ALGEMENE VERKOOP- EN
SERVICEVOORWAARDEN O-ORIGINAL B.V.
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Toepasselijkheid
Deze verkoopvoorwaarden zijn van
toepassing
op
alle
aanbiedingen,
overeenkomsten en leveringen waarbij OORIGINAL BV, nader te noemen OORIGINAL, optreedt als opdrachtnemer
c.q. aanbieder van goederen en/of
daarmee
verbandhoudende
diensten
(nader te noemen de “zaken”).
Afwijking van deze verkoopvoorwaarden
kan
alleen
schriftelijk
worden
overeengekomen.
Algemene voorwaarden, onder welke
benaming ook, van de wederpartij van OORIGINAL
(nader
te
noemen
de
"opdrachtgever") zijn niet van toepassing.
Totstandkoming van een overeenkomst
Op een aanvraag van de opdrachtgever
volgt een vrijblijvende aanbieding van OORIGINAL.
Indien een schriftelijke order volgt op een
aanbieding van O-ORIGINAL dan komt de
overeenkomst tot stand op het moment
dat de order door O-ORIGINAL schriftelijk
wordt bevestigd aan de opdrachtgever.
Indien een schriftelijke order door de
opdrachtgever wordt geplaatst zonder een
daaraan voorafgaande aanbieding van OORIGINAL dan komt de overeenkomst tot
stand indien hetzij binnen zeven dagen na
verzending van de order de getekende
kopie- orderbevestiging van O-ORIGINAL
door de opdrachtgever wordt ontvangen,
hetzij de zaken binnen deze termijn
overeenkomstig
de
order
worden
geleverd. De overeenkomst komt alsdan
tot stand op het moment van ontvangst
van de kopie-orderbevestiging of op het
moment van acceptatie van de levering.
In geval een overeenkomst mondeling
wordt aangegaan, wordt de uitvoering van
de overeenkomst opgeschort tot het
moment
dat
de
getekende
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orderbevestiging bij O-ORIGINAL is
ontvangen.
In voorkomende gevallen kan de
procedure als bedoeld in het lid 1 tot en
met 5 van dit artikel ook geschieden door
middel van faxberichten of E-mail
berichten, waarbij alsdan deze berichten
gelijk worden gesteld met schriftelijke
stukken.
Indien bij de uitvoering van de
overeenkomst gebruik wordt gemaakt van
door de opdrachtgever ter beschikking
gestelde of door hem goedgekeurde
tekeningen,
modellen,
specificaties,
instructies,
keuringsvoorschriften
en
dergelijke maken deze deel uit van de
overeenkomst.
Prijs
De overeengekomen prijzen luiden in
Euro, exclusief BTW en andere wettelijke
heffingen, en zijn gebaseerd op levering
ex-works op de overeengekomen plaats
van levering.
De prijzen zijn gebaseerd op de kostprijs
op het moment van bevestiging van de
overeenkomst door O-ORIGINAL. Indien
door
wisselkoersveranderingen
de
kostprijs nadien verhoging ondergaat, is
O-ORIGINAL
gerechtigd
ook
de
overeengekomen
prijzen
dienovereen
komstig te verhogen. De Koper is
gehouden de aldus verhoogde koopprijs te
voldoen. Indien de koopprijs binnen drie
maanden na het sluiten van de
desbetreffende overeenkomst aldus wordt
verhoogd, is de Koper gerechtigd de
overeenkomst binnen 8 dagen na dato
van de mededeling van de prijsverhoging
schriftelijk te ontbinden, tegen vergoeding
van door O-ORIGINAL in verband met de
overeenkomst gemaakte directe kosten.
Levering, levertijd, afname
Voor
de
interpretatie
van
leveringscondities zijn van toepassing de
laatst geldende "Incoterms", uitgegeven
door de Internationale Kamer van
Koophandel.
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Levering geschiedt ex-works op de
overeengekomen
plaats
van,
tenzij
uitdrukkelijk
schriftelijk
anders
overeengekomen. De Koper dient de
goederen bij aflevering te inspecteren en
voor ontvangst te tekenen.
