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Definities

1.01 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende
betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: Hatech
Gasdetectietechniek verder genoemd als Hatech: de opsteller en gebruiker van deze
algemene voorwaarden; Opdrachtgever: de wederpartij van Hatech, handelend in de
uitoefening van beroep of bedrijf; Overeenkomst: de overeenkomst tussen Hatech en
opdrachtgever.
Artikel 2.

Algemeen

2.01 De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en
iedere overeenkomst tussen Hatech en een opdrachtgever waarop Hatech deze
voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet
door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.02 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met
Hatech, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.03 Toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.04 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of
vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene
voorwaarden volledig van toepassing. Hatech en opdrachtgever zullen alsdan
overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde
bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de
strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
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Aanbiedingen en offertes

3.01 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij daarbij uitdrukkelijk en schriftelijk het tegendeel
is bepaald. Zij zijn gebaseerd op de bij de aanvraag verstrekte tekeningen en
bestekbladen enzovoort c.q. de door Hatech gedane opmetingen en waarnemingen
3.02 De door Hatech uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig
dagen, tenzij anders aangegeven. Hatech is slechts aan de offertes gebonden indien de
aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen dertig dagen wordt
bevestigd.
3.03 Levertijden in offertes van Hatech zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij
overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk
anders is overeengekomen.
3.04 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere
heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en
verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
3.05 Indien de aanvaarding, anders dan op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de
offerte opgenomen aanbod is Hatech daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt
dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Hatech anders
aangeeft.
3.06 Een samengestelde prijsopgave verplicht Hatech niet tot levering van een deel van de
in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de
opgegeven prijs.
3.07 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
3.08 Indien niet uitdrukkelijk anders vermeld, zijn montagekosten niet in onze prijzen
begrepen.
3.09 Indien niet uitdrukkelijk anders vermeld, zijn onze prijzen exclusief valutarisico.
3.10 De gewichten, afmetingen, capaciteiten, prijzen, rendementen en overige gegevens,
opgenomen in catalogi, prospectussen, circulaires, advertenties, afbeeldingen en
prijslijsten hebben het karakter van een benaderende aanduiding. Deze gegevens
verbinden slechts, voor zover de overeenkomst er uitdrukkelijk naar verwijst.
3.11 Tekeningen en technische beschrijvingen vóór of na de totstandkoming van de
overeenkomst door Hatech aan opdrachtgever ter hand gesteld met de bedoeling deze
te gebruiken bij de fabricage of montage van het werk of een deel van het werk, blijven
uitsluitend eigendom van Hatech Zij zullen zonder onze toestemming niet door de
opdrachtgever worden gebruikt, gekopieerd, vermenigvuldigd, doorgegeven aan of ter
kennis gebracht van derden. Zij kunnen eventueel het eigendom van de opdrachtgever
worden; indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen, of indien zij betrekking hebben op
een,
van
de
uitvoeringsovereenkomst
onderscheiden,
voorafgaande
ontwikkelingsovereenkomst, waarin Hatech niet het eigendomsrecht heeft
voorbehouden.
3.12 Tekeningen en technische beschrijvingen vóór of na de totstandkoming van de
overeenkomst door de opdrachtgever aan Hatech ter hand gesteld met de bedoeling
deze te gebruiken bij de fabricage of montage van het werk of een deel van het werk,
blijft uitsluitend Hatech zijn eigendom. Zij zullen zonder toestemming van de
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opdrachtgever niet door Hatech worden gebruikt, gekopieerd, vermenigvuldigd,
doorgegeven aan of ter kennis gebracht worden van derden, voor zover niet door het
werk wordt gevorderd.
3.13 De aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gebaseerd op uitvoering onder
normale omstandigheden en werktijden.
3.14 De berekening van onze prijzen is gebaseerd op de verwachting, dat de hierop
betrekking hebbende materiaalprijzen en loonkosten dezelfde blijven als ten tijde van de
aanbieding, of - indien de prijzen bepaald zijn zonder voorafgaande aanbieding -als ten
tijde van het tot stand komen der overeenkomst. Indien na de aanbieding c.q. na het
sluiten van de overeenkomst in deze materiaalprijzen en loonkosten wijziging optreedt,
is Hatech gerechtigd de prijzen te verhogen met de verhoging, welke materiaalprijzen en
loonkosten hebben ondergaan, ook al was deze verhoging reeds ten tijde van de
aanbieding te voorzien. Onder materiaalprijzen en loonkosten worden in dit artikel
verstaan alle prijzen, kosten en factoren die in de ruimste zin van invloed zijn op onze
prijscalculatie. Nadat de verhoging der prijzen is vastgesteld, zal Hatech gerechtigd zijn
de verhoogde prijzen te vorderen in de termijnen, waarin het oorspronkelijke orderbedrag
opeisbaar is gesteld.
3.15 Hatech is gerechtigd om de kosten welke zijn gemaakt om een aanbieding te doen of
offerte uit te brengen aan de opdrachtgever in rekening te brengen indien geen
overeenkomst wordt gesloten.
3.16 Belastingen e.d., die ten tijde van het sluiten der overeenkomst niet bestonden, zijn
vatbaar voor doorberekening.
Artikel 4.

Overeenkomst

4.01 Hatech zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de
eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment
bekende stand der wetenschap en beschikbare techniek.
4.02 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Hatech
het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.03 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Hatech aangeeft dat
deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen
dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Hatech
worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde
gegevens niet tijdig aan Hatech zijn verstrekt, heeft Hatech het recht de uitvoering van
de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten
volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4.04 Hatech is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Hatech is
uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
4.05 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan
Hatech de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten
tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk
heeft goedgekeurd. Indien door Hatech, of door Hatech ingeschakelde derden in het
kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever
of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg
voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
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4.06 Opdrachtgever vrijwaart Hatech voor eventuele aanspraken van derden, die in verband
met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever
toerekenbaar is.
4.07 Een eventuele wijziging en/of gedeeltelijke annulering of algehele annulering van een
opdracht of order, door of op verzoek van de opdrachtgever, kan alleen plaatsvinden
met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Hatech en op voorwaarde dat de
reeds door Hatech verrichte werkzaamheden geheel door de opdrachtgever worden
vergoed; in geval van wijziging en/of gedeeltelijke annulering op verzoek van de
opdrachtgever is Hatech gerechtigd om de daaraan verbonden (extra) kosten aan de
opdrachtgever door te berekenen en de levertijd opnieuw vast te stellen.
4.08 Mondelinge afspraken, ook indien deze betrekking hebben op wijziging of annulering van
een overeenkomst, binden Hatech niet dan nadat en voorzover zij door Hatech
schriftelijk zijn bevestigd.
4.09 Hatech is aan een opdracht eerst gebonden, nadat deze schriftelijk door Hatech is
bevestigd. Hetzelfde geldt voor eventuele aanvullingen of wijzigingen van de opdracht.
De bevestiging van Hatech van de opdracht is beslissend voor de omvang ervan.
4.10 Voor werkzaamheden of opdrachten waarvoor gezien hun aard en omvang geen offerte
of opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt dat de overeenkomst tot stand komt op
het moment dat door of namens Hatech daadwerkelijk met de uitvoering van de
overeenkomst wordt begonnen, terwijl in zo’n geval de factuur als opdrachtbevestiging
wordt beschouwd, welke tevens geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te
geven.
4.11 Hatech is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst of daarna, voordat van de
zijde van Hatech met de uitvoering van de overeenkomst wordt begonnen dan wel die
uitvoering wordt voortgezet, de verstrekking door de opdrachtgever te verlangen van
voldoende zekerheid terzake van de tijdige voldoening door de opdrachtgever aan diens
betalingsverplichtingen en overige verplichtingen.
Artikel 5.

Technische eisen

5.01 Hatech is er verantwoordelijk voor dat geleverde zaken voldoen aan de technische eisen,
zoals die worden gesteld door de Nederlandse wetten en bepalingen.
5.02 Indien te leveren zaken buiten Nederland zullen worden gebruikt dient de opdrachtgever,
zulks onder opgave van de bijzondere technische eisen, schriftelijk te melden vóór het
sluiten van de overeenkomst. De opdrachtgever vrijwaart Hatech voor aanspraken van
derden in verband met het niet doen van bovenbedoelde opgave of de onjuistheid van
de opgave.
Artikel 6.

