ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Artikel 1: Gebondenheid
1.1
Deze voorwaarden voor het verrichten van werkzaamheden, verkoop,
levering en dienstverlening beheersen elke rechtsverhouding tussen de
besloten vennootschap Logisticon Water Treatment b.v., danwel een
aan deze vennootschap gelieerde onderneming, (hierna Logisticon) en
haar wederpartij, hierna te noemen opdrachtgever.
1.2
Deze voorwaarden zijn toepasselijk op alle aanbiedingen en
overeenkomsten van dienstverlening, waaronder onderzoek en advies,
hierna te noemen: “diensten”.
1.3
Deze voorwaarden zijn toepasselijk op alle aanbiedingen en
overeenkomsten van verkoop en levering van producten en installaties
het verrichten van werkzaamheden, waaronder aanneming van werk,
met bijbehorende leveranties van materialen maar ook waar mogelijk
op andersoortige eventueel gemengde overeenkomsten.
1.4
De onder artikel 1.3 van dit artikel gegeven opsomming wordt in het
navolgende afzonderlijk en tezamen “zaken” genoemd.
1.5
Op eigen handelsvoorwaarden, danwel afwijkingen in onderhavige
voorwaarden kan de opdrachtgever zich slechts beroepen indien zulks
uitdrukkelijk schriftelijk door Logisticon is aanvaard. Eventueel door de
opdrachtgever te hanteren voorwaarden, worden hierbij uitdrukkelijk
van de hand gewezen. Partijen verklaren deze voorwaarden ook
toepasselijk op eerder tussen hen gesloten of nog te sluiten
overeenkomsten.
Artikel 2: Overeenkomsten c.q. aanbiedingen
2.1
Alle offertes door of namens Logisticon gedaan zijn vrijblijvend, tenzij
uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De overeenkomst komt eerst
tot stand - al dan niet na schriftelijke offerte - wanneer de opdracht
schriftelijk door Logisticon is bevestigd of daadwerkelijk daaraan
uitvoering wordt gegeven.
2.2
Mondelinge afspraken en bedingen, binden Logisticon eerst nadat deze
door daartoe bevoegde personen schriftelijk door Logisticon zijn
bevestigd.
2.3
Tekeningen,
berekeningen,
systemen,
methoden,
schema's,
voorbeelden, gebruikte apparatuur en andere hulpmiddelen blijven te
allen tijde eigendom van Logisticon en zullen niet door opdrachtgever
aan derden worden bekend gemaakt of ter beschikking gesteld, zonder
schriftelijke voorafgaande toestemming van Logisticon, op straffe van
een aan Logisticon te verbeuren boete van € 25.000,-- per overtreding.
2.4
Alle gegevens in folders c.q. reclamemateriaal van Logisticon zijn
vrijblijvend en bovendien aan wijziging onderhevig. Logisticon staat niet
in voor de volstrekte juistheid, volledigheid of actualiteit van betreffende
gegevens. Aan voorgedrukte productinformatie c.q. vergissingen daarin
kan opdrachtgever geen aanspraken ontlenen.
Artikel 3: Uitvoeringstermijn
3.1
Door Logisticon opgegeven of met opdrachtgever schriftelijk overeengekomen uitvoeringstermijnen gelden telkens bij benadering en zijn
derhalve niet als fataal op te vatten. Wordt binnen een zodanige termijn
het werk niet voltooid - om welke reden ook - dan dient opdrachtgever
schriftelijk een nadere en redelijke termijn te stellen tot nakoming. De
opdracht kan in gedeelten worden uitgevoerd. Nimmer zal Logisticon
gehouden zijn tot enigerlei schadevergoeding voor welke vertraging
ook.
3.2
Opdrachtgever is gehouden om Logisticon op van tevoren vastgestelde
tijdstippen en daartoe geëigende omstandigheden de bedongen
prestaties te laten verrichten. Blijft opdrachtgever daarmee na
sommatie in gebreke, dan is Logisticon bevoegd de overeenkomst
aanstonds te ontbinden en/of schadevergoeding te vorderen.
3.3
Ingeval Logisticon geen ontbinding doch alsnog nakoming van de
overeenkomst verlangt, dan worden te leveren prestaties na sommatie
geacht te zijn afgenomen en dient opdrachtgever de koopsom op
factuur te voldoen. Eventuele zaken zullen desgewenst voor risico en
rekening van opdrachtgever worden opgeslagen.
