ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
D.D. 10-09-2019
Van Koers-groepsmaatschappijen
Deze Algemene Voorwaarden, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel, zijn van toepassing op alle offertes die door of namens de betreffende
Koers-groepsmaatschappij (hierna te noemen: Koers) wordt verstrekt en op alle
overeenkomsten tussen Koers en de wederpartij van Koers (hierna te noemen: de
opdrachtgever).
Artikel 1: Algemeen
A.		
Indien Koers met de opdrachtgever meer dan éénmaal overeenkomsten
sluit, gelden terzake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige
Algemene Voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk
zijn verklaard. opdrachtgever kan bij Koers te allen tijde de Algemene
Voorwaarden opvragen. Ook zijn de Algemene Voorwaarden terug te vinden
op de website van Koers.
B.		
Toepasselijkheid van de algemene inkoopvoorwaarden of andere
voorwaarden van de opdrachtgever die door de opdrachtgever van toepassing
zijn of plegen te worden verklaard, wijst Koers van de hand, tenzij en voor
zover Koers de toepasselijkheid schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard.
C.		Koers is ten allen tijd gerechtigd de Algemene Voorwaarden eenzijdig te
wijzigen. Alsdan zijn de gewijzigde Algemene Voorwaarden van toepassing op
alle lopende en volgende overeenkomsten tussen Koers en de opdrachtgever.
Koers zal de opdrachtgever tijdig op de hoogte stellen van de gewijzigde
Algemene Voorwaarden door deze toe te sturen aan de opdrachtgever.
Artikel 2: Offertes
A.		Alle aanbiedingen, ongeacht of deze bij speciale offerte, in prijscouranten of
voorraadopgaven of anderszins zijn gedaan, zijn - tenzij uitdrukkelijk anders
is overeengekomen - geheel vrijblijvend.
B.		Alle offertes worden gedurende één maand gestand gedaan, tenzij de offerte
anders vermeldt.
C.		Indien in de acceptatie van opdrachtgever voorbehouden of wijzigingen t.o.v.
de offerte worden aangebracht, komt de overeenkomst pas tot stand indien
Koers aan de opdrachtgever bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte
in te stemmen.
D.		Indien niet anders vermeld, is uitgegaan van de voor het project te verwachten
gemiddelde werkomstandigheden en een uitvoering gedurende normale
werkuren.
E.		
Alle verstrekte afbeeldingen hebben het karakter van een benaderende
aanduiding en zijn niet bindend.
F.		Alle overeenkomsten, ook indien en voor zover zij door al dan niet in dienst
van Koers zijnde tussenpersonen zijn aangegaan, binden Koers eerst,
nadat deze door Koers, dan wel door een door haar uitdrukkelijk daartoe
gemachtigde, schriftelijk of mondeling zijn bevestigd, dan wel zonder
voorafgaande opdrachtbevestiging zijn uitgevoerd.
G.		Indien een wederpartij een gedane aanbieding niet (tijdig) accepteert, is zij
gehouden de bij de aanbieding behorende bescheiden franco aan Koers te
retourneren.
H.		
De opdrachtbevestiging wordt correct en akkoord bevonden geacht, tenzij binnen
10 dagen na de verzending door Koers schriftelijk bezwaren zijn ontvangen.
I.		Indien opdrachtgever uitdrukkelijk verzoekt om het uitbrengen van een offerte
doch de opdracht waarop de offerte betrekking heeft blijft uit, dan kunnen voor zover gebruikelijk - de kosten die Koers heeft moeten maken om haar
offerte te kunnen verstrekken in rekening worden gebracht.
Artikel 3: Wijziging in de overeenkomst
A.		
Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze Algemene
Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen Koers
en opdrachtgever zijn overeengekomen.
B.		
Worden bedoelde wijzigingen mondeling of per telefoon opgegeven, dan
is het risico voor de tenuitvoerlegging van één en ander voor rekening van
opdrachtgever.
C.		
Koers is gerechtigd om op grond van wijzigingen in de opdracht, de
overeengekomen prijs aan te brengen naar gelang de wijziging dit
rechtvaardigt.
D.		
Wijzigingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, kunnen tot
gevolg hebben dat de voor de veranderingen overeengekomen levertijd door
Koers wordt overschreden. Voor dergelijke vertragingen draagt Koers geen
verantwoordelijkheid.
Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst
A.		Koers bepaalt de wijze waarop de opdracht dient te worden uitgevoerd. Zij
heeft de plicht desgevraagd de opdrachtgever tevoren in te lichten over de
wijze waarop aan de uitvoering vorm wordt gegeven, tenzij dit in strijd is met
de aard van de opdracht.

