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1.

DEFINITIES

1.1.

In de Overeenkomst, daaronder begrepen de considerans, en de
Bijlagen worden de volgende definities gehanteerd, behoudens voor
zover daaraan op enige plaats in deze Overeenkomst uitdrukkelijk
een andere betekenis wordt toegekend. Indien in de definities aan
woorden in de meervoudsvorm een gedefinieerde betekenis wordt
toegekend, wordt daaronder mede de enkelvoudvorm begrepen en
vice versa.

2.4.

Bepalingen in de Overeenkomst en/of de Voorwaarden die naar haar
aard ten doel hebben ook na afloop van de Overeenkomst te gelden,
blijven na afloop van de Overeenkomst onverkort gelden.

3.
3.1.

PRIJZEN EN TARIEVEN
Opdrachtnemer brengt voor de uitgevoerde werkzaamheden ofwel
een vaste Opdrachtsom ofwel een Tarief in rekening. Indien sprake is
van een vaste Opdrachtsom, wordt de Overeenkomstsom geacht de
volledige onder de Overeenkomst te verrichten werkzaamheden te
bevatten. Indien sprake is van het in rekening brengen van een Tarief,
wordt onder bestede tijd verstaan het totaal van alle tijdseenheden
die zijn besteed aan het vervullen van de Overeenkomst.
De door Partijen overeengekomen prijs is exclusief BTW,
weergegeven in Euro en omvat alle kosten in verband met de
nakoming van de verplichtingen van Opdrachtnemer (zoals, maar niet
beperkt tot rapportages, rechten, reis- en verblijfkosten en alle
overige kosten en belastingen).
Indien Opdrachtnemer geen BTW in rekening brengt maar voor (een
deel van) de Diensten geen vrijstelling van BTW blijkt te bestaan,
komt deze niet ten laste van Opdrachtgever.
De door Partijen overeengekomen prijzen zijn vaste prijzen en blijven
na de ondertekening van de Overeenkomst ongewijzigd, tenzij de
Overeenkomst de omstandigheden vermeldt die tot prijsaanpassing
kunnen leiden, alsmede de wijze bepaalt waarop de aanpassing
plaats heeft. Partijen kunnen alleen gezamenlijk en op Schriftelijke
wijze een wijziging overeenkomen. Tijdens de periode voor
heronderhandeling en tijdens de opzegtermijn blijven de oude
prijzen onder de Overeenkomst van kracht.
Indien Partijen geen overeenstemming bereiken over nieuwe prijzen
binnen drie (3) maanden na de datum waarop de ene partij een
Schriftelijk verzoek tot heronderhandeling aan de wederpartij heeft
gericht, dan zijn beide Partijen gerechtigd om de Overeenkomst
schriftelijk te beëindigen, echter met inachtneming van een
opzegtermijn van drie (3) maanden.
Opdrachtnemer zal alleen met voorafgaande Schriftelijke
toestemming van Opdrachtgever kosten in rekening brengen voor
werkzaamheden die niet vallen binnen het bereik van de
werkzaamheden die Opdrachtnemer verleent krachtens een
Overeenkomst, bij gebreke waarvan Opdrachtgever niet gehouden
zal zijn de kosten daarvoor te vergoeden.