3.4
De oplevertermijnen lopen vanaf het meest vergaande tijdsmoment
namelijk:
•
de datum van schriftelijke orderbevestiging;
•
de datum van de overboeking van de eerste betalingstermijn;
•
de datum van ontvangst van de benodigde en door
opdrachtgever te verstrekken technische documenten en
gegevens en/of zekerheden.
3.5
Logisticon is bevoegd om alvorens tot het aanvangen van de
werkzaamheden of het leveren van zaken en/of diensten over te gaan
of daarmee voort te gaan, van opdrachtgever voldoende
zekerheidsstelling c.q. vooruitbetaling te verlangen. Wordt daaraan niet
binnen een redelijke termijn voldaan, dan is Logisticon bevoegd om de
levertermijn te verlengen met eenzelfde periode als waarover
opdrachtgever nalatig blijft. Kosten vanwege deze opschorting zijn voor
rekening van opdrachtgever. Bij partiële uitvoering wordt elke prestatie
als afzonderlijk beschouwd en gefactureerd.
3.6
Wordt ook na sommatie niet voldaan aan bedoelde zekerheid c.q.
deelbetaling, dan is Logisticon tevens bevoegd de overeenkomst te
ontbinden, zonder enige schadeplichtigheid jegens opdrachtgever of
diens relaties.

Artikel 4: Informatieplicht
4.1
Opdrachtgever is verplicht aan Logisticon ook zonder een daartoe
strekkend verzoek nog voor de aanvang en uitvoering van de
diensten en/of zaken van Logisticon schriftelijk alle gegevens en
instructies te verstrekken, die van belang zijn voor een juiste
levering van de diensten en/of zaken en die hem bekend zijn of
bekend mogen worden verondersteld.
4.2
Opdrachtgever is tegenover Logisticon aansprakelijk voor
eventueel nadeel veroorzaakt door de omstandigheid dat de door
opdrachtgever verstrekte gegevens en instructies onjuist,
onnauwkeurig of onvolledig blijken te zijn geweest.
Artikel 5: Wijzigingen in de opdracht
5.1
Behoudens ingeval van meerwerk – zie onderstaande bepaling –
kunnen wijzigingen van en aanvullingen op enigerlei bepaling in de
overeenkomst en/of deze voorwaarden slechts schriftelijk worden
overeengekomen.
5.2
Wanneer een wijziging of aanvulling als hierboven bedoeld zich
voordoet, geldt zulks slechts voor die individuele overeenkomst,
tenzij anders overeengekomen.
Artikel 6: Uitvoering van activiteiten
6.1
Logisticon is gerechtigd activiteiten naar eigen inzicht uit te voeren,
tenzij is overeengekomen dat door of namens opdrachtgever
leiding wordt gegeven aan de uitvoering van bepaalde activiteiten,
of zulks anderszins uit de overeenkomst voortvloeit.
6.2
Opdrachtgever is verplicht voor eigen rekening en risico ten
behoeve van de werkzaamheden alle door Logisticon verlangde
medewerking te verlenen, waaronder het beschikbaar hebben van
personeel,
opslagruimte,
parkeergelegenheid
en
goede
aanvoerwegen.
6.3
Met de uitvoering van activiteiten wordt in beginsel pas
aangevangen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen door
ondertekening van een orderbevestiging door of namens Logisticon
overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 van deze voorwaarden,
en voor zover Logisticon beschikt over alle voor de uitvoering
noodzakelijke
bescheiden,
vergunningen,
ontheffingen,
goedkeuringen en/of toewijzingen, alsmede voor zover toepasselijk
door Logisticon een bedongen vooruitbetaling is ontvangen.
6.4
In geval van onderzoek en advies wordt een schriftelijk advies en
een onderzoeksverslag in tweevoud opgesteld. Analyseresultaten
bestaan uit een getekend profiel, alsmede een omschrijving van de
aangetroffen bevinden. De resultaten van laboratorium onderzoek
worden gepresenteerd in de vorm van getallen, vastgelegd in
tabellen en/of grafieken. Eventuele metingen naar gehaltes van
relevante stoffen worden apart vermeld.
Artikel 7: Benodigde gegevens
7.1
De opdrachtgever voorziet Logisticon onverwijld van de benodigde
tekeningen en verdere gegevens met betrekking tot het te
onderzoeken en/of uit te voeren project.