B.		Koers staat er niet voor in dat verkochte of geleverde zaken geschikt zijn
voor het doel waarvoor opdrachtgever deze wil bestemmen, zelfs niet indien
dit doel aan Koers kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen
overeen is gekomen.
C.		
Met het uitvoeren van de opdracht neemt Koers niet de
ontwerpverantwoordelijkheid op zich. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders
overeengekomen, blijft de ontwerpverantwoordelijkheid bij de opdrachtgever.
Artikel 5: Informatie- en medewerkingsplicht opdrachtgever
A.		De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle gegevens welke Koers redelijkerwijze
nodig heeft voor het naar haar oordeel adequaat uitvoeren van de gegeven
opdracht in de gewenste vorm in het bezit komen van Koers. Tevens verschaft
opdrachtgever alle overige noodzakelijke medewerking aan de uitvoering van
de opdracht.
B.		Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient opdrachtgever te zorgen voor:
-	Alle noodzakelijke gegevens betrekking hebbende op het werk, de bouwplaats
en alle overige bijkomstige omstandigheden.
- Alle benodigde vergunningen, ontheffingen, goedkeuringen, toewijzingen en
vrijwaringen voor leveranties van derden.
-	Bereikbaarheid van en nutsvoorzieningen bij de bouwplaats, zodanig dat naar
het oordeel van Koers met het werk begonnen kan worden.
-	Voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen,
werktuigen en/of grondstoffen.
C.		
Koers heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot
het moment dat de opdrachtgever aan de in het vorige lid genoemde
verplichtingen zal hebben voldaan.
D.		Koers is niet aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van onjuiste
informatie, dan wel onvoldoende medewerking van de wederpartij.
E.		Zodra de overeenkomst tussen opdrachtgever en Koers tot stand is gekomen,
is Koers gerechtigd ter plaatse waar het werk moet worden uitgevoerd een
reclamebord te plaatsen en tijdens de uitvoering geplaatst te houden, zonder
dat daarvoor aan Koers een vergoeding in rekening kan worden gebracht.
F.		De onder E genoemde bevoegdheid lijdt uitzondering indien de uitvoering
dient te geschieden in een bestaand bouwwerk, hetwelk in gebruik is en de
gebruiker tegen de plaatsing van een reclamebord schriftelijk bezwaar maakt.
Artikel 6: Meer- en minderwerk
A.		Koers is gerechtigd om meerwerk uit te voeren en door te berekenen zonder
voorafgaande toestemming van opdrachtgever, indien het uitvoeren van dit
meerwerk naar mening van Koers noodzakelijk is voor het voltooien van
de opdracht en indien de aan dit meerwerk verbonden kosten niet meer
bedragen dan 10% van de overeengekomen aanneemsom.
B.		
Indien het meerwerk meer dan 10% afwijkt van de overeengekomen
aanneemsom, treden partijen in overleg omtrent de te nemen maatregelen.
C.		Bij minderwerk is de opdrachtgever 15% van de minderprijs verschuldigd aan
Koers als vergoeding voor de gemaakte kosten en gederfde winst.
Artikel 7: Prijzen
A.		De prijzen van Koers zijn exclusief btw en zonder aftrek van korting, tenzij
anders overeengekomen.
B.		De prijzen van Koers zijn berekend voor leveringen af bedrijf. Bij leveringen
elders, op verzoek van de opdrachtgever, zijn de hieraan verbonden
meerkosten voor rekening van de opdrachtgever.
C.		Wanneer op verzoek van de opdrachtgever arbeid verricht moet worden buiten
de - voor Koers geldende – normale werktijd, dan worden de voor die arbeid
geldende opslagen en daaraan verbonden kosten in rekening gebracht.
D.		Prijsopgaven worden slechts gedaan op basis van de op het tijdstip van het
sluiten van de overeenkomst geldende prijzen.
E.		
Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van materialen,
grondstoffen of halffabricaten, lonen, premies van welke aard dan ook,
vrachten, belastingen, valutakoersen en/of andere factoren die de prijs van
de goederen of diensten mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Koers
gerechtigd deze wijzigingen dien overeenkomstig aan de opdrachtgever door
te berekenen.
F.		
Prijsstijgingen vanwege onjuist aangeleverde informatie, berekeningen,
tekeningen enz. door de opdrachtgever of door de opdrachtgever
ingeschakelde derden komen te allen tijde voor rekening van de opdrachtgever.
Artikel 8: Levering
A.		