Omvang van door Hatech aangenomen werk

6.01 Indien montage van de te leveren installaties of onderdelen daarvan is aangenomen, is
de prijs berekend voor bedrijfsklaar gemonteerd op de plaats in de aanbieding genoemd.
In de prijs is alsdan begrepen het onderricht in het bedienen en onderhouden der
installatie, door Hatech te geven aan de opdrachtgever of het personeel, dat met de
bediening zal worden belast. Hatech bepaald omvang en tijdsduur van dat onderricht,
doch aanvaarden deswege generlei aansprakelijkheid.
6.02 Tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk anders vermeld wordt behoren niet tot de montage
noch vallen onder onze verantwoordelijkheid:
Hatech Gasdetectietechniek B.V.
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1. grond-, hei-, hak-, breek-, funderings-, metsel-, beton-, timmer-, stukadoors-,
schilder-, en. . stofferingswerk of andere bijkomende werken van welke aard
ook;
2. de meerdere hulp voor het versjouwen van die delen, welke niet door Hatech
ter beschikking gesteld personeel te verplaatsen zijn, alsmede de hiertoe te
gebruiken hijs- of hefwerktuigen en takels; .
3. het ter beschikking stellen van stellingen;
4. het tot stand brengen van de aansluitingen van de installaties aan de
elektrische-, gas- of waterleidingnetten, alsmede de aansluiting van
afvoerleidingen:
5. het leveren en monteren van de schakel- en beveiligingsapparaten en
elektrische leidingen voor en door Hatech te leveren elektronische
apparatuur en andere elektrische toestellen;
6. de levering van abonnementen en materialen voor allerlei diensten zoals
bijvoorbeeld voor telecommunicatie, onderhoud, gas, water, elektriciteit,
persluchtgassen etc., nodig voor het beproeven en het in bedrijf stellen;
7. werkzaamheden, nodig om onderdelen van de installatie(s), die niet door
Hatech toedoen op het werk vuil of beschadigd zijn geworden, weer in
goede staat te brengen;
8. het leveren van revisietekeningen.
6.03 De opdrachtgever verbindt zich er tijdig zorg voor te dragen, dat:
1. de werkzaamheden, welke niet tot de aan Hatech verstrekte opdracht
behoren, naar de eis van het werk zo tijdig zijn verricht. dat de montage van
het door Hatech aangenomen werk daardoor geen vertraging ondervindt;
2. vóór of bij aankomst van de goederen ten behoeve van de monteurs één of
meer behoorlijk verlichte, droge en voor hen goed afsluitbaar gemaakte
ruimten van voldoende grootte binnen redelijke afstand van de plaats, waar
de installatie in hoofdzaak moet worden aangebracht, voor werkplaats,
berging van materialen en schaftlokaal kosteloos ter beschikking worden
gesteld. Wanneer gedurende het werk de aangewezen ruimten op verlangen
van de opdrachtgever moeten worden verwisseld voor andere, dan zijn de
daaraan verbonden kosten voor rekening van de opdrachtgever:
3. voor de aanvoer van de goederen een behoorlijke toegangsweg aanwezig
is;
4. de goederen, welke vóór aankomst van de monteurs worden aangevoerd op
een droge en veilige plaats in een ruimte worden opgeslagen;
5. zonder vergoeding ter beschikking worden gesteld: een aansluiting voor
elektrische stroom in of op de werkplaats, voor het drijven van elektrische
boor- en andere gereedschappen en voor looplampen;
6. zodanige verlichting bij de werkzaamheden aanwezig is, dat het
montagewerk bij kunstlicht voortgang kan vinden:
Hatech Gasdetectietechniek B.V.
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7. aan Hatech het gebruik van bouwliften en steigerwerk, voorzover aanwezig.
zonder vergunning wordt toegestaan, anderszins een vergunning aan
Hatech wordt verleend en van tevoren wordt bekend gemaakt dat de
vergunning aangevraagd dient te worden, alsmede het gebruik van telefoon
tegen gesprekkosten;
8. de benodigde doorvoeropeningen en eventueel benodigde afvoerkanalen
voor het door Hatech te plaatsen leidingwerk in de vereiste afmetingen
aanwezig zijn. Alle kosten voortvloeiende uit niet-tijdig of niet-deugdelijke
nakoming door de opdrachtgever van zijn onder het vorig lid 1 t/m 8
genoemde verplichtingen. kunnen door Hatech in rekening worden gebracht.
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6.04 Zodra de overeenkomst inzake plaatsing van een installatie tot stand is gekomen, is
Hatech gerechtigd ter plaatse een reclamebord, waarop onze handelsnaam is vermeld,
te plaatsen en tijdens de uitvoering geplaatst te houden, zonder dat daarvoor aan Hatech
een vergoeding in rekening mag worden gebracht. Deze bevoegdheid vervalt bij een
bestaand en zich in gebruik bevindend bouwwerk.
Artikel 7.

Levering, levertijd

7.01 Levering geschiedt af fabriek/magazijn van Hatech.
7.02 Indien levering geschiedt op basis van "Incoterms", zullen de op het moment van het
sluiten van de overeenkomst geldende "Incoterms" van toepassing zijn.
7.03 Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze hem
volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
7.04 Indien de opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie
of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Hatech gerechtigd de zaken op te
slaan voor rekening en risico van opdrachtgever.
7.05 Indien de zaken moeten worden bezorgd, dan is Hatech gerechtigd bezorgkosten in
rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden genoteerd op de faktuur.
7.06 Indien Hatech gegevens behoeft van de opdrachtgever in het kader van uitvoering van
de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat opdrachtgever deze aan Hatech ter
beschikking heeft gesteld.
7.07 Indien Hatech een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief; een
opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn.
7.08 Overschrijding van de overeengekomen levertijd, door welke oorzaak dan ook, geeft de
opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, noch om ontbinding van de
overeenkomst te vorderen.
7.09 Hatech is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst
is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Hatech is
gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
7.10 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan
Hatech de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten
tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk
heeft goedgekeurd.
7.11 Tenzij anders is overeengekomen. begint de levertijd te lopen vanaf de laatste van de
navolgende data:
7.12 de datum van totstandkoming der overeenkomst;
7.13 de datum, waarop alle voor de uitvoering van het overeengekomen werk noodzakelijke
technische en andere gegevens in bezit van Hatech c.q. door Hatech verwerkt zijn:
7.14 de datum, waarop Hatech, indien een termijnbetaling vóór de aanvang van de montage
is bedongen, deze hebben ontvangen.
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7.15 De levertijd is vastgesteld in de verwachting, dat de omstandigheden, waaronder werken
door Hatech kunnen worden uitgevoerd, dezelfde blijven als ten tijde van het afsluiten
der overeenkomst en de nodige goederen Hatech tijdig worden geleverd. Indien
vertraging ontstaat, doordat de bedoelde omstandigheden worden gewijzigd of de
nodige goederen, hoewel tijdig besteld, niet tijdig aan Hatech zijn toegeleverd, wordt de
levertijd stilzwijgend verlengd met de tijdsduur van deze vertraging.
7.16 De levertijd wordt eveneens verlengd met de tijd, gedurende welke de opdrachtgever
enig aan Hatech verschuldigd bedrag, nadat dit opeisbaar is geworden, onbetaald heeft
gelaten.
7.17 Vertraagde oplevering zal de opdrachtgever geen recht geven om afname van de
goederen te weigeren.
7.18 Overschrijding van de opgegeven levertijd, door welke oorzaak dan ook, zal de
opdrachtgever evenmin enig recht geven op schadevergoeding, niet nakoming van enige
verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst, ofwel tot het vorderen van ontbinding
daarvan.
7.19 Hatech behoudt zich het recht voor, opdrachten in gedeelten af te leveren, waarbij de
hierna omschreven betalingsvoorwaarden ook van kracht zijn voor elke deellevering.
7.20 Als tijdstip van aflevering geldt het ogenblik, waarop de goederen het magazijn verlaten
of indien keuring is overeengekomen, dan wel verzending door oorzaken buiten schuld
van Hatech niet mogelijk is, het ogenblik, waarop de goederen ter keuring of ter
verzending gereed staan.
7.21 Voor zoveel levering op afroep is overeengekomen kan Hatech, bij niet of niet tijdig
afroepen, de goederen naar eigen goedvinden aan de opdrachtgever factureren met
inachtneming van artikel 28 en de goederen opslaan of doen opslaan. Daarvoor zal,
indien gedurende drie maanden géén afroep is gevolgd een opslagpercentage in
rekening worden gebracht.

Artikel 8.

