening
en risico van de Opdrachtgever. Deze kosten bedragen 15% over het te vorderen bedrag
met een minimum van € 250, - (zegge: tweehonderd en vijftig euro), tenzij de door de
Leverancier gemaakte werkelijke kosten hoger zijn. In dat laatste geval is de
Opdrachtgever de werkelijke kosten verschuldigd.
8.8 Indien de Opdrachtgever in verzuim geraakt, zijn vanaf dat moment alle bij de Leverancier
op de Opdrachtgever openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
9.1 De Leverancier behoudt zich het eigendom voor van alle door haar aan de Opdrachtgever
afgeleverde Goederen totdat de koopprijs voor al deze Goederen geheel is voldaan.
9.2 Indien de Leverancier in het kader van de met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst
ten behoeve van de Opdrachtgever door de Opdrachtgever te vergoeden werkzaamheden
verricht, geldt de voorbehouden eigendom eveneens totdat de Opdrachtgever ook deze
vordering van de Leverancier geheel heeft voldaan.
9.3 De voorbehouden eigendom geldt eveneens ten aanzien van vorderingen die de
Leverancier jegens de Opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de
Opdrachtgever in een of meer van zijn verplichtingen jegens de Leverancier.
9.4 Zolang de eigendom van de geleverde Goederen niet op de Opdrachtgever is overgegaan
mag deze de Goederen niet verpanden, in bruikleen geven, in eigendom overdragen, of
aan een derde enig ander recht daarop verlenen.
9.5 De Opdrachtgever verbindt zich vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt niet aan
derden te cederen of te verpanden en verbindt zich voorts bedoelde vorderingen, zodra de
Leverancier de wens daartoe te kennen geeft, aan haar te verpanden op de wijze,
aangegeven in art. 3: 239 BW tot meerdere zekerheid van haar vorderingen uit welke
hoofde dan ook tegen de Opdrachtgever.
9.6 De Leverancier is hierbij door de Opdrachtgever onherroepelijk gemachtigd de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde Goederen terug te (doen) nemen, zonder enige
rechterlijke tussenkomst, sommatie of ingebrekestelling. De Opdrachtgever dient hiertoe
zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 500,- (zegge: vijfhonderd
euro) per dag dat hij hiermee in gebreke blijft. Door terugneming door de Leverancier wordt
de Overeenkomst niet ontbonden, tenzij de Leverancier dit aan de Opdrachtgever
schriftelijk mededeelt.
9.7 Indien de Opdrachtgever met de betaling in gebreke is en de Leverancier deswege de
geleverde Goederen terughaalt, gebruik makend van het eigendomvoorbehoud als bedoeld
in dit artikel, zijn de kosten daarvan voor rekening van de Opdrachtgever.
Artikel 10 Intellectuele eigendomsrechten
10.1 Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de
Auteurswet 1912 of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele
eigendom beschermde objecten, die door of namens de Opdrachtgever zelf ter beschikking
zijn gesteld, verklaart de Opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke
voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij de Leverancier voor de
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aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële
als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
10.2 Alle tekeningen, schetsen, schema's, monsters, modellen, gereedschap, e.d. die door de
Leverancier worden gehanteerd blijven ook indien zij aan de Opdrachtgever ter hand
worden gesteld geestelijk en/of fysiek eigendom van de Leverancier en mogen derhalve,
behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier, voor geen ander
doel dan uitvoering van de Overeenkomst tussen de Leverancier en de Opdrachtgever
worden gebruikt.
10.3 De auteursrechten op de standaard voorzijden die gebruikt worden voor speelkaarten
berusten bij de fabrikant en/of Leverancier van de kaarten. De fabrikant en/of Leverancier
behoudt zich het recht voor zijn naam, logo en/of internetadres op één of meerdere
voorzijden te plaatsen teneinde hiermee aan te geven dat de auteursrechten bij hem
berusten.
10.4 De Opdrachtgever zal geen bezwaar maken tegen het gebruik door de Leverancier van in
zijn opdracht vervaardigde Goederen en/of afbeeldingen daarvan ter promotie van de
activiteiten van de Leverancier in de meest brede zin des woords.
Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1 De aansprakelijkheid van de Leverancier uit hoofde van de Overeenkomst met de
Opdrachtgever is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en
billijkheid in verhouding staat tot de overeengekomen prijs.
11.2 De Leverancier is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook die ontstaat doordat
of nadat de Opdrachtgever de vervaardigde Goederen na aflevering in gebruik heeft
genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik
heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren.
11.3 De Leverancier is voorts niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of
verminderde goodwill in het bedrijf of het beroep van de Opdrachtgever in relatie tot de
geleverde Goederen.
11.4 De Leverancier is eveneens niet aansprakelijk voor schade aan door hem van de
Opdrachtgever ontvangen en door de Leverancier te bedrukken, te bewerken of te
verwerken materiaal of producten, indien de Opdrachtgever de Leverancier niet uiterlijk bij
het aangaan van de Overeenkomst opgave heeft gedaan van de eigenschappen en de
aard van deze materialen of producten en deugdelijke informatie heeft verstrekt over de
toegepaste voorbewerkingen en de toegepaste oppervlaktebewerkingen.
11.5 Indien de Leverancier ter zake van enige schade, waarvoor hij krachtens de Overeenkomst
met de Opdrachtgever c.q. deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een
derde aansprakelijk wordt gesteld, zal de Opdrachtgever hem ter zake volledig vrijwaren en
de Leverancier alles vergoeden wat hij aan deze derde dient te voldoen.
11.6 De Leverancier is bevoegd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de
Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden en de levering van Goederen te
staken indien:
▪
de Opdrachtgever aan de Leverancier valse en/of onjuiste hem betreffende
(Persoons)gegevens heeft doorgegeven;
▪
de Opdrachtgever de Overeenkomst onder valse voorwendselen is aangegaan;
▪
wanneer de Opdrachtgever één of meer andere bepalingen van deze algemene
voorwaarden of een met de Leverancier gesloten Overeenkomst niet stipt nakomt;
▪
wanneer door de Opdrachtgever (al dan niet voorlopig) surséance van betaling wordt
aangevraagd;
▪
ten aanzien van de Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd;
▪
wanneer door of voor de Opdrachtgever het uitspreken van de toepassing van de
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schuldsaneringsregeling ten aanzien van hem of zijn partner wordt verzocht;
▪
wanneer de Opdrachtgever overlijdt;
▪
wanneer de Opdrachtgever onder curatele wordt gesteld;
zulks zonder dat de Leverancier tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd
de aan de Leverancier verder toekomende rechten.
Artikel 12 Geschillen/toepasselijk recht
12.1 Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing
zijn, is het Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze voorwaarden en de
tussen partijen ontstane rechtsverhoudingen, zullen, voor zover de wet zulks toelaat, in
eerste instantie uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij
de Leverancier er de voorkeur aan geeft zich te wenden tot de bevoegde rechter in de
woonplaats of plaats van vestiging van de Opdrachtgever.
12.3 Voor zover niet anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen vervallen alle
rechtsvorderingen waartoe deze algemene voorwaarden de Opdrachtgever aanleiding
geven door het verloop van een jaar sedert leveringsdatum.
Artikel 13 Beveiliging en privacy
13.1 De Opdrachtgever geeft, door het aanvragen van een prijsopgave en/of aangaan van een
Overeenkomst, toestemming aan de Leverancier zijn (Persoons)gegevens te verwerken
ten behoeve van de uitvoering van de prijsopgave en/of Overeenkomst en de
administratie en beheerstaken van de Leverancier. Deze (Persoons) gegevens zijn
slechts toegankelijk voor de Leverancier en worden niet aan derden verstrekt, tenzij de
Leverancier hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak is verplicht.
Artikel 14 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
14.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te
Amsterdam.
14.2 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de
Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
14.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie die zoals die gold
ten tijde van het totstandkomen van de Overeenkomst.
Artikel 15 Slotbepalingen
15.1 Aan de titels van de artikelen kunnen door de Opdrachtgever geen rechten worden
ontleend. Deze gelden uitsluitend voor de leesbaarheid.
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