7.2
De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door hem verstrekte
gegevens zowel met betrekking tot de historie van het water of de
bodem, als met betrekking tot het onderzoeksmateriaal en het gebruik
van het onderzochte gebied. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor
eventuele obstakels in het terrein.
7.3
Komt opdrachtgever voormelde informatieplicht niet afdoende na, dan
zijn alle meerkosten en het ondervonden nadeel voor rekening van
opdrachtgever. De geoffreerde prijs van het project is gebaseerd op
een overzichtelijke situatie, een juiste medewerking door
opdrachtgever, alsmede de normaal te verwachten omstandigheden
waarbinnen de opdracht gewoonlijk kan worden uitgevoerd.
Artikel 8: Meerwerk
8.1 Alle vormen van meerwerk kunnen met inachtneming van het
hiernavolgende afzonderlijk in rekening worden gebracht, ook als
een vaste prijs is afgesproken.
8.2 Van meerwerk zal ondermeer in de volgende gevallen sprake zijn:
•
indien de opdrachtgever aanvullingen en/of wijzigingen van de
overeenkomst wenst en Logisticon meent dat daardoor de
diensten en/of zaken worden uitgebreid;
•
indien Logisticon aanvullingen en/of wijzigingen van de
bedongen diensten en/of zaken voorziet c.q. adviseert, hetzij
omdat zulks noodzakelijk voorkomt in verband met de goede
en vakkundige projectuitvoering hetzij op grond van nieuwe
en/of
gewijzigde
technische
inzichten
of
overheidsvoorschriften, danwel wegens tekortschieten van
opdrachtgever waardoor de activiteiten worden uitgebreid.
8.3 Indien Logisticon voorziet dat meerwerkzaamheden zich zullen
aandienen zal zij opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte
brengen en deze voorts inlichten over de gevolgen van dat meerwerk,
zoals de prijs en de oplevertermijn.
8.4 Opdrachtgever wordt geacht met de uitvoering van het meerwerk en
daarmee gemoeide kosten en overige gevolgen in te stemmen, tenzij
opdrachtgever daartegen terstond – dat wil zeggen binnen 2 dagen na
bedoelde kennisgeving – heeft geprotesteerd. Alsdan is Logisticon
bevoegd de uitvoering van het meerwerk uit te stellen, totdat tussen
partijen alsnog een akkoord of oplossing is bereikt.
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Artikel 9: Garantie
9.1
Meer in het algemeen zal Logisticon zich naar beste vermogen
beijveren om haar diensten en/of zaken te laten beantwoorden aan de
overeenkomst en overigens aan redelijk te stellen eisen van
deugdelijkheid. Logisticon zal zich conformeren aan alle schriftelijke
kwaliteitseisen en procedures; zoals ook opdrachtgever verplicht is
deze na te leven.
9.2
Gebreken door onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik of een
wijziging door de opdrachtgever van de behandelde locatie c.q.
projecten blijven buiten de garantie.
9.3
Logisticon aanvaardt verder geen enkele aansprakelijkheid in geval van
dienstverlening door derden, zelfwerkzaamheid door of namens
opdrachtgever, advieswerkzaamheden, zomede in geval Logisticon
klachten niet meer kan controleren.
9.4
Indien Logisticon producten of materialen aan opdrachtgever levert,
welke Logisticon van haar toeleverancier heeft verkregen, is Logisticon
nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzichte
van opdrachtgever gehouden dan waarop Logisticon ten opzichte van
haar leverancier aanspraak kan maken.
Artikel 10: Prijs en betaling
10.1 De overeengekomen prijs is uitgedrukt in Euro’s en exclusief omzetbelasting. Prijzen zijn altijd gebaseerd op de bij de aanbieding bekende
prijsvormende factoren. Logisticon is steeds gerechtigd om tussentijds
de prijs aan te passen bijvoorbeeld vanwege verhoging van de
grondstofprijzen, invoerheffingen, belastingen of wisselkoersen.
10.2 Alle betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum
op een door Logisticon aan te wijzen bankrekening. Betaling vindt
plaats zonder enige korting, inhouding of verrekening door
opdrachtgever. Evenmin heeft opdrachtgever het recht om zijn
betalingsplichten op te schorten, ook niet ingeval van een manco of
gebrek in de dienstverlening van Logisticon.