Extra kosten, meer- en minderwerk

8.01 Indien de montagewerkzaamheden c.q. levering der goederen door oorzaken, welke
gelegen zijn binnen de invloedssfeer van de opdrachtgever, niet normaal en niet zonder
onderbreking kunnen geschieden -voorzover Hatech vóór het tot stand komen van de
overeenkomst niet van de mogelijkheid van die onderbreking schriftelijk op de hoogte is
gesteld -, is Hatech gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan de
opdrachtgever in rekening te brengen.
8.02 Meer- en minderwerk dient te worden verrekend, resp. eventueel bijbetaald, binnen één
maand na indiening van de daarop betrekking hebbende meer- en minderwerkrekening.
8.03 Hatech is gerechtigd om zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever
meerwerk uit te (doen) voeren en door te berekenen, indien de kosten van het meerwerk
niet meer bedragen dan vijftien procent (15%) van het oorspronkelijk overeengekomen
bedrag.
8.04 Wijzigingen in een opdracht afkomstig van de opdrachtgever of veroorzaakt of
noodzakelijk geworden door wijziging van omstandigheden waardoor de
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oorspronkelijke overeenkomst niet (volledig) gehandhaafd kan blijven, worden als zijnde
meerwerk uitgevoerd en doorberekend, dit binnen de grenzen van redelijkheid en
billijkheid.
8.05 Voor meerwerk of minderwerk dat meer dan vijftien procent (15%) afwijkt van hetgeen
oorspronkelijk werd overeengekomen dienen partijen met elkaar in overleg te treden
over de te nemen maatregelen. In geval van annulering door de opdrachtgever zal
Hatech gerechtigd zijn de tot dan toe gemaakte kosten en geleverde goederen aan de
opdrachtgever te factureren.
Artikel 9.
Oplevering en beproeving
A Oplevering
9.01 De installatie wordt geacht te zijn geleverd, indien zij, voorzover zij door Hatech moet
worden geleverd, geheel voor overname beproefd en bedrijfsklaar ter beschikking van
opdrachtgever is gesteld. Mocht buiten onze verantwoordelijkheid enig onderdeel,
zonder hetwelk de installatie toch behoorlijk kan functioneren, niet tegelijk met de
overigens gereed gekomen installatie geleverd kunnen worden, dan wordt de oplevering
hierdoor niet opgeschort. De bij oplevering vervallende betalingstermijn zal echter in dat
geval worden verminderd met de prijs van het nog niet geleverde.
9.02 Vóór de oplevering zal de opdrachtgever Hatech in de gelegenheid stellen de installatie
te beproeven en hiertoe al de benodigde materialen en diensten, voorzover niet tot onze
eigen voorzieningen behoren, zoals elektrische energie, gas, water enz. kosteloos ter
beschikking stellen (zie ook artikel 6). Mits de opdrachtgever tijdig aan deze verplichting
heeft voldaan, vindt een beproeving plaats nadat opdrachtgever door of namens Hatech
is uitgenodigd daarbij aanwezig of vertegenwoordigd te zijn. Uitsluitend in geval bij de
beproeving wordt vastgesteld, dat de installatie niet behoorlijk functioneert, zal het tijdstip
der definitieve levering worden opgeschort, tot de nodige verbeteringen zijn
aangebracht.
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B Beproeving
9.03 Tenzij anders is overeengekomen, worden overname-beproevingen gehouden. In dat
geval stelt Hatech de opdrachtgever schriftelijk op de hoogte van het tijdstip, waarop het
werk voor beproeving gereed is; deze kennisgeving wordt tijdig gedaan teneinde de
opdrachtgever in staat te stellen de noodzakelijke voorbereidingen te treffen. De
beproevingen worden gehouden in aanwezigheid van beide partijen en uitgevoerd
overeenkomstig de gestelde technische eisen, omschreven in de overeenkomst.
9.04 Blijkt het werk bij de beproeving gebreken te vertonen of niet in overeenstemming te zijn
met de overeenkomst, dan zal Hatech ten spoedigste voor eigen rekening deze
gebreken herstellen of ervoor zorgen, dat het werk aan de eisen van de overeenkomst
voldoet. Daarna wordt de beproeving, indien de opdrachtgever dit verlangt herhaald. Het
in dit lid bepaalde lijdt uitzondering bij gebreken die het gevolg zijn en/of verband houden
met werkomstandigheden op de bouwplaats. Voor deze werkomstandigheden is de
opdrachtgever verantwoordelijk.
Artikel 10.

Monsters, modellen en tekeningen

10.01 Indien door Hatech een model of monster is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed

slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te
leveren zaken kunnen van het monster of model afwijken, tenzij uitdrukkelijk is vermeld
dat de zaken zullen worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster of
model.
10.02 Alle bij de aanbieding verstrekte tekeningen en gegevens als maten e.d. blijven

eigendom van Hatech en mogen zonder haar uitdrukkelijke toestemming niet
gekopieerd noch aan derden ter inzage worden gegeven of ter beschikking
e.e.a. op verbeurte van een onmiddellijk opeisbare boete van € 25.000,00
opdrachtgever. Hatech zal daarnaast gerechtigd blijven volledige vergoeding
door haar geleden werkelijke schade te vorderen.

worden
gesteld
aan de
van de

10.03 De opdrachtgever vrijwaart Hatech voor aanspraken van derden – met name wegens

inbreuk op rechten van derden - uit het door de opdrachtgever aan Hatech ter
beschikking stellen van modellen, tekeningen e.d.
10.04 Het bewaren van door de opdrachtgever te beschikking gestelde modellen, tekeningen

e.d. in het archief van Hatech geschiedt voor risico van de opdrachtgever.
Artikel 11.

Onderzoek, reclames

11.01 Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder

geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort
opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde
overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die
daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
11.02 Eventuele zichtbare gebreken of tekorten behoren binnen vijf werkdagen na levering

schriftelijk aan Hatech te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken of tekorten behoren
binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 12 maanden na levering (de
garantietermijn) te worden gemeld.
11.03 Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft opdrachtgever verplicht tot

afname en betaling van de gekochte zaken.
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Garantie

12.01 Hatech garandeert dat te leveren ontwerpen en prototypen voldoen aan de

overeengekomen specificatie(s), alsmede de gebruikelijke eisen en normen die daaraan
kunnen worden gesteld.
12.02 Hatech garandeert dat te leveren serieproducten voldoen aan de overeengekomen

specificatie(s), alsmede de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden
gesteld.
12.03 Hatech geeft 12 maanden garantie op eventuele materiaal- en fabricagefouten van

serieproducten ingaande op de datum van aflevering. Op prototypen die op verzoek van
de opdrachtgever door Hatech zijn gebouwd wordt geen garantie gegeven. Voor
aanspraak op garantie van toegeleverde componenten en materialen zal Hatech zich
beroepen op de garantiebepalingen van de betreffende leverancier aan Hatech van de
betreffende componenten en materialen.
12.04 Geen garantie geldt voor door de opdrachtgever toegeleverde zaken.
12.05 De garantie geldt eveneens indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in

het buitenland en opdrachtgever van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de
overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Hatech.
12.06 Indien een geleverde zaak niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen, zal Hatech de

zaak binnen redelijke termijn na ontvangst van de zaak, naar keuze van Hatech,
herstellen, vervangen of crediteren.
12.07 De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg

van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik (waaronder begrepen het verbreken van door
Hatech aangebrachte verzegelingen) of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van
Hatech, opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan
te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak
niet bestemd is. Verder is van deze garantie uitgesloten: normale slijtage aan onderdelen
en schade veroorzaakt door abnormale omstandigheden als elektrolytische werking,
chemische aantasting in de ruimste zin van het woord of overbelasting. Eveneens zijn
uitgesloten alle schaden veroorzaakt door foutieve opstelling, onoordeelkundige
behandeling of niet deugdelijk onderhoud door of vanwege de opdrachtgever .
12.08 Verzend-, transport-, reis-, verblijfkosten bij het leveren van garantie e.d. zijn immer voor

rekening van de opdrachtgever.
12.09 Behoudens het bepaalde in de volgende leden van dit artikel garandeert Hatech de door

haar geleverde goederen in die zin dat Hatech aan de specificaties in de overeenkomst
en aan redelijke eisen van bruikbaarheid en deugdelijkheid wordt voldaan. Na de
oplevering zal Hatech uit hoofde van de garantie uitsluitend gehouden zijn tot het
aanbrengen van de nodige verbeteringen of reparaties ter opheffing van gebreken ter
zake waarvan overeenkomstig het voorgaande artikel tijdig is gereclameerd.
12.10 Hatech aanvaard echter geen enkele verantwoordelijkheid:

1. voor het ontwerp van de installatie, indien dit niet van Hatech, doch van de
opdrachtgever of derden afkomstig is;
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2. voor de bruikbaarheid of deugdelijkheid van bepaalde materialen en
onderdelen, indien de toepassing daarvan door opdrachtgever of diens
adviseurs is voorgeschreven;
3. voor het verstrekken of niet verstrekken van adviezen op enig gebied dat
volgens artikel 6.02, niet tot werk van Hatech behoort;
4. voor gebreken, veroorzaakt door fouten of verzuimen van opdrachtgever en
diegenen waarvoor opdrachtgever verantwoordelijk is of derden, dan wel
door van buiten komende oorzaken. Indien de installatie in bestaande
gebouwen wordt aangebracht en Hatech de opmetingen in die gebouwen
zelf hebben verricht of door personeel van Hatech hebben doen verrichten,
is Hatech voor de juistheid van die opmetingen verantwoordelijk. Hatech
aanvaard echter geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van gegevens
en tekeningen, welke aan Hatech of vanwege de opdrachtgever worden
verstrekt omtrent gebouwen en gebruiksdoeleinden, waarvoor de
opgedragen installatie moet
5. voor verkeerde conclusies op basis van meetgegevens van apparatuur van
Hatech geleverd aan Opdrachtgever
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12.11 Materiaal en constructie worden door Hatech gegarandeerd voor een termijn van 1 jaar,

te rekenen van het tijdstip van definitieve oplevering; door Hatech uitgevoerde reparaties
aan door Hatech onderhouden installaties voor een termijn van 3 maanden, te rekenen
van het tijdstip der reparatie. De hier bedoelde garantie is met inachtneming van nader
te noemen uitzonderingen en met dien verstande, dat Hatech alle onderdelen, die
tengevolge van materiaal. en constructiefouten gedurende de garantietermijn
onvolwaardig blijken, ter keuze van Hatech kosteloos kunnen herstellen of door nieuwe
onderdelen vervangen; de hieraan verbonden montagekosten komen niet voor onze
rekening. Vervangen onderdelen worden onze eigendom. Het voldoen van Hatech aan
de garantieplicht geldt als enige en algehele schadevergoeding, zodat behoudens
hetgeen daaromtrent bepaald in wettelijke voorschriften van openbare orde, elke andere
vordering tot schadevergoeding nadrukkelijk is uitgesloten. Hatech is derhalve niet
gehouden tot vergoeding van verdere kosten en schade, ontstaan voor personen en/of
aan goederen of belangen, één en ander behoudens het bepaalde in artikel 20 dezer
voorwaarden.
12.12 De opdrachtgever is verplicht Hatech de gelegenheid te geven de uit hoofde van garantie