Apparatuur en onderdelen worden door OORIGINAL op de overeengekomen plaats
gemonteerd en aangesloten. O-ORIGINAL
zal de Koper aangeven wanneer de
apparatuur of onderdelen zullen worden
geplaatst. Opgave van de datum van
plaatsing
geschiedt
bij
benadering.
Voorwaarde voor levering is dat de Koper
de
door
O-ORIGINAL
aangegeven
voorzieningen treft, zoals aansluitpunten
voor water en elektriciteit en een
geschikte ruimte waarin de apparatuur
kan worden geplaatst. De kosten van het
treffen van deze voorzieningen zijn voor
rekening van de Koper. De voorzieningen
worden
alleen
door
O-ORIGINAL
uitgevoerd indien zulks uitdrukkelijk
schriftelijk is overeengekomen. De Koper
zal er tevens voor zorgen dat de getroffen
voorzieningen in overeenstemming zin
met de toepasselijke voorschriften van
overheidswege.
Leveringstermijnen kunnen bij iedere
overeenkomst
afzonderlijk
worden
overeengekomen. Leveringstermijnen zijn
bij benadering. De verplichting van
levering kan in ieder geval worden
opgeschort, zolang de Koper nog aan
enige verplichting jegens O-ORIGINAL (uit
hoofde waarvan dan ook) moet voldoen.
De leveringstermijn wordt voorts verlengd
met de tijd dat de uitvoering van de
overeenkomst door (een) niet aan OORIGINAL
toe
te
rekenen
omstandigheid/heden wordt vertraagd.
Overschrijding van de leveringstermijn,
door welke oorzaak dan ook, geeft de
Koper nimmer recht op vergoeding van
directe of Indirecte schade, ontbinding
van de overeenkomst dan wel opschorting
van
enige
uit
de
overeenkomst
voortvloeiende verplichting, tenzij de
overschrijding te wijten is aan grove
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schuld van O-ORIGINAL of de duur van de
overschrijding onredelijk lang Is.
In geval van manco's of gebreken in het
geleverde heeft de Koper, nadat hij
tevergeefs O-ORIGINAL In de gelegenheid
heeft gesteld om alsnog behoorlijk te
presteren, het recht de overeenkomst
eenzijdig zonder rechterlijke tussenkomst
te ontbinden voor het gedeelte waarop de
manco's cq. gebreken in het geleverde
betrekking hebben. De Koper dient de
gebrekkige producten ter beschikking van
O-ORIGINAL te houden voor zover dat
redelijkerwijs van hem verlangd kan
worden maar in ieder geval niet langer
dan een maand.
De verplichtingen van O-ORIGINAL tot
(na) levering van een product c.q.
terugbetaling of vermindering van de
verkoopprijs, vervallen indien van de
manco's of gebreken In het geleverde niet
schriftelijk aan O-ORIGINAL kennis is
gegeven terstond nadat de ontvanger één
en ander redelijkerwijs heeft kunnen
vaststellen. Bij zichtbare manco's en
uitwendig
zichtbaar
beschadigde
leveranties, dient dit te gebeuren door
duidelijke vermelding op het bij ontvangst
te tekenen document. In elk voor
vervallen de genoemde verplichtingen van
O-ORIGINAL, indien de kennisgeving niet
is ontvangen binnen 10 werkdagen, nadat
de aflevering heeft plaatsgevonden.
De aansprakelijkheid uit wanprestatie van
O-ORIGINAL voor schade geleden door de
Koper, tengevolge van manco's of
gebreken in het geleverde is, ook indien
de wanprestatie tevens een onrechtmatige
daad oplevert, beperkt tot de schade
welke aantoonbaar een direct gevolg van
de wanprestatie is. O-ORIGINAL is nimmer
gehouden
tot
vergoeding
van
winstderving, bedrijfsschade (bijkomende)
kosten, indirecte schade of Indirect verlies
en schade aan derden of welke andere
gevolgschade dan ook.
Indien de producten na de aflevering van
aard
en/of
samenstelling
worden
gewijzigd, geheel of gedeeltelijk worden
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beschadigd of oververpakt, vervalt elk
recht van de Koper krachtens het
bepaalde in de artikelen 4.6 en 4.7, voor
zover het betreft claims wegens gebreken
in het geleverde.
