
Algemene Voorwaarden CRAMPAS ENGINEERING

Artikel 1 Algemeen

1. Deze  voorwaarden  zijn  van  toepassing  op  iedere  aanbieding,  offerte  en
overeenkomst  tussen   hierna  te  noemen:  “Opdrachtnemer”,  en  een
Opdrachtgever  waarop  Opdrachtnemer  deze  voorwaarden  van  toepassing
heeft  verklaard,  voor  zover  van  deze  voorwaarden  niet  door  partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De  onderhavige  voorwaarden  zijn  eveneens  van  toepassing  op
overeenkomsten  met  Opdrachtnemer,  voor  de  uitvoering  waarvan  door
Opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken.

3. De  toepasselijkheid  van  eventuele  inkoop of  andere  voorwaarden  van
Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Indien één  of  meerdere  bepalingen  in deze algemene voorwaarden  op enig
moment  geheel  of  gedeeltelijk  nietig  zijn  of  vernietigd  mochten worden,  dan
blijft  het  overigens  in  deze  algemene  voorwaarden  bepaalde  volledig  van
toepassing.  Opdrachtnemer  en  de  Opdrachtgever  zullen  alsdan  in  overleg
treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde
bepalingen  overeen  te  komen,  waarbij  zoveel  als  mogelijk  het  doel  en  de
strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

5. Indien  Opdrachtnemer  niet  steeds  strikte  naleving  van  deze  voorwaarden
verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of
dat  Opdrachtnemer  in  enigerlei  mate  het  recht  zou  verliezen  om in  andere
gevallen  de  stipte  naleving  van  de  bepalingen  van  deze  voorwaarden  te
verlangen.

Artikel 2 Eigendomsvoorbehoud

1. Na levering blijft opdrachtnemer eigenaar van de geleverde zaken en verrichte
werkzaamheden totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

2. Opdrachtnemer  blijft  ook  eigenaar  van  de  geleverde  zaken  en  verrichte
werkzaamheden  tot  betaling  heeft  plaatsgevonden  voor  vorderingen  die
voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten, zoals
schade, boete, rente en kosten.

3. Alle  door  de  opdrachtnemer  gemaakte  kosten,  zoals  proceskosten  en
buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor
juridische bijstand, deurwaarders en incassobureaus, gemaakt in verband met
te  late  betalingen,  komen  ten  laste  van  de  opdrachtgever.  De
buitengerechtelijke  kosten  worden  gesteld  op  ten  minste  10%  van  het
factuurbedrag met een minimum van € 350,- excl. BTW.

Artikel 3 Rechten van Intellectuele eigendom en Eigendomsrechten

1. Tenzij  anders  overeengekomen,  komen  alle  uit  de  opdracht  voortkomende
rechten van intellectuele eigendom -waaronder het octrooirecht, het modelrecht
en het auteursrecht- toe aan de opdrachtnemer. Voorzover een dergelijk recht
slechts verkregen kan worden door een depot of registratie,  is uitsluitend de
opdrachtnemer daartoe bevoegd.

2. Tenzij anders overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van
onderzoek  naar  het  bestaan  van  rechten,  waaronder  octrooirechten,
merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten of portretrechten van
derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van
dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

3. Tenzij  het  werk  er  zich  niet  voor  leent,  is  de  opdrachtnemer  te  allen  tijde
gerechtigd  om  zijn/haar  naam  op  of  bij  het  werk  te  (laten)  vermelden  of
verwijderen en is het de opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande
toestemming het werk zonder vermelding van de naam van de opdrachtnemer
openbaar te maken of te verveelvoudigen.

4. Tenzij  anders overeengekomen, blijven de in het kader van de opdracht door
de opdrachtnemer tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes,
maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of
(elektronische) bestanden, eigendom van de opdrachtnemer, ongeacht of deze
aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

5. Na het  voltooien  van  de  opdracht  hebben  noch  de  opdrachtgever  noch  de
opdrachtnemer jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte
materialen en gegevens.

6. Werkzaamheden verricht  in opdracht  of  regie  dienen door  de opdrachtgever
gecontroleerd te worden.

Artikel 4 Opdrachten, Betaling en levering en Levertermijn

1. Opdrachten  dienen  door  de  opdrachtgever  schriftelijk  te  worden  bevestigd.
Indien de opdrachtgever  dit nalaat,  maar er desondanks mee instemt dat  de
opdrachtnemer een aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal
de  inhoud  van  de  offerte  als  overeengekomen  gelden.  Nadere  mondelinge
afspraken en bedingen binden de opdrachtnemer eerst nadat deze schriftelijk
door de opdrachtnemer zijn bevestigd.