3.2.
Artikel: ieder artikel van deze Voorwaarden;
AVG: Algemene verordening gegevensbescherming;
BW: Burgerlijk Wetboek;
Derde: een ieder die geen partij is bij een Overeenkomst;
Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen
Opdrachtnemer en Opdrachtgever waarop deze Voorwaarden van
toepassing zijn verklaard;
Opdrachtnemer: de natuurlijke- of rechtspersoon die een
Overeenkomst sluit met Opdrachtgever;
Partijen: Opdrachtnemer en Opdrachtgever gezamenlijk;
Personeel van Opdrachtnemer: de door Opdrachtnemer voor het
uitvoeren van de Overeenkomst in te schakelen personeelsleden of
hulppersonen, die onder zijn verantwoordelijkheid werken;
Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of
identificeerbare natuurlijke persoon als bedoeld in de AVG;
Privacyverklaring: de privacyverklaring van Opdrachtgever die te
vinden op de website van Opdrachtgever via:
https://ebert-hera-esser.de/datenschutz/
Schriftelijk: verzending per brief of e-mail;
Tarief: het tarief per tijdseenheid voor bij de Overeenkomst
betrokken functiegroepen of medewerkers zoals overeengekomen in
de Overeenkomst;
Vertrouwelijke informatie: bedrijfs- en handelsgeheimen en/of alle
andere vertrouwelijke zakelijke of operationele feiten en/of andere
gegevens die als vertrouwelijk worden gemarkeerd;
Voorwaarden: onderhavige algemene Inkoopvoorwaarden van
Opdrachtgever;
Werkdagen: een kalenderdag, niet zijnde een zaterdag of zondag,
een algemeen erkende feestdag in Nederland of het equivalent van
een algemeen erkende feestdag ingevolge artikel 3 van de Algemene
Termijnenwet;
Opdrachtgever: EBERT HERA ESSER HOLDING GmbH, EBERT GmbH,
ESSER ANLAGENTECHNICK GmbH, en HERA MAINTENANCE GmbH,
allen statutair gevestigd en kantoorhoudende te (76530) BadenBaden op het adres Kaiser-Wilhelm-Str.3, gezamenlijk;

2.
2.1.

2.2.

2.3.

TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen
tussen Partijen, ongeacht de grondslag daarvan en treedt in de plaats
van alle andere en/of eerdere schriftelijke en mondelinge afspraken
tussen de Partijen inzake het onderwerp ervan.
De toepassing van algemene voorwaarden (onder welke benaming
dan ook) van Opdrachtnemer of Derden op de Overeenkomst wordt
uitdrukkelijk uitgesloten.
Indien één of meer bepalingen van de Overeenkomst en/of de
Voorwaarden nietig blijken te zijn, vernietigd worden of anderszins
hun rechtsgeldigheid verliezen, zullen de overige bepalingen van de
Overeenkomst en/of de Voorwaarden zoveel mogelijk van kracht
blijven, voor zover zulks in overeenstemming is met de strekking van
de Overeenkomst en/of de Voorwaarden. Partijen zullen voorts over
bepalingen die hun rechtsgeldigheid op één van de hiervoor
vermelde gronden hebben verloren overleg plegen, teneinde een
vervangende regeling te treffen waarbij de strekking van de
Overeenkomst en/of de Voorwaarden zoveel mogelijk behouden
blijft.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.
4.1.

4.2.

5.
5.1.

TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
Een Overeenkomst komt tot stand indien Opdrachtnemer een
Offerte heeft uitgebracht en deze door Opdrachtgever voor akkoord
is getekend.
Opdrachtgever heeft het recht, indien Opdrachtnemer nog niet met
de uitvoering van de Overeenkomst is begonnen, de Overeenkomst
te allen tijde zonder opgave van reden buitengerechtelijk te
beëindigen. Opdrachtgever zal in dat geval de door Opdrachtnemer
werkelijk en door schriftelijke bescheiden gestaafd gemaakte kosten,
voor zover deze redelijk zijn, vergoeden. Deze vergoeding wordt
gebaseerd op de prijzen en tarieven welke in de beëindigde of te
beëindigen Overeenkomst staan vermeld. Verdere schadevergoeding
is uitgesloten.
WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST
Opdrachtgever heeft het recht om wijzigingen in de aard en omvang
van de te verrichten werkzaamheden door Opdrachtnemer te
verlangen indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat
het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze
te wijzigen of aan te vullen. Opdrachtnemer is alleen dan niet
gehouden deze wijzigingen te aanvaarden indien deze van zodanige
aard en omvang zijn dat Opdrachtnemer de Overeenkomst, naar in
redelijkheid mag worden aangenomen, niet zou zijn aangegaan
indien zij vooraf met de wijzigingen bekend zou zijn geweest.
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5.2.

Opdrachtgever doet Schriftelijk opgave van door haar verlangde
wijzigingen. Binnen veertien (14) kalenderdagen na de datum van
verzending van de Schriftelijke opgave deelt Opdrachtnemer aan
Opdrachtgever mee of en –zo ja– welke gevolgen de wijzigingen
hebben voor de Overeenkomst.

6.
6.1.