In ontvangst genomen producten mogen
slechts worden geretourneerd indien OORIGINAL daartoe zijn uitdrukkelijke
voorafgaande
toestemming
heeft
verleend. Indien de Koper door toepassing
van artikel 4.5 de overeenkomst wegens
gebreken in het geleverde gedeeltelijk
heelt ontbonden, is hij gerechtigd na een
voorbericht de desbetreffende gebrekkige
producten te retourneren.
Indien geen tijdstip voor levering is
overeengekomen
is
O-ORIGINAL
gerechtigd om de verkochte goederen op
de overeengekomen dag of periode voor
levering tussen 08.00 en 17.00 uur af te
(doen) leveren.
Indien O-ORIGINAL de goederen op de
overeengekomen dag of periode en het
eventueel overeengekomen tijdstip van
levering aanbiedt en aflevering van de
goederen niet mogelijk blijkt is OORIGINAL gerechtigd die door haar in
verband met de levering gemaakte kosten
in rekening te brengen en om de
goederen voor rekening en risico van de
Koper op te slaan.
De Koper zal redelijke maatregelen nemen
om de wachttijd tussen het tijdstip van
melding van aankomst van de goederen
en het tijdstip waarop met lossen kan
worden aangevangen te beperken tot
maximaal 15 minuten en om te
bewerkstelligen
dat
een
eventuele
retourvracht kan worden meegenomen.
De niet voor eenmalig gebruik bestemde
emballage waarin de goederen worden
afgeleverd, blijft eigendom van OORIGINAL en dient door de Koper aan OORIGINAL te worden geretourneerd
Indien de emballage beschadigd raakt of
verloren gaat is de Koper aansprakelijk
voor de schade die O-ORIGINAL daardoor
lijdt en vervalt zijn eventuele recht op
statiegeld.
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4.15 Deelleveringen
zijn
toegestaan.
OORIGINAL is gerechtigd de verrichte
deelleveringen afzonderlijk aan de Koper
in rekening te brengen.
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Serviceovereenkomst
Voor de door O-ORIGINAL verkochte
apparatuur kan de Koper schriftelijk een
serviceovereenkomst sluiten. In dat geval
maken deze voorwaarden tevens deel uit
van die serviceovereenkomst. Ingeval de
Koper
met
O-ORIGINAL
een
serviceovereenkomst heeft gesloten zal OORIGINAL alle voor het verhelpen van
storingen aan de apparatuur noodzakelijke
reparaties
verrichten
en/of
voor
vervanging van onderdelen zorgen tegen
tarieven die zijn overeengekomen in de
service-overeenkomst
De Koper dient storingen en nietfunctioneren van de apparatuur onverwijld
aan O-ORIGINAL te melden Op eerste
schriftelijk bericht van de Koper dat de
apparatuur
niet
naar
behoren
functioneert, zal O-ORIGINAL binnen de in
de
serviceovereenkomst
afgesproken
termijn of binnen 24 uur (alleen de
werkdagen tellen bij de berekening van
deze 24 uur mee) het correctief
onderhoud doen aanvangen. Hieronder te
verstaan: het opheffen van storingen,
gedurende de initiële looptijd van de
overeenkomst zoals opgenomen in artikel
2.3 van de serviceovereenkomst, aan de
apparatuur welke zijn ontstaan bij
normaal gebruik van de apparatuur door
natuurlijke slijtage; onder correctief
onderhoud wordt mede begrepen het
uitvoeren van de hiervoor benodigde
reparaties en hot vervangen van
versleten, respectievelijk beschadigde
onderdelen, met uitzondering van de
periodieke vervanging van het waterfilter
Indien opgenomen in de afgesloten
serviceovereenkomst zal O-ORIGINAL op
verzoek van de Koper preventief
onderhoud verzorgen. Onder preventief
onderhoud wordt verstaan het inspecteren
en afstellen van apparatuur en tevens het
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schoonmaken, dan wel vervangen van
onderdelen, alsmede het aanbrengen van
de van toepassing zijnde modificaties.
Preventief onderhoud zal plaatsvinden
gelijktijdig met storingsonderhoud of een
waterfiltervervanging tenzij uitdrukkelijk
anders is overeengekomen
De serviceovereenkomst wordt aangegaan
voor bepaalde tijd welke is vastgelegd in
de overeenkomst. De overeenkomst wordt
stilzwijgend verlengd voor telkens 12
maanden, tenzij O-ORIGINAL of de Koper
binnen de in de
serviceovereenkomst
gestelde
termijn,
schriftelijk
deze
overeenkomst
opzegt.