uit te voeren werkzaamheden uit te voeren. Wanneer de opdrachtgever zulks weigert, is
Hatech van iedere garantieverplichting ontheven. Werkzaamheden zonder onze
toestemming door de opdrachtgever of door derden aan de door Hatech geleverde
goederen uitgevoerd, ontheffen Hatech van zijn garantieverplichtingen.
12.13 Garantiewerk wordt in beginsel uitgevoerd binnen het bedrijf van Hatech (bijvoorbeeld

op diens service-afdeling), en tijdens de normale werkuren. Garantiewerkzaamheden
kunnen alleen dan buiten normale werkuren plaatsvinden indien er een afzonderlijk
service-contract is afgesloten en alleen indien en voor zover dit uit dat service-contract
voortvloeit.
12.14 Hatech is gerechtigd garantiewerkzaamheden buiten zijn eigen bedrijf te (laten)

verrichten indien dit, ter beoordeling Hatech, in het belang is van die werkzaamheden
dan wel indien het verrichten van dergelijke werkzaamheden in het bedrijf van de Hatech
redelijkerwijs niet mogelijk is of niet wenselijk is.
12.15 Goederen die voor garantiewerk in aanmerking komen, dienen franco aan Hatech te

worden toegezonden. Indien de Hatech buiten het eigen bedrijf garantiewerk dient te
(laten) verrichten is Hatech gerechtigd de daaraan verbonden reis- en verblijfkosten aan
de opdrachtgever in rekening te brengen, alsmede de eventuele (bijzondere) kosten van
transport, verpakking en verzekering en de kosten van de te gebruiken
beproevingsapparatuur en -materialen.
12.16 Indien blijkt dat aan Hatech voor herstel of reparatie aangeboden goederen geen

gebreken vertonen, zijn alle gemaakte kosten voor rekening van de opdrachtgever, ook
tijdens de garantieperiode.
12.17 Niet-nakoming door de opdrachtgever van een of meer van diens verplichtingen ontheft

Hatech van zijn garantieverplichtingen.
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Retentierecht.

13.01 Op alle goederen welke zich van of namens de opdrachtgever onder Hatech bevinden,

ongeacht de oorzaak of reden daarvan, heeft Hatech een retentierecht zolang de
opdrachtgever niet aan al zijn verplichtingen jegens Hatech heeft voldaan.
13.02 Hatech

is gehouden de goederen bedoeld in Artikel 13.01 volgens goed
koopmansgebruik te beheren of doen beheren, maar Opdrachtgever zal geen enkel
recht op vergoeding of schadevergoeding kunnen doen gelden in geval van geheel of
gedeeltelijk tenietgaan of verlies van die goederen en/of schade aan die goederen buiten
schuld van Hatech, en het risico voor die goederen blijft dan ook bij de opdrachtgever.

Artikel 14.

Vergoedingen, prijzen, rente en kosten

14.01 Indien Hatech met de opdrachtgever een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is

Hatech niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs in de gevallen als hieronder
genoemd.
14.02 Hatech mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Hatech kan aantonen dat zich tussen

het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante
prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen,
grondstoffen, halffabrikaten of verpakkingsmateriaal.
14.03 De door Hatech gehanteerde prijzen zijn in Euro's (€), exclusief BTW en eventuele

andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken
kosten, waaronder transport-, verzend-, verzekerings-, montage-, service- en
administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
Artikel 15.

Betaling

15.01 Alle zaken en diensten worden direct na levering geacht te zijn gefactureerd, onverlet de

tijd die nodig is om de factuur te maken, te verzenden en te ontvangen.
15.02 Betaling dient te geschieden binnen 30 kalenderdagen na levering, netto, op een door

Hatech aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling geschiedt
overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Het is de opdrachtgever
niet toegestaan de facturen te verrekenen of ter schuldvergelijking of te korten, dan wel
de betaling daarvan op te schorten.
15.03 Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
15.04 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de

opdrachtgever zijn de vorderingen van Hatech op de opdrachtgever onmiddellijk
opeisbaar.
15.05 Hatech heeft het recht de door de opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in

de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de
opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
Hatech kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren,
indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Hatech kan
volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de
opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
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15.06 Bij projecten zal het overeengekomen orderbedrag, tenzij anders bedongen, door

opdrachtgever worden betaald in de volgende termijnen:
15.07 dertig procent bij de opdracht;
15.08 dertig procent bij aanvang van de montagewerkzaamheden;
15.09 dertig procent bij beëindiging van de montagewerkzaamheden en inbedrijfstellen.
15.10 tien procent bij de oplevering en de beproeving.
15.11 De opdrachtgever zal in gebreke zijn door het enkele verloop van de termijn binnen welke

een betaling of de voldoening aan een andere verplichting had dienen te geschieden,
zonder dat daarvoor een nadere aanmaning, sommatie of in gebreke stelling zal zijn
vereist.
15.12 Indien een door de opdrachtgever aan Hatech verschuldigde betaling niet tijdig geschiedt

zal de opdrachtgever met ingang van de dag waarop de betalingstermijn is verstreken
aan Hatech automatisch een vertragingsrente verschuldigd worden van anderhalf
procent (1½ %) per maand, onverminderd de overige aan Hatech alsdan toekomende
rechten; voor de berekening van deze vertragingsrente zal een reeds aangevangen doch
niet voltooide maand voor een gehele maand meetellen. De genoemde vertragingsrente
van 1½ % per maand is een minimum-rente, en in geval deze rente op jaarbasis
berekend te eniger tijd minder dan 5% hoger mocht zijn dan de officiële in Nederland
toepasselijke wettelijke rente zal deze vertragingsrente automatisch zijn verhoogd
zodanig dat zij op jaarbasis berekend 5% hoger is dan de wettelijke rente.
15.13 Indien de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd op verzoek van de opdrachtgever,

of doordat deze zijn verplichtingen niet tijdig nakomt, dan wel Hatech niet tijdig in staat
stelt de installatie gereed te maken. of de daartoe benodigde werkzaamheden te
verrichten, zal Hatech gerechtigd zijn betaling van de nog niet voldane termijnen van de
aanneemsom te vorderen op de tijdstippen waarop deze termijnen bij normale uitvoering
van de opdracht opeisbaar zouden zijn geworden.
15.14 Wanneer Hatech meent te moeten aannemen dat de opdrachtgever niet, niet tijdig of

niet geheel aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Hatech gerechtigd om vooruitbetaling
of zekerheidsstelling voor betaling te verlangen alvorens tot (verdere) levering over te
gaan.
Artikel 16.

Incassokosten

16.01 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn

verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten
rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van
een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend
overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in
incassozaken wordt geadviseerd.
16.02 Indien Hatech hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren,

komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
16.03 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor

rekening van opdrachtgever.
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16.04 Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten inclusief de kosten van door

Hatech te maken kosten voor rechtsbijstand en juridisch advies, komen voor rekening
van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het door
de opdrachtgever verschuldigde bedrag inclusief de daarover verschuldigde rente,
onverminderd het recht van Hatech om vergoeding door de opdrachtgever van de
werkelijk gemaakte incassokosten te vorderen indien deze meer mochten bedragen dan
genoemde 15%.
16.05 Ten laste van opdrachtgever komen eveneens de kosten van faillissementsaanvraag

door Hatech, alsmede de opslagkosten ingeval opschorting van levering uit hoofde van
artikel 9 heeft plaatsgehad.
Artikel 17.

Eigendomsvoorbehoud

17.01 Alle door Hatech geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen,

schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, intellectueel eigendom
enz., blijven eigendom van Hatech totdat de opdrachtgever alle navolgende
verplichtingen uit alle met Hatech gesloten overeenkomsten is nagekomen.
17.02 De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken

te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
17.03 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan

wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Hatech zo
snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
17.04 De opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken voor

tenminste de transactiewaarde tussen Hatech en de opdrachtgever te verzekeren en
verzekerd te houden tegen brandschade (schroeien en zengen inbegrepen), alsmede
tegen ontploffings-, rook-, water-, diefstal-, beschadigings- en vernielingsschade. De
polis van deze verzekering dient op eerste verzoek aan Hatech, of door deze aan te
wijzen derde(n), ter inzage gegeven te worden.
17.05 Door Hatech geleverde zaken, die krachtens het onder artikel 17.01 bepaalde onder het

eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale
bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
17.06 Voor het geval dat Hatech zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen,

geeft de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming
aan Hatech, of door deze aan te wijzen derde(n), om al die plaatsen te betreden waar
de eigendommen van Hatech zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.
17.07 Zolang de opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichting

terzake van de geleverde of te leveren goederen, blijven die goederen alsmede reeds
aangevoerde onderdelen en materialen Hatech eigendom onverminderd overigens de
verplichting van de opdrachtgever tot tijdige betaling.
Artikel 18.

