Algemene Voorwaarden
Accept Development B.V.
Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
“Leverancier”:
Accept Development B.V., statutair gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te (4879NC) Etten-Leur aan
Vosdonk 39 W. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda onder
nummer 20077921.
“Opdrachtgever”: een opdrachtgever van Leverancier onder een tussen partijen gesloten overeenkomst.
Artikel 2. Algemene bepalingen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke door ons gedane offerte en/of alle aan ons gegeven
opdrachten en/of door ons uitgevoerde werkzaamheden c.q. andersoortige prestaties in de ruimste zin des
woords. (Inkoop)voorwaarden van onze opdrachtgevers zijn uitdrukkelijk niet van toepassing, tenzij schriftelijk
anders overeengekomen. Onze voorwaarden zullen te allen tijde voorrang hebben. Afwijkingen dienen
uitdrukkelijk schriftelijk te worden overeengekomen.
Artikel 3. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
a.
Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is
vermeld.
b.
Een overeenkomst komt met ons eerst dan tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk hebben
aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist
en volledig te hebben weergegeven.
c.
Aanvullende afspraken of wijzigingen binden Leverancier slechts indien deze door Leverancier schriftelijk
zijn aanvaard en bevestigd.
Artikel 4. Prijzen en betaling
a.
Onze prijzen zijn exclusief BTW en andere belastingen, heffingen en rechten. Leverancier is bevoegd
derden in te schakelen en de kosten aan Opdrachtgever door te berekenen nadat Opdrachtgever
daarvoor toestemming heeft gegeven.
b.
In geval van verhoging van de prijzen van onze toeleveranciers, zijn wij gerechtigd om de prijzen met
Opdrachtgevers dienovereenkomstig te verhogen.
Verschuldigde bedragen worden door Opdrachtgever betaald volgens de overeengekomen dan wel op
de factuur vermelde betalingscondities. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot opschorting van enige
betaling en evenmin tot verrekening van verschuldigde bedragen. Reclames schorten betalings- en
andere verplichtingen evenmin op.
c.
Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is Opdrachtgever, zonder dat
een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente voor
handelsovereenkomsten verschuldigd. Indien Opdrachtgever na aanmaning of ingebrekestelling nalatig
blijft de vordering te voldoen, kan leverancier de vordering uit handen geven, in welk geval
Opdrachtgever naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe
deskundigen.
d.
Leverancier is gerechtigd alle leveranties en werkzaamheden uit welke hoofde dan ook, ook wanneer
een vaste of uiterste levertijd overeengekomen is, aan de Opdrachtgever op te schorten, indien en
zolang opdrachtgever enige verplichting jegens Leverancier niet of niet geheel is nagekomen. Zolang
Opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan al haar betalingsverplichtingen jegens Leverancier, dient
de soft- en hardware op eerste verzoek aan Leverancier geretourneerd te worden en zal Opdrachtgever
daaraan op eerste verzoek van Leverancier alle medewerking verlenen.
Artikel 5. Dienstverlening Leverancier
a.
Leverancier heeft ten aanzien van de uitvoering van alle overeenkomsten een inspanningsverplichting
en géén resultaatsverplichting.
b.
Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Leverancier aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn
voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Leverancier worden verstrekt. Indien de voor de

c.

uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Leverancier zijn verstrekt, heeft
Leverancier het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging
voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
Opdrachtgever zal ervoor zorgen dat zijn personeel op adequate wijze zal zijn opgeleid en geïnformeerd
over de werking van de Software. Opdrachtgever zal in het bijzonder zorgdragen voor adequate
informatie aan en contractuele afspraken met externe gebruikers die handelingen verrichten waarbij
tevens gebruik wordt gemaakt van de Software, over de risico's verbonden aan het gebruik van een
geautomatiseerd systeem voor het uitvoeren van transacties en daarmee samenhangende diensten.
Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fases zal worden uitgevoerd, kan Leverancier de
uitvoering van die onderdelen, die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat Opdrachtgever de
resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 6. Installatie/implementatie
a.
Installatie- en implementatiekosten, daaronder begrepen het geven van instructies aan de gebruiker, van
de door ons geleverde software en/of hardware zijn voor rekening van de opdrachtgever tenzij
nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De duur en de daarbij te volgen procedure zullen in
overeenstemming met de opdrachtgever worden vastgesteld. De kosten zullen worden berekend op
nacalculatie-basis tegen een overeen te komen uurtarief
b.
Bij het installeren en implementeren zal Opdrachtgever de benodigde medewerking verlenen aan
Leverancier, onder andere door ter beschikking stelling van de apparatuur waarop de software zal gaan
functioneren en beschikbaarheid en volledige medewerking door de betreffende medewerkers.
c.
De uitgevoerde installatie en implementatie wordt geacht te zijn voltooid en geslaagd, indien aan
Opdrachtgever is gedemonstreerd dat de software onder normale bedrijfsomstandigheden naar behoren
functioneert.
Artikel 7. Garantie en reclame
a.
Iedere garantie of reclame komt te vervallen indien Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Leverancier wijzigingen in de geleverde hard- en/of software aan brengt of door een
derde doet aanbrengen.
b.
Op alle door Leverancier geleverde software en hardware zijn van toepassing de garantievoorwaarden
van de fabrikant.
c.
Onder onvolkomenheden worden verstaan alle in de software voorkomende fouten en gebreken,
alsmede alle door het gebruik van de software geconstateerde afwijkingen in vergelijking met de
daaraan door de gebruikersinstructie toegeschreven eigenschappen en functies. Niet onder
onvolkomenheden worden begrepen fouten en gebreken veroorzaakt door niet juist, incorrect dan wel
inadequaat gebruik van de software. Voor fouten en gebreken veroorzaakt door niet door ons verrichte
installatie en/of implementatie van de software, staan wij evenmin in. Onvolkomenheden in de zin van dit
artikel dienen door de opdrachtgever te worden aangetoond en zijn bovendien reproduceerbaar.
d.
Indien mocht blijken dat de oorzaak van geconstateerde onvolkomenheden in de bij de Opdrachtgever
aanwezige, niet door ons geleverde, software en hardware ligt, of anderszins buiten de
aansprakelijkheidssfeer van Leverancier is gelegen, dan zal Opdrachtgever aan Leverancier de
werkelijke kosten vergoeden die Leverancier ter zake van dit onderzoek heeft gemaakt.
e.
Niet bij een normale controle waarneembare gebreken c.q. beschadigingen dienen binnen 7 dagen
nadat het gebrek c.q. de beschadiging zich heeft geopenbaard, schriftelijk aan ons kenbaar te worden
gemaakt per aangetekende brief of per e-mail met ontvangstbevestiging, onder nauwkeurige opgave van
de aard en grond van het gebrek en/of de beschadiging.
Artikel 8. Aansprakelijkheid/vrijwaring
a.
Leverancier is niet aansprakelijk voor enigerlei schade of kosten van welke aard ook, gevolgschade
daaronder begrepen, als gevolg van onvolkomenheden in of gebruik van de door ons geleverde
hardware en software, installatie- en implementatiewerkzaamheden daarbij inbegrepen en evenmin ter
zake van door Leveranciers anderszins verrichte diensten, zoals onderhoudswerkzaamheden, gegeven
instructies, verstrekte informatie en adviezen e.d. van welke aard ook.
b.
Opdrachtgever vrijwaart Leverancier van alle eventuele aanspraken van derden tot schadevergoeding,
productenaansprakelijkheid daaronder begrepen, verband houdende met het gebruik van de door ons
geleverde software en/of hardware, installatie, implementatie, vervanging, wijzigingen en/of aanvullingen
daaronder begrepen.

c.

d.

e.

f.

g.