Voortijdige
opzegging geeft geen recht op gehele of
gedeeltelijke
restitutie
van
het
verschuldigde
jaartarief.
Indien
de
serviceovereenkomst is beëindigd is Koper
niet meer gerechtigd de installatie dan wel
de
bijbehorende
hulpmiddelen
te
gebruiken.
Bij
aanvang
van
ieder
volgend
gebruiksjaar is O-ORIGINAL gerechtigd de
tarieven van de serviceovereenkomst te
herzien, indien de kostenontwikkeling van
O-ORIGINAL hiertoe aanleiding geeft
Indien op uitdrukkelijk verzoek van de
Koper werkzaamheden op andere dan
voor O-ORIGINAL werktijden worden
verricht is O-ORIGINAL gerechtigd een
toeslag aan de Koper in rekening te
brengen.
Indien werkzaamheden het gevolg zijn
van: ondeskundig of verkeerd gebruik van
de apparatuur door de Koper, diens
personeel of andere gebruikers van de
apparatuur, onvoldoende onderhoud van
de apparatuur door de Koper, reparaties,
veranderingen of afstellingen, welke niet
zijn verricht door van O-ORIGINAL
afkomstig technisch personeel, al dan niet
opzettelijke beschadigingen van die
apparatuur door de Koper, diens
personeel of derden of indien in de
apparatuur
niet
van
O-ORIGINAL
afkomstige hulpmiddelen worden gebruikt
waardoor
storing
optreedt,
wordt
uitvoering van werkzaamheden door O-
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ORIGINAL geacht niet te zijn begrepen in
de vaste tarieven en worden deze in
rekening gebracht volgens de algemeen
geldende tarieven van O-ORIGINAL.
De periodieke vervanging van het
waterfilter is steeds voor rekening van de
Koper, tenzij anders overeengekomen.
De Koper kan de rechten en verplichtingen
uit
de
serviceovereenkomst
niet
overdragen.
Betaling
Betaling dient te geschieden uiterlijk
veertien dagen na factuurdatum. OORIGINAL is echter te allen tijde
gerechtigd vooruitbetaling of onmiddellijke
contante betaling te vorderen in welk
geval de Koper is gehouden daaraan te
voldoen.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is verrekening op geen enkele
wijze toegestaan.
Indien er een geschil aanwezig is tussen
de Koper en O-ORIGINAL over de kwaliteit
of uit andere hoofde door de Koper
ingediende reclame(s), geeft zulks aan de
Koper niet het recht de betaling, geheel of
gedeeltelijk op te schorten.
Bij overschrijding van de betalingstermijn
is de opdrachtgever van rechtswege in
verzuim, zonder dat hiervoor een
ingebrekestelling vereist is. In dat geval is
O-ORIGINAL gerechtigd een rente te
berekenen gelijk aan het geldende
wettelijke
percentage
over
het
openstaande bedrag, te rekenen vanaf de
dag dat de betaling had moeten
plaatsvinden, evenals de kosten van
invordering indien de opdrachtgever de
betalingstermijn overschrijdt.
Alle vorderingen van O-ORIGINAL op de
Koper
worden
eveneens
terstond
opeisbaar wanneer beslag op een
substantieel
bestanddeel
van
het
vermogen van de Koper wordt gelegd, de
Koper surséance van betaling aanvraagt,
het faillissement van de Koper is
aangevraagd of de Koper anderszins in
betalingsmoeilijkheden is komen te
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verkeren, of indien de Koper zijn
onderneming liquideert in een andere
rechtsvorm omzet of aan een derde
overdraagt dan wel de plaats van zijn
vestiging en/of zijn woonplaats naar het
buitenland verplaatst
Alle buitengerechtelijke kosten verband
houdende met de inning door OORIGINAL van enige vordering op de
Koper komen voor rekening van de Koper.
Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
De eigendom van de zaken gaat op de
Koper over indien Koper aan al zijn
betalingsverplichtingen, zowel installatie,
hulpmiddelen als service, heeft voldaan.