2. Betaling  dient  te  geschieden  via  factuur,  binnen  14  dagen  na  dagtekening
factuur of via eenmalige machtiging (in 1 keer). Levering vind plaats na betaling
goederen met inachtneming van de benodigde levertijd materialen en productie.

3. Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Genoemde
tarieven gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Een door de opdrachtnemer  opgegeven termijn voor  het  volbrengen van het
ontwerp heeft een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de
overeenkomst anders blijkt.

5. Tenzij  anders  is  overeengekomen  behoren  het  uitvoeren  van  tests,  het
aanvragen  van  vergunningen  en  het  beoordelen  of  instructies  van  de
opdrachtgever voldoen aan wettelijke of  kwaliteitsnormen, niet tot de opdracht
van de opdrachtnemer.

6. Indien er sprake is in het leveren van goederen dan is na levering goederen en
tekenen pakbon schade exclusief opdrachtnemer.

Artikel 5 Opzegging en ontbinding van de overeenkomst 

1. Wanneer  de  opdrachtgever  een  overeenkomst  opzegt,  dient  hij,  naast  een
schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot
de tot dan verrichte werkzaamheden te betalen.

2. Indien de overeenkomst door de opdrachtnemer wordt ontbonden wegens een
toerekenbare  tekortkoming  in  de  nakoming  van  de  overeenkomst  door  de
opdrachtgever,  dient  de  opdrachtgever,  naast  een  schadevergoeding,  het
honorarium en  de gemaakte  kosten  met  betrekking  tot  de  tot  dan verrichte
werkzaamheden  te  betalen.  Gedragingen  van  de  opdrachtgever  op  grond
waarvan van de opdrachtnemer redelijkerwijs  niet  meer gevergd kan worden
dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband mede beschouwd als
toerekenbare tekortkoming.

3. De  schadevergoeding  bedoeld  in  de  vorige  twee  leden  van  dit  artikel  zal
tenminste omvatten de kosten voortvloeiend uit de door de opdrachtnemer op
eigen naam voor de vervulling van de opdracht aangegane verbintenissen met
derden, alsmede tenminste 30% van het resterende  deel van het honorarium
dat de opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht verschuldigd zou
zijn en het daarbij behorende rentepercentage.

4. Zowel  de  opdrachtnemer  als  de  opdrachtgever  hebben  het  recht  de
overeenkomst  onmiddellijk  geheel  of  gedeeltelijk  te  ontbinden  in  geval  van
faillissement  of  (voorlopige)  surséance  van  de  andere  partij.  Ingeval  van
faillissement  van  de  opdrachtgever  heeft  de  opdrachtnemer  het  recht  het
verstrekte gebruiksrecht te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met
de redelijkheid en billijkheid zijn.

5. In  geval  van  ontbinding  door  de  opdrachtgever  wegens  toerekenbare
tekortkoming in  de  nakoming  van de verplichtingen  door  de opdrachtnemer
zullen  de  reeds  geleverde  prestaties  en  de  daarmee  samenhangende
betalingsverplichting  geen  voorwerp  van  ongedaan  making  zijn,  tenzij  de
opdrachtgever bewijst dat de opdrachtnemer ten aanzien van die prestaties in
verzuim  is.  Bedragen  die  de  opdrachtnemer  vóór  de  ontbinding  heeft
gefactureerd  in verband met hetgeen hij  ter  uitvoering  van de overeenkomst
reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het
in  de  vorige  volzin  bepaalde  onverminderd  verschuldigd  en  worden  op  het
moment van de ontbinding direct opeisbaar.
Wanneer  de  werkzaamheden  van  de  opdrachtnemer  bestaan  uit  het  bij
herhaling  verrichten  van  soortgelijke  werkzaamheden,  dan  zal  de  daarvoor
geldende overeenkomst,  tenzij  schriftelijk  anders is overeengekomen, gelden
voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door
schriftelijke opzegging, met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste
drie weken..

Artikel 6 Nederlands Recht van toepassing.

1. Op  de  overeenkomst  tussen  de  opdrachtnemer  en  opdrachtgever  is  het
Nederlands  recht  van  toepassing.  De  rechter  tot  het  kennisnemen  van
geschillen  tussen  de  opdrachtnemer  en  de  opdrachtgever  is  de  bevoegde
rechter  in  het  arrondissement  waar  de  opdrachtnemer  is  gevestigd,  of  de
volgens de wet bevoegde rechter, dit ter keuze van de opdrachtnemer.
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