FACTURERING EN BETALING
Betaling van de factuur van Opdrachtnemer, inclusief BTW, zal plaats
hebben binnen vijfenveertig (45) kalenderdagen na afronding van de
levering en/of uitvoering van de op basis van de Overeenkomst te
verrichten werkzaamheden en ontvangst van de factuur met
bijbehorende specificaties op de door Opdrachtgever aangegeven
wijze.
Overschrijding van een betalingstermijn door Opdrachtgever of nietbetaling door Opdrachtgever van een factuur, op grond van
vermoede inhoudelijke onjuistheid van die factuur of een
toerekenbare tekortkoming van de geleverde werkzaamheden, geeft
Opdrachtnemer niet het recht zijn prestaties op te schorten of te
beëindigen.
Betaling door Opdrachtgever houdt op geen enkele wijze afstand van
recht in.

6.2.

6.3.

7.
7.1.

VERREKENING
Opdrachtgever heeft het recht om door haar aan Opdrachtnemer
verschuldigde bedragen te verrekenen met bedragen die
Opdrachtnemer - uit welken hoofde dan ook - is verschuldigd en/of
haar betaling op te schorten zolang Opdrachtgever in gebreke blijft
aan enige (betalings)verplichting uit hoofde van de Overeenkomst te
voldoen.

8.
8.1.

TERMIJNEN
Indien de werkzaamheden in een bepaalde periode dienen te worden
verricht, gelden de begin- en einddata als omschreven in de
Overeenkomst als fatale leveringstermijn. Indien geen
leveringstermijn is overeengekomen, vangt de termijn voor levering
aan één (1) Werkdag na dagtekening van de Overeenkomst.

9.
9.1.

INSPECTIE
Opdrachtgever heeft te allen tijde het recht de voortgang, kwaliteit
en/of eigenschappen van de verrichte werkzaamheden alsmede alle
daaraan ten grondslag liggende en/of daarmee verband houdende
documenten en bescheiden binnen een redelijke termijn na
aflevering of uitvoering te inspecteren. Opdrachtnemer is gehouden
haar volledige en onvoorwaardelijke medewerking te verlenen.
In geval van afkeuring van de werkzaamheden, zal Opdrachtnemer
binnen een door Opdrachtgever te bepalen redelijke termijn
zorgdragen voor zodanige verbetering van de werkzaamheden dat
het gebrek is opgelost. Indien Opdrachtnemer niet aan deze
verplichting voldoet binnen de door Opdrachtnemer gestelde termijn
is Opdrachtgever gerechtigd de benodigde werkzaamheden van een
Derde af te nemen of maatregelen door een Derde te laten nemen
voor rekening en risico van Opdrachtnemer, dan wel de
werkzaamheden tegen een lagere prijs alsnog te accepteren.
Inspectie staat niet in de weg aan een later beroep door
Opdrachtgever op niet-naleving door Opdrachtnemer van diens
verplichtingen jegens Opdrachtgever. Artikelen 6:89 BW en 7:23 BW
zijn niet van toepassing.

9.2.

9.3.

10.
SOCIALE PREMIES EN BELASTINGEN
10.1. Opdrachtnemer is gehouden zorg te dragen voor de tijdige en
volledige afdracht van belastingen en premies voor sociale lasten
verband houdende met het uitvoeren van de Overeenkomst.
Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever voor alle vorderingen,
naheffingen en eventuele boetes en rente die het gevolg zijn van
niet, niet tijdige of niet gehele voldoening door Opdrachtnemer van
deze verplichtingen.
10.2. Onverminderd het in de vorige leden van dit Artikel bepaalde, is
Opdrachtgever steeds bevoegd de in die leden bedoelde belastingen
en premies in te houden van hetgeen Opdrachtgever terzake van de