Het eigendomsvoorbehoud treed opnieuw
in werking indien er niet binnen de
gestelde
termijn
aan
de
betalingsverplichting, uit welke hoofde
dan ook, is voldaan.
Zolang
O-ORIGINAL
een
eigendomsvoorbehoud op door haar
verkochte apparatuur heeft, staat het de
Koper niet vrij die apparatuur te
bezwaren, verkopen of anderszins te
vervreemden. Andere goederen mogen,
zolang daarop een eigendomsvoorbehoud
van O-ORIGINAL rust, door de Koper
alleen worden verwerkt of verkocht In het
kader van zijn normale bedrijfsuitoefening.
De Koper is gehouden op eerste verzoek
van O-ORIGINAL mee te werken aan de
vestiging van een bezitloos pandrecht op
alle door O-ORIGINAL geleverde goederen
waarvan het eigendom op de Koper is
overgegaan, tot zekerheid van de
nakoming door die Koper van al hetgeen
O-ORIGINAL van deze nog te vorderen
heeft. De Koper is verplicht aan de
vestiging van dit pandrecht en de
registratie daarvan zijn medewerking te
verlenen. Indien en zolang op de
geleverde
goederen
een
bezitloos
pandrecht rust dan wel de eigendom
daarvan
door
O-ORIGINAL
is
voorbehouden, is het de Koper niet
toegestaan
deze
goederen
te
vervreemden dan wel te bezwaren, anders
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dan in de normale uitoefening van zijn
bedrijf.
De Koper is gehouden de goederen
waarop een eigendomsvoorbehoud en/of
bezitloos pandrecht van O-ORIGINAL rust
ten behoeve van O-ORIGINAL te houden
en/of te maken en deze van elkaar en van
overige zich bij de Koper bevindende
goederen gescheiden te houden.
O-ORIGINAL is gerechtigd de goederen
die onder eigendomsvoorbehoud en
geleverd en nog bij de Koper aanwezig
zijn terug te nemen indien de Koper in
gebreke is met de nakoming van zijn
betalingsverplichtingen
of
in
betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt
te gaan verkeren, zulks naar het oordeel
van O-ORIGINAL. De Koper zal OORIGINAL te allen tijde vrij toegang
verlenen
tot
zijn
terreinen
en/of
gebouwen ter inspectie van de goederen
of ter uitoefening van haar rechten.
Betalingen door de Koper aan OORIGINAL zullen, ongeacht of de Koper bij
de betaling al dan niet uitdrukkelijk anders
heeft
vermeld,
allereerst
worden
toegerekend aan die vorderingen van OORIGINAL op de Koper terzake waarvan
O-ORIGINAL geen eigendomsvoorbehoud
heeft.
Koper zal de geleverde zaken steeds met
de vereiste zorg behandelen en geen
handelingen verrichten waardoor de
kwaliteit en/of de veiligheid van de zaken,
benevens de verpakking daarvan, danwel
de reputatie van de merken van OORIGINAL
zouden
kunnen
worden
aangetast.
Garanties
O-ORIGINAL garandeert dat de geleverde
zaken
beantwoorden
aan
de
overeenkomst en dat de zaken beschikken
over
de
eigenschappen
die
zijn
overeengekomen, vrij zijn van gebreken,
geschikt zijn voor het doel waarvoor zij
zijn bestemd en voldoen aan de wettelijke
eisen en overige overheidsvoorschriften
alsmede aan de eisen van de binnen de
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branche waarvoor zij zijn bestemd
gehanteerde
veiligheidsen
kwaliteitsnormen, alle zoals deze gelden
op het moment van het sluiten van de
overeenkomst.
Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald door
O-ORIGINAL geldt de garantie voor de
door haar geleverde apparatuur en
onderdelen gedurende een jaar na
plaatsing
van
die
apparatuur
of
onderdelen
met
uitzondering
van
occasions. Voor overige goederen geldt de
garantie tot en met de THT-datum op de
verpakking van de goederen. Indien op de
verpakking van de goederen geen
THTdatum wordt vermeld geldt een
garantietermijn van twee maanden
gerekend vanaf de dag van levering.