Levertijden (en reparatie-duur) zijn vrijblijvend en worden slechts bij
benadering aangegeven. Overschrijding van de levertijd kan nimmer, ook
niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding. Indien en
voor zover desondanks aanspraak bestaat op schadevergoeding, dan is deze
beperkt tot maximaal 10% van de overeengekomen aanneemsom, exclusief
meer/minderwerk.
B.		Een overeengekomen levertijd gaat eerst lopen nadat alle voor de aanvang
van het werk noodzakelijke gegevens in het bezit zijn van Koers en de betaling

van de aanneemsom, voor zover deze bij het sluiten van de overeenkomst
behoort te geschieden, is verricht.
C.		
Bij een reparatie vervangen materialen of goederen worden aan de
opdrachtgever overgedragen, indien zulks bij het geven van de opdracht tot
die reparatie uitdrukkelijk is verzocht. Voor het overige wordt de opdrachtgever
geacht onvoorwaardelijk afstand te hebben gedaan van deze materialen
en goederen ten gunste van Koers, zonder dat de opdrachtgever enige
aanspraak op vergoeding kan maken. Indien en in zoverre naar het oordeel
van Koers noodzakelijk of wenselijk is, is Koers gerechtigd de vervangen
materialen of goederen te (doen) vernietigen.
Artikel 9: Zekerheidsstelling
A.		
Koers is steeds gerechtigd, alvorens de werkzaamheden te beginnen of
daarmee door te gaan en alvorens te leveren of met leveren door te gaan,
naar het oordeel van Koers voldoende zekerheid voor het nakomen van
betalingsverplichtingen van de opdrachtgever te verlangen.
B.		Indien de verlangde zekerheid niet, dan wel op ongenoegzame wijze, wordt
aangetoond of de rechtsvorm van de opdrachtgever is gewijzigd, heeft
Koers het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel
of gedeeltelijk te ontbinden en het reeds geleverde en nog niet verwerkte
terug te nemen, onverminderd de aan Koers alsdan toekomende rechten op
betaling van hetgeen bij beëindiging van de overeenkomst verschuldigd is
wegens verrichte werkzaamheden en gedane leveringen gemaakte kosten te
vermeerderen met een opslag wegens winst en risico ter hoogte van 15% van
de kosten. De genoegzaamheid van de zekerheidsstelling is ter beoordeling
van Koers.
Artikel 10: Betaling
A.		Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschiedt betaling hetzij à contant
aan Koers, hetzij via overboeking op een door Koers aan te wijzen bank- of
girorekening bij de levering van de goederen of onmiddellijk na het verrichten
van diensten. Gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling kan worden geëist.
B.		Bij aankopen op rekening, welke uitsluitend geschieden na voorafgaande
schriftelijk toestemming van de directie, dient betaling door Koers te zijn
ontvangen binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn.
Artikel 11: Wanprestatie/tekortkoming van opdrachtgever
A.		Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts
gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichting of aan enige andere bepaling van
de overeenkomst heeft voldaan, op diens goederen beslag gelegd krijgt,
surseance van betaling of toepassing van de Wet schuldsanering natuurlijke
personen aanvraagt, of indien diens faillissement wordt aangevraagd, wordt
hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het totale aan Koers
verschuldigde bedrag zonder sommatie of ingebrekestelling - ongeacht eerder
gemaakte termijnafspraken m.b.t. de betaling - terstond opeisbaar.
B.		Het onder sub A. bedoelde bedrag wordt verhoogd met vertragingsrente van
15% op jaarbasis gerekend vanaf de factuurdatum (een gedeelte van een
maand voor een gehele maand rekenende) over het bruto factuur- bedrag, tot
aan het tijdstip van algehele voldoening.
C.		In de onder sub A. bedoelde gevallen heeft Koers eveneens het recht de
uitvoering van nog lopende overeenkomsten op te schorten, c.q. elke
overeenkomst met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, zulks ter keuze
van Koers, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder welke
gehoudenheid van de zijde van Koers dan tot welke vergoeding dan ook
jegens de opdrachtgever, één en ander voor zover dit door de wanprestatie
dan wel door de omstandigheden wordt gerechtvaardigd.
D.		Indien Koers bij wanprestatie van de opdrachtgever tot buitengerechtelijke
maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van de
opdrachtgever. Het gaat hier om de kosten over de hoofdsom overeenkomstig
het Besluit voor vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli
2012. Deze buitengerechtelijke kosten bedragen minimaal € 40 en maximaal,
afhankelijk van de hoofdsom, € 6.775.