Overeenkomst aan Opdrachtnemer verschuldigd is en namens
Opdrachtnemer rechtstreeks aan de ontvanger van directe
belastingen te voldoen. Opdrachtgever verkrijgt alsdan voor de door
haar voldane bedragen inclusief eventuele boetes en rente een recht
van regres op Opdrachtnemer.
10.3. Opdrachtnemer is gehouden op eerste verzoek van Opdrachtgever
de met hem gesloten overeenkomst met een ZZP-er te tonen.
Opdrachtgever is gerechtigd deze overeenkomst aan de
Belastingdienst te overleggen teneinde na te kunnen gaan in
hoeverre sprake is van een (fictief) dienstverband en sociale lasten en
premies verschuldigd zijn.
INTELLECTUELE EIGENDOM
11.
11.1. Tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders is bepaald, berusten de IErechten ten aanzien van de door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever
geleverde werkzaamheden met bijbehorende documentatie en
informatie bij Opdrachtnemer of diens licentiegevers. Vermeldingen
van IE-rechten zullen door Opdrachtgever niet worden gewijzigd of
verwijderd.
11.2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid van dit Artikel berusten
de IE-rechten op alle specifiek in het kader van een Overeenkomst
en/of de bij de voorbereiding van de totstandkoming daarvan
ontwikkelde werkzaamheden en bijbehorende documentatie en
informatie alsmede de resultaten van de eventueel uitgevoerde
werkzaamheden te allen tijde bij Opdrachtgever. Opdrachtnemer is
gehouden op eerste verzoek aan Opdrachtgever onmiddellijk, zonder
nadere voorwaarden te stellen en om niet alle (rechts)handelingen te
verrichten die nodig zijn om de overdracht als bedoeld in dit lid te
voltooien en alle documenten die betrekking hebben op de
intellectuele eigendomsrechten aan haar af te geven, welke
overdracht reeds nu voor dat moment wordt aanvaard.
Opdrachtnemer verleent Opdrachtgever met het aangaan van de
Overeenkomst een onherroepelijke volmacht om deze
(rechts)handelingen zo nodig in zijn naam te verrichten.
11.3. Alle IE-rechten op materialen en hulpmiddelen die in het kader van
de uitvoering van de Overeenkomst door Opdrachtgever aan
Opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld of die door
Opdrachtnemer voor rekening van Opdrachtgever daarvoor zijn
aangeschaft of vervaardigd, rusten bij Opdrachtgever of haar
licentiegevers. Het is Opdrachtnemer zonder Schriftelijke
toestemming van Opdrachtgever niet toegestaan deze materialen en
hulpmiddelen te gebruiken voor een ander doel dan ondersteuning
van de uitvoering van de Overeenkomst en/of ter beschikking te
stellen aan andere Derden dan die in het kader van de uitvoering van
een Overeenkomst met instemming van Opdrachtgever zijn
ingeschakeld.
11.4. Opdrachtnemer garandeert dat de door haar verrichtte
werkzaamheden en bijbehorende documentatie en informatie en de
resultaten van de eventueel uitgevoerde werkzaamheden, en het
gebruik daarvan door Opdrachtgever, geen inbreuk zullen opleveren
op enig geldend IE-recht van Derden. Opdrachtnemer vrijwaart
Opdrachtgever en haar personeel voor aanspraken van Derden ter
zake van (eventuele) inbreuk op IE-rechten van die Derden.
11.5. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan het woord-/ beeldmerk of
andere intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtgever op een of
andere wijze of voor reclame-, promotionele en/of
acquisitiedoeleinden doeleinden te gebruiken tenzij vooraf
schriftelijk overeengekomen met Opdrachtgever.
VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
12.
12.1. De uitvoering van de Overeenkomst kan in sommige gevallen
verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) met zich meebrengen.
12.2. Opdrachtgever staat ervoor in dat bij de uitvoering van de
Overeenkomst de privacy van de betrokkenen als bedoeld in de AVG
wordt gerespecteerd en de verwerking van de persoonsgegevens
plaatsvindt conform de AVG, de Privacyverklaring en de overige in de
relevante wet- en regelgeving gestelde regels en voorwaarden.