Wijziging van de overeenkomst

18.01 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het, voor een behoorlijke

uitvoering, noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en / of aan te
vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig
aanpassen.
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18.02 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en / of aangevuld,

kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Hatech zal
de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
18.03 Indien de wijziging en / of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve

consequenties heeft, zal Hatech de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
18.04 Indien een vast tarief is overeengekomen zal Hatech daarbij aangeven in hoeverre de

wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot
gevolg heeft.
18.05 Hatech is bevoegd te leveren in afwijking van hetgeen is overeengekomen indien het

wijzigingen betreft in de te leveren zaken, de verpakkingen of bijbehorende
documentatie, welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften
of indien het geringe wijzigingen betreft.
18.06 Hatech is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de

overeenkomst
te
ontbinden,
indien:
- Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
- Na het sluiten van de overeenkomst Hatech ter kennis gekomen omstandigheden
goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen.
(In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of
niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover
de
tekortkoming haar
rechtvaardigt.)
- Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen
voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft
of onvoldoende is. (Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting,
tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
18.07 Voorts is Hatech bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich

omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst
onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden
gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard
zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag
worden verwacht.
18.08 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal

waarvan Hatech zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient. welke van dien aard
zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of
onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer
kan worden gevergd, is Hatech bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
18.09 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Hatech op de

opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Hatech de nakoming van de verplichtingen
opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
18.10 Hatech behoudt steeds het recht voor om schadevergoeding te vorderen.
Artikel 19.

Teruggave ter beschikking gestelde zaken

19.01 Indien Hatech aan opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter

beschikking heeft gesteld, is de opdrachtgever gehouden het aldus geleverde binnen 14
dagen na afloop van de overeenkomst of op eerste aanvraag van de Hatech, in
oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de
Hatech Gasdetectietechniek B.V.
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opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor
zijn rekening.
19.02 Indien opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog

in gebreke blijft met de onder lid 1 van dit artikel genoemde verplichting, heeft Hatech
het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van
vervanging, op opdrachtgever te verhalen.
Artikel 20.

Aansprakelijkheid

20.01 Indien door Hatech geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Hatech

jegens opdrachtgever beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garantie" is
geregeld.
20.02 Indien Hatech aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt

tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken, althans dat gedeelte van de
overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal €
5.000,- (Zegge: Vijfduizend Euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot
maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Hatech in het voorkomende geval
te verstrekken uitkering. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor
zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Hatech aan de
overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij dit gebrek niet aan Hatech toegerekend kan
worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover
opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade
als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
20.03 Hatech

is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

20.04 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe

schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Hatech
of zijn ondergeschikten.
20.05 Vanaf het tijdstip, waarop de te installeren goederen of onderdelen zijn afgeleverd (zie

artikel 7.20) berust het risico voor alle directe en indirecte schade welke aan deze
goederen mochten ontstaan, bij de opdrachtgever. Hatech is niet gehouden tot
vergoeding van kosten en schade, ontstaan aan of door goederen, die de opdrachtgever
Hatech voor samenbouw of anderszins heeft toegezonden.
20.06 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanbrengen van wettelijk voorgeschreven

beveiligingen voor de gevolgen van het eventueel ontbreken van beveiliging, alsmede
voor het opvolgen van alle geldende wettelijke of door Hatech voorgeschreven
voorschriften ten aanzien van door Hatech geleverde zaken. Hatech kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor schade die ontstaat aan en/of die het gevolg is van
door Hatech geleverde zaken, indien de hierboven beschreven beveiligingen en/of
voorschriften niet in acht zijn genomen op de wijze als wettelijk is bepaald en/of door
Hatech is voorgeschreven.
20.07 Behalve

indien en voor zover uit bepalingen van dwingend recht inzake
(produkten)aansprakelijkheid anders mocht voortvloeien, is Hatech niet gehouden tot
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enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, aan enig roerend of onroerend
goed dan wel aan enige persoon, bedrijfsschade hieronder mede begrepen, bij de
opdrachtgever dan wel enige derde, welke schade direct of indirect is veroorzaakt door
of verband houdt met enige door of namens Hatech geleverde zaak of geleverd goed
dan wel direct of indirect is veroorzaakt door of verband houdt met enig gebruik of enige
toepassing of bewerking van een dergelijke zaak of goed of opslag of bewaring daarvan,
dan wel montage, installatie of inwerkingstelling van een dergelijke zaak of goed, en de
opdrachtgever vrijwaart Hatech uitdrukkelijk tegen aanspraken en vorderingen welke op
enige dergelijke schade zijn gebaseerd of daarmee verband houden. Met in achtneming
van het elders in deze voorwaarden gestelde, is Hatech in ieder geval niet aansprakelijk
voor schade of verlies direct of indirect veroorzaakt door: onoordeelkundig gebruik van
het geleverde of gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het redelijkerwijs
geschikt is te achten dan wel voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve
maatstaven geschikt is of voor een ander doel dan waarvan Hatech redelijkerwijs mocht
uitgaan dat het zou worden gebruikt;
- onzorgvuldig gedrag van de opdrachtgever, van het personeel van de opdrachtgever
of andere door hem ingeschakelde personen, of enige andere persoon aan de zijde van
de opdrachtgever; inbreuk op enig octrooi, gebruiksmodel, merk, herkomstaanduiding,
modelrecht, auteursrecht of naburig recht, recht op een halfgeleiderproduct of de
topografie daarvan, recht op een database of andere gegevensverzameling, of enig
ander recht van industriële of intellectuele eigendom of enig ander exclusief recht, of
inbreuk op of schending van een licentie onder enig dergelijk recht, welke het direct of
indirect gevolg is van gebruik en/of toepassing en/of openbaarmaking of
verveelvoudiging van door of namens de opdrachtgever verstrekte gegevens zoals
bijvoorbeeld beschrijvingen, tekeningen, modellen, ontwerpen, enzovoort.
20.08 Indien Hatech bij de montage en/of het bedrijfsgereedmaken en/of de installatie van

goederen behulpzaam is, zonder dat dit uitdrukkelijk in de opdracht is vermeld, geschiedt
zulks steeds geheel voor risico van de opdrachtgever.
20.09 Voldoening aan de geldende garantieverplichtingen en/of uitkering door de verzekeraar

van de opdrachtgever of betaling door Hatech (met inachtneming van het in Artikel
20.02 bedoelde maximum) van de vastgestelde schade geldt als enige en algehele
schadevergoeding. Voor het overige vrijwaart de opdrachtgever Hatech uitdrukkelijk en
volledig.
20.10 Onverminderd hetgeen overigens in dit Artikel is bepaald, verjaart elke vordering tot

schadevergoeding na verloop van één jaar nadat de schade zich heeft gemanifesteerd
of is ontdekt of onderkend dan wel redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt of
onderkend, en in elk geval na verloop van 1 jaar na de levering.
20.11 Ten aanzien van goederen welke Hatech van een derde heeft betrokken zullen de op de

desbetreffende transactie toepasselijke (contracts- en/of garantie)bepalingen ook gelden
jegens de opdrachtgever, indien en voor zover Hatech zich daarop beroept
20.12 Hatech is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door goederen welke Hatech aan een

opdrachtgever heeft geleverd die bestaan uit apparatuur en/of goederen die periodiek
getoetst, geijkt, gekalibreerd of waar anderszins service aan verleend dient te worden
ten einde de juiste werking van het apparaat te garanderen, en waarvan de in dit artikel
beschreven apparatuur niet door Hatech periodiek is getoetst, geijkt, gekalibreerd of
waar anderszins door Hatech service aan verleend is.
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Risico-overgang

21.01 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst

zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever
juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of
van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.
21.02 De goederen reizen voor risico van de opdrachtgever .
21.03 Ten aanzien van werktuigen, gereedschappen of materialen, welke zijn overgebracht

naar het perceel, de fabriek of het terrein van de opdrachtgever of naar een door deze
aangewezen plaats, draagt de opdrachtgever hetzelfde risico als omschreven in artikel
12.07
21.04 In geval de installatie of een gedeelte daarvan door of op verzoek van de opdrachtgever

vóór de definitieve oplevering in gebruik wordt genomen, geschiedt dit geheel voor risico
van de opdrachtgever
Artikel 22.

Overmacht

22.01 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe

gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en
noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor
hun rekening komt.
22.02 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen

daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende
oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Hatech geen invloed kan uitoefenen, doch
waardoor Hatech niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het
bedrijf van Hatech worden daaronder begrepen.
22.03 Hatech heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die

(verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Hatech zijn verbintenis had moeten
nakomen.
22.04 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Hatech

opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen
niet mogelijk is, langer duurt dan 3 maanden zijn beide partijen bevoegd de
overeenkomst te ontbinden, zonder dat in dat geval een verplichting tot
schadevergoeding bestaat.
22.05 Voor zoveel Hatech ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn

verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan
het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is
Hatech gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het
een afzonderlijk overeenkomst.
Artikel 23.

Vrijwaringen

23.01 De opdrachtgever vrijwaart Hatech voor aanspraken van derden met betrekking tot

rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of
gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
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23.02 Indien opdrachtgever aan Hatech informatiedragers, elektronische bestanden of

software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische
bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
Artikel 24.

Vergunningen e.d.