De garantie is beperkt tot het ter keuze
van O-ORIGINAL (1) kosteloos repareren
of vervangen van de goederen of (2) de
koopprijs van de goederen aan de Koper
restitueren In beide gevallen is de Koper
verplicht de betreffende goederen binnen
10 werkdagen aan O-ORIGINAL te
retourneren.
De garantie op apparatuur en onderdelen
vervalt indien de Koper deze heeft
verplaatst, op ondeskundige wijze heeft
gebruikt of laten gebruiken, onvoldoende
heeft
onderhouden
of
onderhoud,
reparaties en/of afstelling van de
apparatuur heeft laten verrichten door
anderen dan O-ORIGINAL zonder dat OORIGINAL
daarmee
vooraf
had
ingestemd. Voor overige goederen vervalt
de garantie indien de Koper de verpakking
van de goederen heeft aangebroken, de
goederen heeft gebruikt of bewerkt of
deze op ondeugdelijke wijze heeft
opgeslagen.
De garantie kan door de Koper slechts
worden ingeroepen indien zij schriftelijk
bij O-ORIGINAL reclameert:
a. terzake van uiterlijk waarneembare
gebreken aan de goederen terstond
bij aflevering door dit aan te geven
op het ontvangstbewijs voor de
goederen;
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terzake
van
uiterlijk
nietwaarneembare gebreken aan de
goederen binnen 10 werkdagen
nadat deze ontdekt zijn dan wel
redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen
zijn;

Aansprakelijkheid
O-ORIGINAL is niet aansprakelijk voor
schade, van welke aard dan ook, direct of
indirect, zowel bij Koper als bij derden,
verbandhoudende met de uitvoering van
de opdracht, tenzij de Koper aantoont dat
deze schade is veroorzaakt door handelen
van personeel van O-ORIGINAL of
personeel van een door O-ORIGINAL
ingehuurde derde, waarbij sprake is van
verwijtbare nalatigheid of opzet.
In geval van aansprakelijkheid als bedoeld
in lid 1, is deze beperkt tot het uit hoofde
van de opdracht verschuldigde, met dien
verstande dat de schadevergoeding een
bedrag van € 20.000,- niet zal
overschrijden. Onder het verschuldigde
wordt in dit artikel verstaan, de
vergoeding die volgens de opdracht bij
volledige uitvoering daarvan verschuldigd
zou zijn. Koper dient O-ORIGINAL binnen
48 uur na ontstaan van de schade,
middels aangetekend schrijven, op de
hoogte te brengen van de schade.
De
Koper
zal
O-ORIGINAL,
haar
medewerkers en de bij de uitvoering van
de opdracht betrokkenen, vrijwaren van
alle aanspraken van derden, die op
enigerlei wijze verband houden met de
uitvoering van de opdracht, een en ander
alleen voor zover O-ORIGINAL zich ook
jegens opdrachtgever op uitsluiting of
vermindering van haar aansprakelijkheid
kan beroepen.
Indien en voor zover de Koper tekort
schiet in de nakoming van één of meer
bepalingen uit de overeenkomst (deze
voorwaarden inbegrepen) en daaruit
schade voor O-ORIGINAL voortvloeit, is de
Koper verplicht tot vergoeding van alle
daaruit voortvloeiende schade, waaronder
begrepen schade bestaande uit aantasting
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van goede naam en reputatie van OORIGINAL. De Koper vrijwaart OORIGINAL voor alle aanspraken van
derden op vergoeding van enige door
deze
derden
geleden
schade
die
veroorzaakt is door of anderszins verband
houdt met de tekortkoming van de Koper
in de nakoming van enige verplichting uit
zin overeenkomst met O-ORIGINAL.
O-ORIGINAL is niet aansprakelijk voor
gevolgschade, ten gevolge van door Koper
of door Koper ingeschakelde derden
uitgevoerde reparaties aanpassingen en
onjuist aangebrachte voorzieningen.

10
Overmacht
10.1 Overmacht bestaat indien de uitvoering
van
de
overeenkomst
geheel
er
gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt
verhinderd door omstandigheden gelegen
buiten de wil van partijen.
10.2 Ingeval van overmacht worden de
verplichtingen van partijen opgeschort
Indien de overmacht langer duurt dan 3
(drie) maanden, zijn partijen gerechtigd
de
overeenkomst
voor
het
nietuitgevoerde deel eenzijdig te ontbinden
door middel van een schriftelijke
verklaring, zonder over en weer tot enige
schadevergoeding gehouden te zijn.