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12.3. Indien de Opdrachtnemer tekortschiet in de nakoming van de
verplichtingen voortvloeiende uit de AVG is zij aansprakelijk voor de
schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg van die tekortkoming,
daaronder begrepen de ten gevolge daarvan door de autoriteiten aan
Opdrachtgever opgelegde boetes. Opdrachtnemer vrijwaart
Opdrachtgever voor alle aanspraken van derden in verband met een
tekortkoming van Opdrachtnemer in de nakoming van de
verplichtingen voortvloeiende uit de AVG, alsmede voor alle daaruit
voor Opdrachtgever voortvloeiende kosten (waaronder mede
begrepen kosten van juridische bijstand) en schade.
13.
GEHEIMHOUDING
13.1. Opdrachtnemer is ten aanzien van Vertrouwelijke informatie, anders
dan met voorafgaande Schriftelijke toestemming van Opdrachtgever,
te allen tijde verplicht:
a) Deze voor geen ander doel dan voor het uitvoeren van de
Overeenkomst gebruiken; en
b) Deze niet aan Derden te openbaren, behoudens voor zover het
een gelieerde onderneming (de juridische entiteit die direct of
indirect volledig toebehoort aan of gecontroleerd wordt door
Opdrachtnemer), werknemers en/of adviseurs betreft die direct
betrokken zijn bij uitvoering van de Overeenkomst en die zonder
de Vertrouwelijke Informatie niet kunnen vervullen; en
c) Dezelfde mate van zorgvuldigheid in acht nemen ten aanzien van
de Vertrouwelijke Informatie als zij dat met betrekking tot haar
eigen soortgelijke informatie doen (met inbegrip van doch niet
beperkt tot het treffen van alle redelijke maatregelen die nodig
zijn om de Vertrouwelijke Informatie te beschermen en een
ongeoorloofde verspreiding ervan te voorkomen); en
d) Deze nimmer zonder opdracht van Opdrachtgever te
vernietigen; en
e) Deze niet mee te nemen buiten de plaats van tewerkstelling,
tenzij dit voor een goede voortgang van de werkzaamheden
noodzakelijk is, in welk geval Opdrachtnemer ervoor instaat dat
deze voortdurend onder haar persoonlijke beheer blijft; en
f) Daarvan geen fotokopieën of digitale kopieën te maken noch
deze op enige andere wijze vermenigvuldigen; en
g) Alle tastbare, elektronische of andere vormen van
Vertrouwelijke Informatie binnen tien (10) Werkdagen na
verzoek daartoe door Opdrachtgever terug te bezorgen.
13.2. Niettegenstaande het voorgaande, mag Opdrachtnemer
Vertrouwelijke Informatie vrijgeven, indien zij daar bij wet of
rechterlijk vonnis of bevel toe verplicht worden.
13.3. De uit dit Artikel voorvloeiende verplichtingen zijn van kracht vanaf
de datum van ondertekening van de Overeenkomst en blijven geldig
voor een onbepaalde duur, tenzij ze door een latere Schriftelijke
overeenkomst tussen de Partijen worden gewijzigd of opgeheven.
13.4. Informatie zal niet als Vertrouwelijke Informatie beschouwd kunnen
worden, indien - op bewijs van Opdrachtnemer – wordt vastgesteld
dat:
(a) de informatie bij het aangaan van de Overeenkomst al tot het
publieke domein behoorde, op voorwaarde dat de informatie
zonder rechtsschennis bekend werd; en/of,
(b) de informatie zonder rechtsschennis van een Derde ontvangen
werd; en/of,
(c) de informatie zelfstandig en op onafhankelijke wijze te goeder
trouw ontwikkeld werd door Opdrachtnemer of haar
werknemers zonder dat Opdrachtnemer voor ontwikkeling
toegang had tot de betreffende informatie.
13.5. Personeel van Opdrachtnemer alsmede eventuele Derden met wie
Opdrachtnemer overeenkomsten aangaat in verband met de
uitvoering van de Overeenkomst, zullen door Opdrachtnemer
verplicht worden dezelfde geheimhouding in acht te nemen.
13.6. Bij overtreding van één van de verplichtingen van dit Artikel verbeurt
Opdrachtnemer aan Opdrachtgever een direct, zonder dat een
nadere ingebrekestelling is vereist, opeisbare boete van € 15000,- per
overtreding en € 1000,- per dag dat die overtreding voortduurt, zulks
onverminderd het recht van Opdrachtgever haar werkelijke schade te