24.01 De opdrachtgever is er voor verantwoordelijk dat alle vergunningen, concessies,

licenties, toestemmingen e.d. die nodig mochten zijn voor het door Hatech kunnen
leveren van de verkochte goederen en voor het anderszins door de opdrachtgever
kunnen voldoen aan zijn verplichtingen tijdig en in de juiste vorm zullen zijn verkregen;
de kosten verbonden aan de verkrijging van dergelijke vergunningen, concessies,
licenties, toestemmingen e.d. zijn voor rekening van de opdrachtgever.
24.02 Het ontbreken van enige vergunning, concessie, licentie, toestemming e.d. als bedoeld

in Artikel 24.1 zal worden beschouwd als een toerekenbare tekortkoming (wanprestatie)
aan de zijde van de opdrachtgever, en zal de opdrachtgever niet ontslaan van enige van
zijn verplichtingen tegenover Hatech, noch aanleiding kunnen zijn tot opschorting van de
nakoming van enige verbintenis van de opdrachtgever jegens Hatech.
24.03 De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade welke direct of indirect mocht worden

veroorzaakt door het ontbreken van enige vergunning, concessie, licentie, toestemming
e.d. als bedoeld in Artikel 24.1, en de opdrachtgever vrijwaart Hatech tegen aanspraken
en vorderingen die verband houden met dergelijke schade.
Artikel 25.

Intellectuele eigendom en auteursrechten

25.01 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Hatech

zich de rechten en bevoegdheden voor die Hatech toekomen op grond van de
Auteurswet.
25.02 Het is de opdrachtgever niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen,

tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is
overeengekomen.
25.03 De in het kader van de overeenkomst eventueel door de Hatech tot stand gebrachte

ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, intellectueel eigendom en andere
materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Hatech, ongeacht of deze
aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is
overeengekomen.
25.04 Alle door Hatech eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen,

films, intellectueel eigendom, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend
bestemd om door de opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder
voorafgaande toestemming van Hatech worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of
ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken
anders voortvloeit.
25.05 Hatech behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden

toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen
vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
25.06 Indien onverhoopt mocht blijken dat een door Hatech aan de opdrachtgever verkocht

goed in Nederland inbreuk maakt op een recht van industriële of intellectuele eigendom
van een derde, en de opdrachtgever te dier zake wordt aangesproken, is de
Hatech Gasdetectietechniek B.V.
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Opdrachtgever verplicht Hatech daarvan terstond schriftelijk op de hoogte te brengen,
en de opdrachtgever zal alsdan naar eigen keuze ófwel het recht om dat goed te
gebruiken kunnen verschaffen, ófwel het goed zodanig wijzigen dat dit geen inbreuk
meer maakt, ófwel een vervangend goed leveren dat geen inbreuk maakt. Ter zake van
inbreuk op een recht van industriële of intellectuele eigendom buiten Nederland zal de
opdrachtgever tegen Hatech geen enkele aanspraak kunnen doen gelden en geen
enkele vordering hebben.
25.07 Hatech kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld ter zake van inbreuk op

enig recht van industriële of intellectuele eigendom dan wel enig ander exclusief recht
welke het gevolg is van enige wijziging in of aan een door of namens Hatech verkocht of
geleverd goed of van enig gebruik van zo’n goed dat of enige toepassing van zo’n goed
die anders is dan welke Hatech heeft voorgeschreven of waarvan Hatech uitging, of
welke het gevolg is van integratie met of in of gebruik of toepassing in combinatie met
niet door of namens Hatech verkochte en geleverde goederen, of welke het gevolg is
van een software-aanpassing welke niet door Hatech is geschied.
Artikel 26.

Geheimhouding

26.01 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij

in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit
voortvloeit uit de aard van de informatie.
26.02 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Hatech

gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter
aangewezen derden mede te verstrekken en Hatech zich ter zake niet kan beroepen op
een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van
verschoning, dan is Hatech niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling
en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van
enige schade, hierdoor ontstaan.
Artikel 27.

Niet-overname personeel

27.01De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede drie jaar na
beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake
heeft plaatsgehad met Hatech, medewerkers van Hatech of van ondernemingen waarop
Hatech ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn
(geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins,
direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 28.

Beëindiging overeenkomst.

28.01 In geval van verzuim van de opdrachtgever zal Hatech gerechtigd zijn de overeenkomst

zonder rechterlijke tussenkomst op te zeggen c.q. te ontbinden onverminderd het recht
van Hatech tot het vorderen van schadevergoeding, tot het gebruik maken van de
rechten voortvloeiend uit eigendomsvoorbehoud, en tot het nemen van overige
(rechts)maatregelen, en onverminderd het recht van Hatech om in plaats van de
overeenkomst op te zeggen, nakoming (al dan niet met schadevergoeding) te vorderen.
28.02 In geval van verzuim van de opdrachtgever zal Hatech gerechtigd zijn de overeenkomst

zonder rechterlijke tussenkomst op te zeggen c.q. te ontbinden
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onverminderd het recht van Hatech tot het vorderen van schadevergoeding, tot het
gebruik maken van de rechten voortvloeiend uit eigendomsvoorbehoud, en tot het
nemen
van
overige
a. de opdrachtgever in staat van faillissement verklaard wordt, tot boedelafstand
overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, of de opdrachtgever
(voorlopige of definitieve) surséance van betaling verleend wordt of beslag op het gehele
vermogen van de opdrachtgever of een gedeelte daarvan wordt gelegd;
b. de opdrachtgever, indien deze een natuurlijke persoon is, overlijdt of onder curatele
wordt gesteld dan wel goederen van de opdrachtgever onder bewind worden gesteld;
c. als de opdrachtgever een rechtspersoon is, de liquidatie van de opdrachtgever wordt
aangevangen, dan wel een vordering tot ontbinding van de opdrachtgever wordt
ingesteld of een ontbindingsbesluit ten aanzien van de opdrachtgever wordt of is
genomen.
28.03 Indien een overeenkomst ingevolge de bepalingen van dit Artikel wordt opgezegd of

ontbonden zullen de bedragen die de opdrachtgever op het ogenblik van opzegging of
ontbinding aan Hatech verschuldigd is ten volle verschuldigd blijven en zal de
opdrachtgever ten aanzien van deze bedragen de rente en kosten verschuldigd zijn
volgens de bepalingen van deze Voorwaarden, onverminderd het recht van Hatech tot
het vorderen van schadevergoeding en de overige aan Hatech toekomende rechten.
Artikel 29.

Geschillen

29.01 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal

elk geschil tussen Hatech en de opdrachtgever, ingeval de rechtbank bevoegd is,
worden beslecht door de Rechtbank van Middelburg (sector Tholen) Zulks geldt ook voor
voorzieningen in kort geding.
29.02 Hatech blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of

het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
29.03 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben

ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
Artikel 30.

Toepasselijk recht

30.01 Op elke overeenkomst tussen Hatech en de opdrachtgever is met uitsluiting Nederlands
recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 31.

Wijziging, vindplaats van de voorwaarden

31.01 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel in

Zeeland (Middelburg).
31.02 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten

tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.
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BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREKKING HEBBENDE OP SOFTWARE,
ADVISERING EN COMPUTERSERVICE.
Artikel 32.

Algemeen (software, advisering en computerservice).

32.01 De hierna volgende bepalingen van deze Voorwaarden gelden naast en in aanvulling op

het hiervoor in de Artikelen 1 t/m 31 bepaalde, tenzij hierna daarvan uitdrukkelijk wordt
afgeweken.
32.02 Onder

”Programmatuur” (met hoofdletter P geschreven) wordt verstaan,
computerprogramma(s) vastgelegd op voor computer leesbare dragers of voor computer
leesbaar materiaal en de daarbij behorende documentatie, ongeacht welke vorm deze
documentatie heeft.

32.03 Onder ”Standaardpakket” (met hoofdletter S geschreven) wordt verstaan, algemeen

beschikbare en niet speciaal voor een Wederpartij ontwikkelde Programmatuur, al dan
niet ten behoeve van de Wederpartij aangepast, gewijzigd of uitgebreid.
32.04 Onder ”Advisering” (met hoofdletter A geschreven) wordt verstaan, het geven van

adviezen op het gebied van automatisering en/of organisatie, het verrichten van
toepasbaarheidsonderzoek, het verrichten van consultancy, het verrichten van
systeemanalyse, het selecteren van apparatuur, het verlenen van ondersteuning bij de
ontwikkeling van Programmatuur, het geven van onderricht, cursussen of trainingen,
en/of het organiseren van cursussen of trainingen.
32.05 Onder ”Leverancier” (met hoofdletter L geschreven) wordt mede verstaan, de bij de

ontwikkeling van Programmatuur, of bij de ontwikkeling, aanpassing, wijziging en/of
uitbreiding van een Standaardpakket, of bij het uitvoeren van Advisering ingeschakelde
derde-uitvoerder of programmeur die namens Hatech de werkzaamheden uitvoert.
32.06 De Opdrachtgever is er voor verantwoordelijk dat alle voor de uitvoering van een

overeenkomst benodigde, relevante of nuttige gegevens en informatie steeds tijdig en in
voor Hatech geheel begrijpelijke en bruikbare vorm aan Hatech ter beschikking zullen
worden gesteld; de kosten van de verkrijging en het in begrijpelijke en bruikbare vorm
brengen en houden van dergelijke gegevens en informatie en van de ter beschikking
stelling daarvan aan Hatech zijn voor rekening van de opdrachtgever.
32.07 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en de juiste toepassing van

Programmatuur en van hardware en van de door en/of namens Hatech te verlenen of
verleende diensten. De opdrachtgever is voorts verantwoordelijk voor het gebruik en de
juiste toepassing van de te hanteren administratie- en berekeningsmethoden, en de
opdrachtgever is verantwoordelijk voor het beveiligen van gegevens.
32.08 Indien ingevolge de overeenkomst door de opdrachtgever materiaal, apparatuur en/of

gegevens en informatie (waaronder mede begrepen gegevens en informatie op
informatiedragers) ter beschikking dient of dienen te worden gesteld, is de opdrachtgever
ervoor verantwoordelijk dat deze voldoen aan de voor de uitvoering van de
overeenkomst toepasselijke specificaties.
32.09 Hatech is gerechtigd om, in geval voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde

gegevens en informatie niet, niet volledig, niet tijdig, of niet in de juiste vorm aan Hatech
ter beschikking zijn gesteld, of indien de opdrachtgever anderszins niet voldoet aan zijn
verplichtingen, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te staken; in een
dergelijk geval zal de opdrachtgever, onverminderd het recht van Hatech op vergoeding
van schade, in elk geval aan Hatech de toepasselijke
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vergoeding verschuldigd zijn voor hetgeen reeds ter uitvoering van de overeenkomst is
verricht, terwijl Hatech alsdan voorts gerechtigd is extra kosten volgens zijn gebruikelijke
tarieven in rekening te brengen.
Artikel 33.