10.3 Indien opdrachtgever het door hem verschuldigde bedrag niet tijdig
voldoet, is hij zonder ingebrekestelling een vertragingsrente schuldig
van 1,5 percent per maand, te rekenen vanaf de factuurdatum, waarbij
een gedeelte van een maand geldt als gehele maand. Voorts is
opdrachtgever alsdan verschuldigd alle bijkomende buitengerechtelijke
en préprocessuele kosten, welke tenminste 15% van de totale vordering zullen belopen, overigens met een minimum van € 250,-- per
gebeurtenis.
10.4 Betalingen strekken in de eerste plaats tot delging van vervallen rente
en incassokosten en vervolgens tot kwijting van de langst uitstaande
vordering (factuur). Logisticon is steeds gerechtigd de nakoming van
haar verplichtingen op te schorten met een periode gelijk aan die
waarmee opdrachtgever ingebreke is gebleven met tijdige betaling.
10.5 De vordering op opdrachtgever zal terstond en integraal opeisbaar zijn,
derhalve met inbegrip van rente, kosten en eventueel nog niet
opeisbare facturen, ingeval van enige toerekenbare tekortkoming door
opdrachtgever c.q. reeds ingetreden wanbetaling of wanneer beslag op
diens goederen wordt gelegd c.q. surséance of faillissement van opdrachtgever is aangevraagd. Opdrachtgever wordt alsdan van
rechtswege geacht in verzuim te zijn, ongeacht eerdere termijnafspraken.
10.6 Ingeval van niet tijdige betaling, zomede de andere hierboven vermelde
omstandigheden, is Logisticon bevoegd de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten of geheel of gedeeltelijk te ontbinden,
zonder schadeplichtig te worden.
Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud
11.1 Alle door Logisticon geleverde en te leveren zaken blijven eigendom
van Logisticon tot het moment dat de opdrachtgever volledig aan zijn
betalingsverplichtingen ten aanzien van die zaken heeft voldaan. Indien
Logisticon in het kader van de koopovereenkomst werkzaamheden
voor de opdrachtgever verricht, geldt de voorbehouden eigendom
tevens totdat de opdrachtgever vorderingen die met die
werkzaamheden verband houden volledig heeft voldaan. Tevens geldt
de voorbehouden eigendom voor de vordering, die Logisticon jegens de
opdrachtgever mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de
opdrachtgever in een of meer van zijn verplichtingen jegens Logisticon.
11.2 De opdrachtgever is binnen redelijke grenzen verplicht zijn
medewerking te verlenen bij alle maatregelen die Logisticon, ter
bescherming van de afgeleverde zaken en/of haar eigendomsrecht op
die zaken wil treffen.
11.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud
afgeleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen
gelden, is de opdrachtgever verplicht Logisticon onmiddellijk hiervan
schriftelijk in kennis stellen.
11.4 De opdrachtgever is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud
vallende zaken met enig recht te bezwaren, te verkopen of op enige
andere wijze aan derden ter beschikking te (doen) stellen. Zolang de
geleverde zaken onder het eigendomsvoorbehoud vallen, is de
opdrachtgever uitsluitend bevoegd tot eigen be- of verwerking van
afgeleverde zaken in de normale uitoefening van zijn bedrijf. De
opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud
vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
Na be- of verwerking van bedoelde zaken wordt Logisticon
(mede)eigenaar van de daaruit gevormde of mede daaruit gevormde
zaken en zal de opdrachtgever deze zaken automatisch gaan houden
voor Logisticon.
11.5 Indien Logisticon niettegenstaande het bepaalde in het vorige niet het
eigendom van de door de opdrachtgever gevormde zaken verkrijgt, zal
de opdrachtgever op eerste verzoek van Logisticon alle vereiste
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medewerking verlenen die nodig is voor het vestigen van een al
dan niet bezitloos pandrecht (in voorkomende gevallen mede
toekomend aan andere rechthebbenden) op de betreffende zaken
ten behoeve van Logisticon.
Logisticon is onherroepelijk gemachtigd, zonder dat een
ingebrekestelling is vereist, de onder eigendomsvoorbehoud
geleverde zaken terug te nemen door deze te verwijderen of te
doen verwijderen van de plaats waar deze zich bevinden indien de
opdrachtgever met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen
tekort schiet of Logisticon goede grond heeft te vrezen dat de
opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten en niet in
staat is om adequate zekerheid te stellen.
Ingeval van terugname van zaken welke door Logisticon zijn
geleverd wordt de koopprijs aan de opdrachtgever gecrediteerd.