Leverancier vrijwaart Opdrachtgever tegen alle aanspraken van derden ter zake van beweerdelijke
inbreuk door ons op enig intellectueel eigendomsrecht (naar maatstaven van Nederlands recht) op de
door ons geleverde software en/of hardware en het daarbij behorende documentatiemateriaal, mits de
opdrachtgever ons van zodanige aanspraken onverwijld schriftelijk met een aangetekende brief of per email met ontvangstbevestiging op de hoogte stelt.
Deze vrijwaring houdt uitsluitend in, dat wanneer een dergelijke inbreuk op enig intellectueel
eigendomsrecht onherroepelijk in rechte komt vast te staan en als gevolg daarvan de opdrachtgever het
gebruik wordt of kan worden ontzegd, wij tot niet meer gehouden zijn dan voor eigen rekening en
uitsluitend te onzer beoordeling hetzij:
voor de opdrachtgever het recht te verkrijgen het gebruik van het programmapakket of het
desbetreffende deel voort te zetten;
het programmapakket of het desbetreffende deel ervan door andere, die geen inbreuk maken, te
vervangen of deze zodanig te wijzigen dat de inbreuk wordt beëindigd;
het programmapakket of het desbetreffende deel daarvan tegen vergoeding van kosten terug te
nemen.
Leverancier is niet aansprakelijk voor enigerlei inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht, wanneer
deze aansprakelijkheid veroorzaakt is doordat de geleverde software/hardware wordt gebruikt op een
andere wijze dan in de Leveranciersinstructie aangegeven of anderszins onjuist of onoordeelkundig
wordt gebruikt.
Voor zover de aansprakelijkheid van Leverancier niet op grond van bovenstaande condities mocht zijn
uitgesloten, is de aansprakelijkheid van Leverancier steeds beperkt tot het bedrag dat in het
desbetreffende geval onder de alsdan bestaande bedrijfs- beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt
uitgekeerd.
Opdrachtgever is verplicht aan haar klanten die gebruik maken van de software en/of hardware, de
navolgende aansprakelijkheidsbeperking namens Leverancier op te leggen, welk derdenbeding hierbij
door Leverancier – voor zover nodig – bij voorbaat wordt aanvaard: "Accept Development B.V.
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade door onjuiste of onvolledige informatie welke op
deze pagina(s) worden getoond. Aan de informatie en berekeningen op deze pagina(s) kunnen geen
rechten worden ontleend".

Artikel 9. Wijzigingen aanbrengen
Wij behouden ons het recht voor eenzijdig vervangingen, aanvullingen en/of wijzigingen in de specificaties van
geleverde software en/of hardware en de daarbij geleverde documentatie aan te brengen voor zover deze niet tot
gevolg hebben dat de Opdrachtgever in de gebruiksmogelijkheden zoals overeengekomen in de
opdrachtbevestiging wordt beperkt.
Artikel 10. Geheimhouding en beveiliging
a.
Opdrachtgever erkent dat de van Leverancier afkomstige soft- en hardware steeds een vertrouwelijk
karakter heeft en dat deze bedrijfsgeheimen van Leverancier, diens toeleveranciers of de producent van
de soft- en hardware bevat. Opdrachtgever zal zijn systemen en infrastructuur adequaat beveiligen en te
allen tijde antivirus-programmatuur in werking hebben. De door of vanwege Leverancier aan
Opdrachtgever verstrekte toegangs- of identificatiecodes en certificaten zijn vertrouwelijk en zullen door
Opdrachtgever als zodanig worden behandeld en slechts aan geautoriseerde personeelsleden uit de
eigen organisatie van Opdrachtgever kenbaar worden gemaakt, onder oplegging van dezelfde
geheimhoudingsverplichting. Leverancier is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes en
certificaten steeds te wijzigen.
b.
Opdrachtgever staat ervoor in dat is voldaan aan de vereisten voor de rechtmatige verwerking van de
persoonsgegevens die door Opdrachtgever worden ingevoerd in de Software.
c.
Opdrachtgever en Leverancier zorgen dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men
weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. Dit verbod
geldt niet indien en voor zover verstrekking van de desbetreffende gegevens aan een derde noodzakelijk
is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor de goede uitvoering van de
overeenkomst door Leverancier. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts
gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk
beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid.
d.
Indien een uitdrukkelijk omschreven wijze van beveiliging in de overeenkomst ontbreekt, zal de
beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de
gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.