Ontwikkeling van specifieke Programmatuur.

33.01 Ontwikkeling door Hatech van specifieke Programmatuur (maatwerk-Programmatuur)

voor de opdrachtgever zal plaatsvinden op basis van voorafgaande schriftelijke
specificatie van de te ontwikkelen Programmatuur (waarbij tevens zal dienen te zijn
vastgelegd op welke wijze de ontwikkeling zal geschieden), en voorts op basis van de
door de opdrachtgever voor de ontwikkeling aan Hatech ter beschikking gestelde
gegevens en informatie; de opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid,
relevantie en betrouwbaarheid van deze gegevens en informatie.
33.02 Indien is afgesproken dat de ontwikkeling van Programmatuur in stappen of fasen zal

gebeuren, is Hatech gerechtigd de werkzaamheden met betrekking tot een volgende
stap of fase dan wel enig deel van die werkzaamheden uit te stellen of op te schorten
totdat de opdrachtgever de resultaten van de voorafgaande stap(pen) of fase(n)
schriftelijk heeft goedgekeurd.
33.03 Partijen

kunnen wijzigingen en/of uitbreidingen van de overeengekomen
werkzaamheden overeenkomen. Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal Hatech
de opdrachtgever mededelen welke prijsverhoging de gewenste of overeengekomen
wijziging(en) en/of uitbreiding(en) met zich mee zal (zullen) brengen. In geval van
wijziging of uitbreiding zal de levertijd, dan wel het tijdstip waarop de werkzaamheden
zullen worden voltooid, navenant worden verlengd of opgeschoven.

33.04 Indien aan Hatech tijdens de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden blijkt

dat een wijziging en/of uitbreiding daarvan noodzakelijk of wenselijk is, zal hij de
opdrachtgever daarover inlichten waarbij, in geval voor de ontwikkeling van de
Programmatuur een vaste prijs is overeengekomen, Hatech zal de opdrachtgever
mededelen welke prijsverhoging de wijziging of uitbreiding met zich zal brengen; indien
de opdrachtgever alsdan niet binnen veertien dagen schriftelijk met de voorgestelde
wijziging(en) en/ of uitbreiding(en) en de daaraan verbonden prijsverhoging heeft
ingestemd, zal Hatech gerechtigd zijn de uitvoering van de werkzaamheden op te
schorten of te staken, in welk geval de opdrachtgever gehouden zal zijn voor de reeds
verrichte werkzaamheden Hatech een vergoeding te betalen op basis van de
toepasselijke tarieven van de Leverancier, zulks onverminderd het recht van Hatech tot
het vorderen van schadevergoeding. Indien Hatech de opdrachtgever omtrent een
noodzakelijke of gewenste wijziging of uitbreiding inlicht, zal de levertijd, dan wel het
tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden, tenminste met drie weken worden
verlengd of opgeschoven, terwijl voorts, indien een wijziging of uitbreiding van de
werkzaamheden plaatsvindt, de levertijd dan wel het tijdstip van voltooiing van de
werkzaamheden navenant verder zal worden verlengd of opgeschoven.
33.05 Hatech zal de te ontwikkelen Programmatuur conform de specificatie bedoeld in Artikel

33.1 gebruiksklaar opleveren. Na de gebruiksklare oplevering wordt de Programmatuur
geacht door de opdrachtgever te zijn aanvaard. Indien een test is afgesproken zoals
hierna in Artikel 33.6 vermeld, wordt de Programmatuur geacht te zijn aanvaard na
aanvaarding door de opdrachtgever dan wel veertien dagen na de gebruiksklare
oplevering indien de opdrachtgever alsdan Hatech niet schriftelijk omtrent eventuele
gebreken mocht hebben geïnformeerd zoals hierna in Artikel 33.8 vermeld.
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33.06 Indien en voor zover dit tussen partijen schriftelijk is overeengekomen, is de

opdrachtgever gerechtigd de Programmatuur gedurende veertien dagen na de
gebruiksklare oplevering te testen of doen testen. Tenzij schriftelijk anders mocht zijn
overeengekomen, zal de test bestaan uit de uitvoering van een door de opdrachtgever
samengestelde verzameling van testgevallen, welke door de opdrachtgever ten behoeve
van de test voldoende tijdig vóór de gebruiksklare oplevering en in voor Hatech
begrijpelijke en bruikbare vorm aan Hatech ter beschikking zullen worden gesteld.
33.07 Indien tijdens de uitvoering van de test als bedoeld in Artikel 33.6 blijkt dat de voortgang

van de test belemmerd wordt door gebreken in de Programmatuur, zal de opdrachtgever
Hatech hieromtrent zo gedetailleerd mogelijk schriftelijk informeren; in zo’n geval zal de
testperiode van veertien dagen worden onderbroken totdat de gebreken zijn hersteld.
33.08 De opdrachtgever is gehouden om, indien tijdens de uitvoering van de test bedoeld in

Artikel 33.6 blijkt dat de Programmatuur gebreken heeft en niet aan de voorafgaand
schriftelijk vastgelegde specificaties voldoet, Hatech hieromtrent onmiddellijk na de
afloop van de testperiode zo gedetailleerd mogelijk schriftelijk te informeren, waarna
Hatech de genoemde gebreken binnen een redelijke termijn zal herstellen; dergelijk
herstel zal alleen dan kosteloos kunnen geschieden wanneer voor de ontwikkeling van
de Programmatuur een vaste prijs is overeengekomen; in andere gevallen zullen de
kosten van herstel aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
33.09 In geval van ontwikkeling van Programmatuur bedraagt de garantieperiode, in afwijking

van de periode genoemd in Artikel 12.03 van deze Voorwaarden, drie maanden na
aanvaarding; gedurende deze periode zal Hatech naar beste vermogen eventuele
gebreken herstellen wanneer de Programmatuur niet aan de voorafgaand schriftelijk
vastgelegde specificaties voldoet. Alleen indien voor de ontwikkeling van de
Programmatuur een vaste prijs was overeengekomen, zal dergelijk herstel kosteloos
geschieden, tenzij de gebreken veroorzaakt zijn door of verband houden met
gebruiksfouten aan de zijde van de opdrachtgever of andere niet aan Hatech toe te
rekenen oorzaken, of wanneer de gebreken bij de uitvoering van de test bedoeld in
Artikel 33.6 hadden kunnen worden vastgesteld. Indien geen vaste prijs was
overeengekomen zullen de kosten van herstel steeds aan de opdrachtgever in rekening
kunnen worden gebracht. Herstel van verloren gegane gegevens valt niet onder de
garantie. Voorts vervalt de garantie indien de Programmatuur door anderen dan Hatech
is aangepast of gewijzigd. Hatech garandeert niet dat de Programmatuur zonder
onderbreking of zonder gebreken zal functioneren of dat alle gebreken zullen worden
hersteld of verbeterd.
33.10 Wanneer voor de Programmatuur met Hatech een onderhoudsovereenkomst is gesloten

is de opdrachtgever gehouden Hatech terstond schriftelijk en op voldoende duidelijke
wijze de in de Programmatuur geconstateerde gebreken mede te delen. Hatech zal
alsdan na ontvangst van deze mededeling naar beste vermogen de gebreken herstellen
indien de Programmatuur niet aan de specificaties bedoeld in Artikel 33.1 voldoet.
Herstel van verloren gegane gegevens valt niet onder het onderhoud. Indien gebreken
zijn veroorzaakt door of verband houden met gebruiksfouten aan de zijde van de
opdrachtgever of andere niet aan Hatech toe te rekenen oorzaken, is Hatech gerechtigd
aan de opdrachtgever de kosten van herstel in rekening te brengen. Indien gebreken
zijn veroorzaakt door of verband houden met enige wijziging of aanpassing van de
Programmatuur door anderen dan Hatech zal Leverancier gerechtigd zijn geheel van
herstel af te zien dan wel, wanneer tot herstel
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wordt overgegaan, aan de opdrachtgever
brengen.

de kosten van herstel in rekening te

33.11 Behalve indien en voor zover anders mocht zijn overeengekomen, en op voorwaarde dat

de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Hatech is nagekomen, kan de
opdrachtgever zonder beperkingen gebruik maken van de door Hatech speciaal voor de
opdrachtgever ontwikkelde Programmatuur.
33.12 Hatech is te allen tijde gerechtigd om door, namens of in opdracht van hem ontwikkelde

Programmatuur zelf te gebruiken, toe te passen en verder te ontwikkelen en door
anderen te doen gebruiken, toepassen en/of verder ontwikkelen.
Artikel 34.