Logisticon is gerechtigd om het te crediteren bedrag te
verminderen met een enkel door haar te bepalen bedrag dat gelijk
is aan haar kosten en schade, onverminderd eventuele verdere en
andere rechten van Logisticon op schadevergoeding.

Artikel 12: Geheimhouding
12.1 Opdrachtgever verplicht zich tot absolute geheimhouding jegens
willekeurig elke derde van binnen de rechtsbetrekking gebruikte
gegevens en verdere bedrijfsinformatie of kennis van Logisticon, al
dan niet rechtstreeks afkomstig van Logisticon.
12.2 Partijen zullen over en weer alle producttechnische of
technologische informatie geheimhouden en ook hun personeel
daartoe verplichten. Zij zullen zodanige informatie niet aan derden
prijsgeven of ter beschikking stellen, anders dan voor de
verwezenlijking van het doel waarvoor deze informatie is bestemd.
Artikel 13: Intellectuele rechten
13.1 Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder maar niet beperkt
tot auteursrechten, octrooien, know-how en handelsgeheimen) ten
aanzien van zaken (waaronder: producten, systemen, materialen)
en/of diensten die door Logisticon aan de opdrachtgever worden
geleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld
(zoals: De bij de overeenkomst gevoegde bijlagen, zomede
proefmodellen of monsters, programmatuur, bouwtekeningen,
technische afbeeldingen en berekeningen, zomede bestekken en
rekenschema’s die de opdrachtgever heeft verstrekt of die heeft
doen opstellen etc.) inclusief de daaruit voortvloeiende en daarmee
samenhangende resultaten (met inbegrip van afgeleide werken
daarvan) berusten uitsluitend bij Logisticon c.q. haar
toeleveranciers en/of licentiegevers en voor zover die bij Logisticon
berusten is het Logisticon toegestaan deze voor elk doel te
gebruiken. De opdrachtgever verkrijgt slechts gebruiksrechten voor
zover deze hem uitdrukkelijk worden toegekend, één en ander
tenzij door of namens Logisticon en de opdrachtgever schriftelijk
uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
13.2 Opdrachtgever verplicht zich om de hem ter beschikking gestelde
documenten als bovengenoemd uiterlijk bij het einde van de
opdracht aan Logisticon te retourneren.
Artikel 14: Veiligheids- en milieuvoorschriften
14.1 Opdrachtgever dient met betrekking tot de door hem aan Logisticon
opgedragen activiteiten alle door de overheid en bevoegde
instanties opgelegde voorschriften van arbeidsomstandigheden,
veiligheid en milieu, zomede alle verdere reglementen en
instructies of aanwijzingen, ook van Logisticon, in acht te nemen.
14.2 De opdrachtgever verleent aan Logisticon vrijwaring ingeval van
eventuele overtreding door de opdrachtgever of derde partijen van
genoemde (wettelijke) plichten.
Artikel 15: Onvolkomenheden
15.1 Opdrachtgever draagt het risico van onvolkomenheden c.q.
misverstanden met betrekking tot tekstinhoud en uitvoering van de
overeenkomst; in elk geval indien deze hun oorzaak vinden in
onjuiste, althans onvolledige of niet tijdig aan Logisticon verstrekte
specificaties of andere relevante mededelingen.
15.2 Ook onregelmatigheden wegens de daartoe gebruikte technische
middelen, zoals telefoon, telefax, electronic mail of soortgelijke
transmissiemedia zijn steeds voor rekening van opdrachtgever.
Voor gepretendeerde schade dienaangaande kan opdrachtgever
jegens Logisticon geen aanspraken doen gelden.
Artikel 16: Aansprakelijkheid en vrijwaring
16.1 Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Logisticon of van
haar leidinggevend personeel is Logisticon nimmer aansprakelijk
voor enige directe of indirecte schade van opdrachtgever of van
derden. Onder indirecte schade wordt mede begrepen
gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade.
16.2 Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Logisticon of van
haar leidinggevend personeel is de aansprakelijkheid van
Logisticon jegens opdrachtgever uit welken hoofde ook, per
gebeurtenis beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval
door de verzekeraar van Logisticon wordt uitbetaald. Indien de
verzekeraar om wat voor reden dan ook geen dekking verleent, is
behoudens voor zover er sprake is van opzet of grove schuld, de
aansprakelijkheid beperkt tot 5% van de bedongen netto
(aanneem)prijs. Een samenhangende reeks gebeurtenissen geldt
als één gebeurtenis.