Artikel 12: Recht van retentie
A.		Koers is gerechtigd om goederen die Koers van en voor de opdrachtgever
onder zich heeft, onder haar te houden tot voldoening van alle kosten die Koers
besteed heeft ter uitvoering van opdrachten van voornoemde opdrachtgever,
onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of andere
goederen van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten
genoegzame zekerheid heeft gesteld.
Artikel 13: Eigendomsovergang en risico
A.		Behoudens het gestelde in dit artikel zal de eigendom van en het risico voor
de goederen op de opdrachtgever overgaan bij aflevering.
B.		Indien goederen geleverd zijn alvorens de desbetreffende factuur - ook indien
deze verhoogd is met kosten en/of schaden - volledig is voldaan, blijven
deze goederen eigendom van Koers tot het tijdstip van volledige betaling.
Zolang de betaling van de goederen niet volledig heeft plaatsgevonden, is de
opdrachtgever niet gerechtigd de goederen te vervreemden of te bezwaren,
te verhuren, te verpanden of onder welke benaming dan ook aan derden ter
beschikking te stellen, of aard- en nagelvast te verbinden aan een niet aan
Koers toebehorende onroerende zaak.
C.		
In geval van overtreding van het bepaalde in het voorgaande lid door
opdrachtgever verbeurt opdrachtgever aan Koers een direct, zonder sommatie
of ingebrekestelling, opeisbare boete ten bedrage van EUR 10.000,- voor
iedere overtreding, alsmede een boete van EUR 1.000,- voor elke dag –
ongeacht of hierop gebruikelijk wordt gewerkt of niet – dat deze overtreding
voortduurt, een gedeelte van de dag daaronder begrepen. De boete zal
verschuldigd zijn door het enkele feit der overtreding of niet-nakoming, maar
laat onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever tot nakoming en
tot schadeloosstelling van Koers. In geval van een overeenkomst van koop

en verkoop met een opdrachtgever is deze hetzij gehouden tot het tijdstip
van volledige betaling de geleverde goederen tegen brand- en braakschade,
diefstal, verduistering, aanspraken van derden en eigen risico passend en
voor eigen rekening te doen verzekeren hetzij jegens Koers aansprakelijk
voor de volledige schade aan deze goederen die uit genoemde voorvallen
door Koers ontstaat.
Artikel 14: Verbod van overdracht en verpanding
A.		
Het is niet toegestaan vorderingen die de wederpartij op Koers heeft of
verkrijgt zonder schriftelijke toestemming van Koers te verpanden of onder
enige titel te vervreemden.
Artikel 15: Ontbinding
A.		
In geval van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de
opdrachtgever u zal Koers het recht hebben de overeenkomst zonder enige
voorafgaande aanmaning voor het geheel of voor een gedeelte te ontbinden
door middel van een enkele tot de opdrachtgever gerichte schriftelijke verklaring.
B.		
In geval van ontbinding zal Koers vergoeding kunnen vorderen van alle
schade, van welke aard ook, die Koers deswege mocht lijden. In
Artikel 16: Overmacht
A.		Koers is niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van
aan Koers verleende opdrachten, indien die het gevolg zijn van overmacht in
de meest ruime zin van het woord. Onder overmacht wordt mede begrepen:
ernstige storingen in het productieproces en anderszins, defecten aan
machinerieën, storingen in de levering van energie oorlogs- en terroristische
daden in en buiten Nederland -, oproer, epidemieën, natuurrampen, brand
en andere calamiteiten, transport- moeilijkheden, werkstaking, uitsluiting,
maatregelen van overheidswege, alles zowel in het bedrijf van Koers als bij
derden ingeschakeld door Koers, evenals bij opslag of gedurende transport,
al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige zaken buiten de schuld
of risicosfeer van Koers ontstaan.
B.		
De levertijd als bedoeld in artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden
wordt verlengd met de periode gedurende welke Koers door overmacht is
verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.
C.		In geval van een blijvende overmacht situatie zal Koers daarvan onverwijld
mededeling doen aan de opdrachtgever. Na ontvangst van deze mededeling
zal de opdrachtgever gedurende tien dagen het recht hebben de order
schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting om van Koers af
te nemen en haar te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de order te
vermeerderen met een percentage van 15% wegens winst en risico voor
zover het betreft werk in regie.
D.		
Indien de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft Koers het recht
de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de
omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet. Indien de
overmacht weliswaar van tijdelijke aard is, doch naar verwachting langer zal
duren dan twee maanden, geldt het in lid B. bepaalde.