Artikel 11. Beëindiging & ontbinding
a.
De overeenkomst wordt aangegaan voor de in de Opdrachtbevestiging of Gebruiksrecht en
Supportovereenkomst aangegeven duur. Tenzij hierin nadrukkelijk anders is bepaald, is Opdrachtgever
niet gerechtigd de overeenkomst tussentijds op te zeggen.
b.
Aan Opdrachtgever komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst wegens een
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts toe indien Leverancier, steeds
in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke
termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van
wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.
c.
De overeenkomst eindigt van rechtswege en met onmiddellijke ingang op het moment dat gebruiker in
de overeengekomen looptijd zijn activiteiten staakt, geliquideerd wordt, surseance van betaling verleend
of failliet wordt verklaard, dan wel een verzoek daartoe indient bij de gerechtelijke instanties.
Leverancier is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel
tot schadevergoeding gehouden.
d.
In geval van beëindiging van de overeenkomst, om welke reden dan ook, vervallen automatisch de aan
Opdrachtgever verleende gebruiksrechten en licenties. Vanaf het moment van beëindiging is
Leverancier derhalve gerechtigd om de Opdrachtgever de toegang tot de soft- en hardware te blokkeren
en al haar werkzaamheden te staken. Opdrachtgever zal er vervolgens zorg voor dragen dat alle
materialen en documentatie alsmede alle kopieën daarvan binnen dertig (30) dagen na beëindiging en/of op eerste verzoek van Leverancier onverwijld - worden geretourneerd dan wel vernietigd, zulks ter
keuze van Leverancier.
Artikel 12. Intellectueel eigendom
a.
Indien leverancier bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele eigendom,
kan een zodanige verbintenis slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen
schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor
Opdrachtgever ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen,
over zal gaan op Opdrachtgever, tast dit het recht of de mogelijkheid van leverancier niet aan om de aan
die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen,
algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder
enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor
derden. Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectuele eigendom het recht van leverancier
aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan
die welke ten behoeve van Opdrachtgever zijn of worden gedaan.
b.
Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de overeenkomst ontwikkelde of aan
Opdrachtgever ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur,
opleidings, toetsen examenmateriaal of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie,
rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij leverancier, diens
licentiegevers of diens toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt de gebruiksrechten die bij deze
algemene voorwaarden, de schriftelijk tussen partijen gesloten raamovereenkomst of Gebruiksrecht –
en Supportovereenkomst en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan Opdrachtgever toekomend
recht tot gebruik is niet exclusief, niet-overdraagbaar, niet-verpandbaar en niet-sublicentieerbaar.
Opdrachtgever zal geen aanduiding(en) betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende
Auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de
programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen (doen) verwijderen of (laten)
wijzigen.
c.
Ook indien de overeenkomst daarin niet uitdrukkelijk voorziet, is het leverancier steeds toegestaan
technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van apparatuur, databestanden, websites, ter
beschikking gestelde programmatuur, programmatuur waaraan aan Opdrachtgever (direct of indirect)
toegang wordt verschaft, en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of
de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Opdrachtgever zal dergelijke technische
voorziening(en) niet (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.
d.
Leverancier vrijwaart Opdrachtgever tegen elke aanspraak van een derde welke gebaseerd is op de
bewering dat door leverancier zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of
andere materialen inbreuk maken op een recht van intellectuele eigendom van die derde, onder de
voorwaarde dat (i) deze inbreuk in rechte onherroepelijk vaststaat en (ii) Opdrachtgever leverancier
onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de aanspraak en de afhandeling van

e.

f.
g.