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Iedere vordering tegen Logisticon, behalve die welke door Logisticon is
erkend, vervalt door het verloop van zes maanden na het ontstaan van
de vordering.
Niet-nakoming van de overeenkomst verplicht opdrachtgever tot
vergoeding van alle schade tengevolge daarvan jegens Logisticon, haar
werknemers en andere door Logisticon bij de uitvoering van die
overeenkomst ingeschakelde derden.
Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Logisticon of van
haar leidinggevend personeel vrijwaart opdrachtgever Logisticon, haar
werknemers en andere door Logisticon bij de uitvoering van die
overeenkomst ingezette natuurlijke en rechtspersonen voor alle
aanspraken van derden, uit welken hoofde ook, terzake van vergoeding
van schade, kosten of rente veroorzaakt door of anderszins verband
houdende met de geleverde producten en/of verrichtte activiteiten door
Logisticon.
Aansprakelijkheidsbeperkende
of
aansprakelijkheidsuitsluitende
bedingen welke door derden aan Logisticon kunnen worden
tegengeworpen, kunnen tevens door Logisticon aan de opdrachtgever
worden tegengeworpen.
Alle verweermiddelen die Logisticon aan de overeenkomst kan
ontlenen ter afwering van haar aansprakelijkheid, kunnen tevens door
haar werknemers en andere door Logisticon bij de uitvoering van de
overeenkomst ingeschakelde (rechts)personen jegens opdrachtgever
worden ingeroepen, als ware deze zelf partij bij de overeenkomst.

Artikel 17: Overmacht
17.1 Gedurende een situatie van overmacht - derhalve een omstandigheid
die de uitvoering van de overeenkomst belet en die niet aan één der
partijen is toe te rekenen - wordt ter keuze van Logisticon de uitvoering
van de overeenkomst opgeschort danwel, door middel van een
schriftelijke en gemotiveerde verklaring ontbonden. Bij ontbinding zal
geen verplichting tot schadevergoeding bestaan, behoudens een
eventuele vergoeding door opdrachtgever van door Logisticon werkelijk
gemaakte kosten.
17.2 Indien Logisticon bij het intreden van de overmacht deels aan haar
plichten heeft voldaan, of slechts deels aan haar plichten kan voldoen,
is Logisticon gerechtigd het uitgevoerde c.q. nog uit te voeren deel
afzonderlijk te factureren. Opdrachtgever is gehouden die factuur te
voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
17.3 Van een situatie van overmacht zal onder meer sprake zijn, indien de
uitvoering van de overeenkomst wordt belet door oorlog, oproer,
molest,
brand,
waterschade,
overstroming,
werkstakingen,
bedrijfsbezetting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen,
defecten aan machines, storingen in de levering van energie danwel
toelevering van materialen door derden.
Artikel 18: Annulering
18.1 Indien opdrachtgever onder opgave van duidelijke redenen de opdracht
wenst te annuleren is opdrachtgever in elk geval verplicht aan
Logisticon te vergoeden alle in het kader van de opdracht door
Logisticon gedane uitgaven in verband met bestelde en eventueel nog
af te nemen, bewerkte of verwerkte materialen, zomede de in verband
met de annulering veroorzaakte schade aan Logisticon te vergoeden,
welke op voorhand wordt gefixeerd op 25% van het factuurbedrag,
onder voorbehoud van alle rechten van Logisticon op verdere en
volledige schadevergoeding.
18.2 Opdrachtgever vergoedt de met de annulering gemoeide kosten en
eventuele valuta-verliezen en vrijwaart Logisticon tegen mogelijke
aanspraken van derden.
Artikel 19: Hoofdelijke verbondenheid
19.1 Ingeval van een overeenkomst tussen Logisticon en twee of meer
andere contractspartijen zijn die opdrachtgevers elk hoofdelijk aansprakelijk voor de gehele nakoming van de uit de overeenkomst
voortvloeiende - financiële - verplichtingen.
Artikel 20: Geschillen
20.1 De overeenkomst tussen partijen met daarin begrepen onderhavige
voorwaarden wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands Recht.
20.2 Alle geschillen die in verband met de overeenkomst of deze
voorwaarden ontstaan zullen behoudens appèl en cassatie worden
onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Rotterdam,
met dien verstande dat Logisticon het recht heeft een loutere
geldvordering op een andere wijze geldend te maken.

Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam d.d. 1 februari 2014
onder nummer AL 13/2014.
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