11. Overdracht
11.1 O-ORIGINAL is gerechtigd de uit de
opdracht voortvloeiende rechten en
verplichtingen geheel of gedeeltelijk over
te dragen aan derden.
12. Geheimhouding
12.1 Partijen garanderen de geheimhouding
tegenover derden van alle vertrouwelijke
bedrijfsinformatie die op enigerlei wijze te
hunner kennis is gekomen of gebracht. Dit
geldt niet voor informatie en data:
a. die van algemene bekendheid zijn
geworden, of;
b. die door een onafhankelijke en te
goeder trouw handelende derde aan
partijen of aan een van de partijen ter
beschikking zijn gesteld, of;
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die partijen reeds voordien uit eigen
bron ter kennis stonden, mits de
desbetreffende
partij
zulks
kan
aantonen, of;
d. waarvan
wettelijke
voorschriften
vereisen dat deze in beperkte kring
bekend gemaakt moeten worden.
12.2 Het is partijen niet toegestaan op de
overeenkomst
betrekking
hebbende
documenten zoals tekeningen, schema's
en
overige
bedrijfsinformatie
te
vermenigvuldigen of aan derden ter
inzage te geven anders dan na
schriftelijke goedkeuring van de andere
partij of indien dit in het kader van de
uitvoering
van
de
overeenkomst
noodzakelijk is.
12.3 De aan de hand van gezamenlijke
ontwikkelingen
van
zowel
de
opdrachtgever als O-ORIGINAL tot stand
gebrachte producten en/of diensten
mogen zonder schriftelijke toestemming
van O-ORIGINAL niet voor doeleinden van
derden worden aangewend.
12.4 Alle rechten van intellectueel eigendom op
aan de opdrachtgever ter beschikking
gestelde zaken, berusten bij O-ORIGINAL,
dan wel bij een toeleverancier van OORIGINAL die haar heeft gemachtigd de
betreffende zaken aan opdrachtgever ter
beschikking te stellen.
c.

13. Ontbinding
13.1 Onverminderd het bepaalde in vorige
artikelen is de Koper, indien hij één of
enige van zijn verplichtingen uit hoofde
van de overeenkomst of van andere
overeenkomsten die daaruit voortvloeien
niet, niet tijdig of niet naar behoren
nakomt alsmede in geval van zijn
faillissement of surséance van betaling en
in geval van stillegging, liquidatie of
overname of enige daarmee vergelijkbare
toestand van de onderneming van de
Koper, van rechtswege in verzuim en
heeft
O-ORIGINAL
het
recht
de
overeenkomst zonder ingebrekestelling en
zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig
geheel of gedeeltelijk te beëindigen door
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middel van een schriftelijke kennisgeving
aan de Koper en/of uitvoering- of
leveringsverplichtingen op te schorten,
zonder dat de Koper tot enige
schadevergoeding
gehouden
is,
onverminderd eventuele O-ORIGINAL
verder toekomende rechten daaronder
begrepen het recht van de opdrachtgever
op volledige schadevergoeding.
13.2 O-ORIGINAL is voorts gerechtigd de
overeenkomst met de Koper geheel of
gedeeltelijk te ontbinden, indien de
overeenkomst met haar toeleverancier of
opdrachtnemer om welke reden dan ook
wordt ontbonden of om andere redenen
niet
door
haar
toeleverancier
of
opdrachtnemer wordt uitgevoerd. In dat
geval is O-ORIGINAL slechts gehouden tot
vergoeding dan wet creditering van de
door haar in rekening gebrachte koopprijs
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onder teruggave door de Koper van het
reeds geleverde.

	
  

14. Toepasselijk recht & geschillen
14.1 Op
de
overeenkomst
en
alle
overeenkomsten die daaruit voortvloeien
is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
14.2 Alle geschillen (daaronder begrepen die
welke slechts door één van de partijen als
zodanig worden beschouwd) die naar
aanleiding van deze overeenkomst of
daaruit voortvloeiende overeenkomsten
tussen partijen mochten ontstaan zullen
worden berecht door de bevoegde rechter
te Zwolle.
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