Standaardpakket.

34.01 Indien Hatech de opdrachtgever het recht tot gebruik van een door Hatech ontwikkeld

Standaardpakket verleent, omvat dit slechts het niet-exclusieve recht tot gebruik van het
Standaardpakket op de wijze als hierna omschreven.
34.02 Het Standaardpakket mag door de opdrachtgever uitsluitend op één verwerkingseenheid

worden gebruikt, met dien verstande, dat de Programmatuur van het Standaardpakket
bij een eventuele storing tijdelijk op een andere verwerkingseenheid mag worden
gebruikt, doch slechts totdat de storing is opgeheven.
34.03 Indien en voor zover door Hatech geen andere voorwaarden zijn gesteld, is de

opdrachtgever gerechtigd voor beveiligingsdoeleinden ten hoogste twee back-up
kopieën van het Standaardpakket te maken; deze kopieën zullen alleen mogen worden
gebruikt ter vervanging van onbruikbaar geraakt origineel materiaal. De kopieën moeten
worden voorzien van dezelfde labels en dezelfde indicaties als het originele materiaal.
34.04 Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Hatech zal het gebruiksrecht ten

aanzien van een Standaardpakket niet aan derden mogen worden overgedragen. Het is
de opdrachtgever voorts niet toegestaan om een Standaardpakket of enige kopie
daarvan te verkopen, te verhuren, te vervreemden, aan derden in gebruik te geven of ter
beschikking te stellen, dan wel ten behoeve van derden te (doen) gebruiken, of tot
voorwerp van een zekerheidsrecht te maken.
34.05 De broncode van de Programmatuur van een Standaardpakket zal aan de

opdrachtgever niet ter beschikking worden gesteld.
34.06 De eigendom van het Standaardpakket en de rechten van industriële en intellectuele

eigendom ten aanzien van het Standaardpakket blijven bij Hatech berusten en zullen
door de Opdrachtgever worden gerespecteerd. De opdrachtgever zal aanduidingen
betreffende
rechten
van
industriële
of
intellectuele
eigendom,
zoals
auteursrechtaanduidingen, niet verwijderen en niet onleesbaar of onherkenbaar maken.
34.07 Door het aangaan van een overeenkomst welke betrekking of mede betrekking heeft op

een door Hatech ontwikkeld Standaardpakket verklaart de opdrachtgever ermee bekend
te zijn dat het Standaardpakket vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van
Hatech bevat. De opdrachtgever is gehouden het Standaardpakket geheim te houden
en niet aan derden bekend te (doen) maken.
34.08 In afwijking van de termijn genoemd in Artikel 12.03 van deze Voorwaarden, bedraagt

de garantieperiode ten aanzien van een Standaardpakket drie maanden vanaf de
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levering; gedurende deze periode zal Hatech naar beste vermogen eventuele gebreken
herstellen wanneer de Programmatuur van het Standaardpakket niet aan de
gebruikershandleiding van het Standaardpakket voldoet. Alleen wanneer er een
onderhoudsovereenkomst is gesloten of wanneer een gebruiksvergoeding is
overeengekomen waarbij het onderhoud is inbegrepen, zal een dergelijk herstel
kosteloos worden uitgevoerd, tenzij de gebreken zijn veroorzaakt door of verband
houden met gebruiksfouten aan de zijde van de opdrachtgever of andere niet aan Hatech
toe te rekenen oorzaken. In andere gevallen zullen de kosten van herstel steeds aan de
opdrachtgever in rekening (kunnen) worden gebracht. Herstel van verloren gegane
gegevens valt niet onder de garantie. De garantie vervalt zodra het Standaardpakket
door anderen dan Hatech wordt of is aangepast of gewijzigd. Hatech garandeert niet dat
het Standaardpakket zonder onderbreking of zonder gebreken zal functioneren of dat
alle gebreken zullen worden hersteld of verbeterd.
34.09 Wanneer voor het Standaardpakket met Hatech een onderhoudsovereenkomst is

gesloten, of wanneer een gebruiksvergoeding is overeengekomen waarbij het
onderhoud is inbegrepen, is de opdrachtgever gehouden Hatech terstond schriftelijk en
op voldoende duidelijke wijze de in de Programmatuur van het Standaardpakket
geconstateerde gebreken mede te delen. Hatech zal alsdan na ontvangst van deze
mededeling naar beste vermogen de gebreken herstellen indien de Programmatuur van
het Standaardpakket niet aan de gebruikershandleiding van het Standaardpakket
voldoet. Herstel van verloren gegane gegevens valt niet onder het onderhoud. Indien
gebreken zijn veroorzaakt door of verband houden met gebruiksfouten aan de zijde van
de opdrachtgever of andere niet aan Hatech toe te rekenen oorzaken, is Hatech
gerechtigd aan de opdrachtgever de kosten van herstel in rekening te brengen. Indien
gebreken zijn veroorzaakt door of verband houden met enige wijziging of aanpassing
van de Programmatuur van het Standaardpakket door anderen dan Hatech zal
Leverancier gerechtigd zijn geheel van herstel af te zien dan wel, wanneer tot herstel
wordt overgegaan, aan de opdrachtgever de kosten van herstel in rekening te brengen.
34.10 Wanneer ten aanzien van een door Hatech ontwikkeld Standaardpakket een

onderhoudsovereenkomst is gesloten, zal Hatech wanneer een verbeterde versie van
het Standaardpakket voor de markt beschikbaar komt zo’n versie aan de opdrachtgever
ter beschikking stellen. Onverminderd de bepaling van Artikel 34.8, is Hatech in elk geval
na verloop van drie maanden van het ter beschikking stellen van een nieuwe versie niet
meer gehouden tot enig herstel van gebreken in een oudere versie. Hatech is gerechtigd
om, indien een nieuwe versie van het Standaardpakket vergeleken met oudere versies
nieuwe mogelijkheden en/of functies biedt, voor het ter beschikking stellen van die
nieuwe versie een vergoeding te verlangen.
34.11 Wanneer Hatech niet een zelf ontwikkeld Standaardpakket ter beschikking stelt, maar

het recht tot gebruik van een Standaardpakket slechts verleent overeenkomstig de
bepalingen van een gebruiks- of licentieovereenkomst van of met een derde, of indien
het onderhoud ten aanzien van een Standaardpakket wordt uitgevoerd op basis van of
overeenkomstig de bepalingen in een overeenkomst van Hatech met een derde, gelden
niet de bepalingen van de Artikelen 34.1 tot en met 34.10 van deze Voorwaarden, doch
slechts de bepalingen van de desbetreffende overeenkomst(en) van Hatech met die
derde(n). Hatech zal de opdrachtgever op diens verzoek informeren over de van
toepassing zijnde bepalingen.
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Advisering.

35.01 Indien is afgesproken dat Advisering in stappen of fasen zal gebeuren, is Hatech

gerechtigd de werkzaamheden met betrekking tot een volgende stap of fase dan wel
enig deel van die werkzaamheden uit te stellen of op te schorten totdat de opdrachtgever
de resultaten van de voorafgaande stap(pen) of fase(n) schriftelijk heeft goedgekeurd.
35.02 Partijen

kunnen wijzigingen en/of uitbreidingen van de overeengekomen
werkzaamheden overeenkomen. Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal Hatech
de opdrachtgever mededelen welke prijsverhoging de gewenste of overeengekomen
wijziging(en) of uitbreiding(en) met zich mee zal (zullen) brengen. In geval van wijziging
of uitbreiding zal het tijdstip waarop de werkzaamheden zullen worden voltooid navenant
worden opgeschoven.

35.03 Indien aan Hatech tijdens de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden blijkt

dat een wijziging en/of uitbreiding daarvan noodzakelijk of wenselijk is, zal hij de
opdrachtgever daarover inlichten waarbij, in geval voor de Advisering een vaste prijs is
afgesproken, Hatech de opdrachtgever zal mededelen welke prijsverhoging de wijziging
of uitbreiding met zich zal brengen. Indien de opdrachtgever alsdan niet binnen veertien
dagen schriftelijk met de voorgestelde wijziging(en) en/of uitbreiding(en) heeft
ingestemd, zal Hatech gerechtigd zijn de uitvoering van de werkzaamheden op te
schorten of te staken, in welk geval de opdrachtgever gehouden zal zijn Hatech een
vergoeding te betalen voor de reeds verrichte werkzaamheden volgens het door Hatech
gehanteerde tarief, ook indien een vaste
prijs was overeengekomen, zulks
onverminderd het recht van Hatech tot het vorderen van schadevergoeding. Indien
Hatech de opdrachtgever omtrent een noodzakelijke of gewenste wijziging of uitbreiding
inlicht, zal het tijdstip van de voltooiing der Advisering tenminste drie weken worden
opgeschoven, terwijl voorts, indien een wijziging of uitbreiding van de werkzaamheden
plaatsvindt, dit tijdstip navenant verder zal worden opgeschoven.
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