vorderen waarbij de boete geacht wordt niet in deze schade te zijn
begrepen.
14.
AANSPRAKELIJKHEID
14.1. De aansprakelijkheid van Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer is
ongeacht de grondslag en in alle gevallen primair beperkt tot hetgeen
door haar aansprakelijkheidsverzekeraar te dier zake wordt
uitgekeerd en subsidiair - indien de verzekeraar om welke reden dan
ook niet uitkeert - beperkt tot maximaal het bedrag van de door
Opdrachtnemer reeds gefactureerde Opdrachtsom en/of Tarieven
over de voorgaande periode van zes (6) maanden, met een maximum
van € 50.000,-.
14.2. Toepasselijkheid van artikel 7:406 lid 2 BW wordt hierbij uitgesloten.
Opdrachtgever is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.
14.3. Iedere vordering uit hoofde van aansprakelijkheid of anderszins op
Opdrachtgever vervalt vierentwintig (24) maanden na verrichting van
de werkzaamheden.
14.4. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade
die door Opdrachtgever, haar personeel, diens klanten en diens
afnemers wordt geleden ten gevolge van een tekortkoming door
Opdrachtnemer in de nakoming van zijn verplichtingen jegens
Opdrachtgever en/of als gevolg van handelen en/of nalaten van
Opdrachtnemer, door haar ingeschakeld personeel en/of Derden,
ook indien Opdrachtnemer geen verwijt treft ter zake van het
ontstaan of het bestaan van die tekortkoming.
14.5. Opdrachtnemer vrijwaart Opdrachtgever, haar rechtsopvolgers en
haar personeel tegen alle vorderingen van haar personeel en/of
Derden verband houdende met de door Opdrachtnemer geleverde
werkzaamheden en/of de in verband daarmee uitgevoerde
werkzaamheden.
14.6. Geen enkel recht van Opdrachtgever uit een Overeenkomst of de wet
wordt aangetast door het achterwege blijven van een beroep op dat
recht of van een protest tegen een tekortkoming van een verplichting
door Opdrachtnemer. Artikelen 6:89 BW en 7:23 BW zijn niet van
toepassing.
15.
BEROEPSAANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERING
15.1. Opdrachtnemer dient adequaat verzekerd te zijn in verband met
eventuele uit de Overeenkomst en de Overeenkomst voortvloeiende
aansprakelijkheid en zal zich tot twee (2) jaar na de einddatum van
de Overeenkomst adequaat verzekerd houden. De
verzekeringspolissen zullen dekking bieden voor een bedrag van
minimaal € 1.250.000,- per gebeurtenis met een maximum van
€ 2.500.000,- per jaar te hebben. Opdrachtnemer zal desgevraagd
onverwijld de verzekeringspolissen en bewijzen van premiebetaling
aan Opdrachtgever overleggen. Opdrachtnemer zal de verzekering
niet zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van
Opdrachtgever beëindigen en of wijzigen.
OVERMACHT
16.
16.1. Indien Partijen door overmacht tijdelijk niet in staat zijn de
Overeenkomst uit te voeren, zijn zij bevoegd de uitvoering voor de
duur van de overmacht veroorzakende situatie geheel of ten dele op
te schorten zonder dat Partijen jegens elkaar gehouden zijn tot enige
schade vergoeding.
16.2. Onder overmacht aan de zijde van Opdrachtgever wordt in ieder
geval verstaan een staking of tijdelijke stillegging van de
bedrijfsvoering bij Opdrachtgever en/of de klant van Opdrachtgever
(al dan niet als gevolg van weersomstandigheden) en/of de
inwerkingtreding van de uitvoering van de Overeenkomst
beperkende overheidsmaatregelen.
16.3. Onder overmacht aan de zijde van Opdrachtnemer wordt in ieder
geval niet verstaan: stakingen, al dan niet toerekenbare
tekortkomingen van Opdrachtnemer en/of door Opdrachtnemer
ingeschakelde Derden, onrechtmatig handelen door Personeel van
Opdrachtnemer en/of door haar ingeschakelde Derden, tekort aan
en/of ziekte van Personeel, vervoersproblemen, financiële
problemen en de uitvoering van de Overeenkomst beperkende
overheidsmaatregelen.
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16.4. Indien deze periode van overmacht langer dan vijfenveertig (45)