de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan leverancier.
Opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan leverancier verlenen
om zich tegen deze aanspraken te verweren. Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten
inbreuk verband houdt (i) met door Opdrachtgever ter gebruik, bewerking, verwerking of onderhoud aan
leverancier ter beschikking gestelde materialen, dan wel (ii) met wijzigingen die Opdrachtgever zonder
schriftelijke toestemming van leverancier in de programmatuur, website, databestanden, apparatuur of
andere materialen heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat
dat de door leverancier zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere
materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele eigendom of indien
naar het oordeel van leverancier een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal
leverancier, indien mogelijk, zorg dragen dat Opdrachtgever het geleverde, of functioneel gelijkwaardige
andere programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen kan blijven gebruiken. Iedere
andere of verdergaande vrijwaringsverplichting van leverancier wegens inbreuk op een recht van
intellectuele eigendom van een derde is uitgesloten.
Opdrachtgever staat er voor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling
aan leverancier van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal, databestanden en/of
andere materialen en/of ontwerpen, met het doel van gebruik, onderhoud, bewerking, installatie of
integratie. Opdrachtgever vrijwaart leverancier tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op
de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, onderhoud, bewerken, installeren of integratie
inbreuk maakt op enig recht van die derde.
Leverancier is nimmer gehouden tot het uitvoeren van dataconversie, tenzij dit schriftelijk uitdrukkelijk
met Opdrachtgever is overeengekomen.
Het is de opdrachtgever verboden de geleverde software en de daarbij behorende documentatie te
reproduceren of te vervreemden of onder welke titel dan ook aan een derde voor welke doeleinden dan
ook in gebruik te geven, ter beschikking of anderszins ter hand te stellen, op straffe van een boete van
€ 12.000,- voor iedere overtreding van dit verbod.

Artikel 13. Uitvoering SaaS-dienst
a.
Leverancier verricht de SaaS-dienst slechts in opdracht van Opdrachtgever. Het staat Opdrachtgever
niet vrij derden gebruik te laten maken van de door leverancier verleende diensten op het gebied van
SaaS.
b.
Indien leverancier op grond van een verzoek of bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of in
verband met een wettelijke verplichting werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van
Opdrachtgever, zijn medewerkers of gebruikers, zullen alle daaraan verbonden kosten aan
Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
c.
Leverancier kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de SaaS-dienst aanbrengen. Indien dergelijke
wijzigingen een verandering van de bij Opdrachtgever geldende procedures tot gevolg heeft, zal
leverancier Opdrachtgever hierover zo tijdig mogelijk inlichten en komen de kosten van deze verandering
voor rekening van Opdrachtgever. In dat geval kan Opdrachtgever de overeenkomst schriftelijk
opzeggen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, tenzij deze wijziging verband houdt met
wijzigingen in relevante wetgeving of andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften of
leverancier de kosten van deze wijziging voor zijn rekening neemt.
d.
Leverancier kan de uitvoering van de SaaS-dienst voortzetten met gebruikmaking van een nieuwe of
gewijzigde versie van de programmatuur. Leverancier is niet gehouden specifiek voor Opdrachtgever
bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de dienst of programmatuur te handhaven, te wijzigen
of toe te voegen.
e.
Leverancier kan de SaaS-dienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief,
correctief of adaptief onderhoud of andere vormen van service. Leverancier zal de buitengebruikstelling
niet langer laten duren dan noodzakelijk en deze zo mogelijk buiten kantoortijden in overleg met de
Opdrachtgever laten plaatsvinden.
f.
Leverancier is nimmer gehouden Opdrachtgever een fysieke drager te verstrekken met daarop de in het
kader van de SaaS-dienst aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen en te houden programmatuur.

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen
a.
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan en anderszins door ons verrichte
diensten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

b.

Alle eventuele disputen voortvloeiende uit en/of samenhangende met de totstandkoming en uitvoering
van met ons gesloten overeenkomsten c.q. door ons verrichte diensten, geschillen betreffende deze
voorwaarden daaronder begrepen, zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de
Arrondissementsrechtbank te Breda, tenzij de vordering onder de competentie van de Kantonrechter
valt.

Etten-Leur, november 2017