kalenderdagen voortduurt of zodra vast staat dat de
overmachtssituatie langer dan vijfenveertig (45) kalenderdagen zal
duren, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst geheel of ten dele
Schriftelijk te ontbinden in welk geval Partijen jegens elkaar nimmer
tot enige vergoeding van schade zijn gehouden.
17.
EINDE OVEREENKOMST
17.1. Opdrachtgever is bevoegd naar haar keuze de Overeenkomst geheel
of gedeeltelijk door een Schriftelijke verklaring zonder rechtelijke
tussenkomst en met onmiddellijke ingang te beëindigen en of haar
betalingsverplichtingen op te schorten, onverminderd het recht van
Opdrachtgever op vergoeding van alle schade, in het geval van:
a)
Een tekortkoming door Opdrachtnemer in de nakoming van
(één van) haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst;
b)
(Een aanvraag tot) surseance van betaling of faillietverklaring
van Opdrachtnemer;
c)
Ondercuratelestelling of onder bewindstelling van
Opdrachtnemer;
d)
Verkoop, verpanding of beëindiging van de onderneming van
Opdrachtnemer;
e)
Intrekking van vergunningen van Opdrachtnemer die voor de
uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk zijn;
f)
Beslag op een belangrijk deel van de bedrijfsmiddelen van
Opdrachtnemer;
Zodanige zakelijke geschillen ontstaan dat samenwerking
g)
tussen partijen ernstig verstoord is geraakt en deze geschillen
binnen twee (2) Werkdagen na het ontstaan hiervan niet zijn
opgelost.
17.2. In geval van tussentijdse beëindiging op grond van dit Artikel, geldt
het navolgende:
Alle vorderingen die Opdrachtgever op Opdrachtnemer mocht
a)
hebben of verkrijgen zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn;
b)
De tot aan het moment van tussentijdse beëindiging door
Opdrachtnemer gewerkte uren worden door Opdrachtgever
vergoed, indien deze conform de bepalingen van de
Overeenkomst zijn uitgevoerd en worden gefactureerd.
Opdrachtnemer kan aan een tussentijdse beëindiging van de
Overeenkomst door Opdrachtgever nimmer enig recht op
schadevergoeding ontlenen.
c)
Alle door Opdrachtgever benodigde informatie en/of gegevens
voor overname en uitvoering van de Overeenkomst worden
door Opdrachtnemer kosteloos aan Opdrachtgever
overhandigen. Indien en voor zover de informatie als
opgenomen in dit Artikellid niet direct beschikbaar is, zal
Opdrachtnemer deze informatie binnen een redelijke termijn
alsnog te verstrekken.
18.
DERDEN EN OVERDRACHT
18.1. Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van een Overeenkomst
gebruik wil maken van de werkzaamheden van Derden, hetzij in
onderaanneming hetzij door tijdelijke inhuur van personeel, dan zal
zij daartoe slechts bevoegd zijn na verkregen Schriftelijke
toestemming van Opdrachtgever. Opdrachtgever is gerechtigd aan
het verlenen van deze toestemming voorwaarden te verbinden c.q.
deze in tijd te beperken. Opdrachtnemer blijft volledig
verantwoordelijk voor de eventuele inbreng van Derden bij de
uitvoering van de Overeenkomst, als betrof het haar eigen prestatie.
18.2. Het is Opdrachtnemer verboden haar rechten uit de Overeenkomst
zonder toestemming van Opdrachtgever over te dragen aan Derden,
welk verbod goederenrechtelijke werking heeft.
18.3. Opdrachtnemer stemt met het aangaan van de Overeenkomst op
voorhand in met een overdracht van de rechten en verplichtingen uit
de Overeenkomst door Opdrachtgever aan Derden. Opdrachtnemer
verleent Opdrachtgever hierbij een volmacht om in haar naam alle
benodigde (rechts)handelingen te verrichten ter uitvoering van de
overdracht.

19.
TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER
19.1. De Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende Overeenkomsten
en/of andere rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtgever en
Opdrachtnemer worden beheerst door Nederlands recht.
19.2. Uitsluitend de rechter te Rotterdam is bevoegd kennis te nemen van
de daaruit voortvloeiende geschillen.