Artikel 17: Aansprakelijkheid
A.		Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (product) aansprakelijkheid,
is Koers niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan
ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende
zaak, dan wel aan personen, geleden door de opdrachtgever en waaronder
gevolgschade.
B.		De aansprakelijkheid van Koers strekt zich in ieder geval niet verder dan
tot het bedrag waarvoor deze verzekerd is dan wel, indien zij ter zake geen
verzekering heeft afgesloten, tot het bedrag waarvoor een ondernemer met
een bedrijf als dat van Koers zich pleegt te verzekeren.
C.		Koers heeft te allen tijde het recht, zelf over te gaan tot herstel van materiële
schade die opdrachtgever heeft geleden of stelt te hebben geleden, zonder
dat met het overgaan tot herstel Koers enige aansprakelijkheid erkent.
Opdrachtgever heeft de plicht Koers met een termijn van tenminste vier
weken in gebreke te stellen, welke termijn wordt verlengd met de tijd die nodig
is voor een onderzoek door deskundigen, alvorens Koers geacht kan worden
in verzuim te verkeren, zulks onverminderd de rechten van Koers uit de wet of
deze Algemene Voorwaarden.
Artikel 18: Klachten
A.		
Een opdrachtgever die niet tevreden is over de door Koers geleverde
goederen of door Koers verrichte werkzaamheden waarvoor geen speciale
garantie geldt kan gedurende acht dagen na ontvangst van die goederen of
voltooiing van die werkzaamheden schriftelijk een klacht indienen.
B.		Indien de klacht gegrond blijkt te zijn, zal Koers zorg dragen, te hare keuze,
voor vervanging van de goederen of verrichte werkzaamheden, dan wel voor
restitutie van de betaalde gelden minus de gemaakte kosten, een en ander
met inachtneming van artikel 17 lid C
C.		
Klachten met betrekking tot de hoogte van de factuur kunnen schriftelijk
gedurende acht dagen na ontvangst worden ingediend.
D.		Het onder A. bepaalde geldt niet indien er slechts sprake is van een geringe
afwijking van hetgeen overeengekomen is. Bij beoordeling of een levering buiten
de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering genomen
worden; er kan geen afkeuring plaatsvinden op enkele stuks of eenheden.
Artikel 19: Garantie
A.		Op de door Koers geleverde goederen wordt uitsluitend garantie gegeven,
zoals die door de desbetreffende fabrikant c.q. leverancier aan Koers is
verleend en jegens Koers wordt nagekomen.
B.		
Behoudens het bepaald onder C. verleent Koers vanaf de datum van
oplevering met inachtneming van de beperkingen als in deze Algemene
Voorwaarden geformuleerd, aan wederpartij een garantie van één jaar voor
de door haar verrichte werkzaamheden met dien verstande, dat gebreken,

welke bij normaal en oordeelkundig gebruik aan de dag treden en welke aan
Koers kunnen worden toegeschreven, als zijnde een fout in de door Koers
ontworpen constructie, ondeugdelijk door Koers verrichte werkzaamheden,
gebruik door Koers van ondeugdelijke materialen, door Koers kosteloos
worden hersteld.
C.		Geen aanspraken op garantie worden verleend:
-	Indien aan het uitgevoerde werk en/of de leverantie andere en/of zwaardere
eisen zijn gesteld, dan bij het tot stand komen van de overeenkomst
bekend was.
	-	Indien zonder schriftelijke toestemming van Koers door derden reparaties of
andere werkzaamheden aan het uitgevoerde werk zijn verricht.
-	Indien geleverde materialen en het uitgevoerde werk niet op de daarvoor
bestemde wijze worden gebruikt en onderhouden.
-	Ter zake van fouten in het ontwerp van de constructie indien het ontwerp door
opdrachtgever dan wel door derden is gemaakt.
-	Indien er door opdrachtgever geen of onvoldoende onderhoud is gepleegd.
D.		
Reparaties en/of materialen, die eventueel voor garantie in aanmerking
komen, dienen met inbegrip van bijkomende kosten, zoals sleep-, vracht-,
verblijf- en rentekosten terstond te worden betaald. Restitutie wordt
verleend ingeval van acceptatie van de garantieaanspraak door de fabrikant
c.q. leverancier tot ten hoogste het bedrag, dat door deze aan Koers
wordt vergoed.
Artikel 20: Verval van vorderingsrechten
A.		
Alle vorderingsrechten van opdrachtgever uit hoofde van een aan deze
Algemene Voorwaarden onderworpen overeenkomst vervallen na verloop van
een jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de goederen worden geleverd of
hadden moeten zijn afgeleverd dan wel vanaf de dag dat de werkzaamheden
werden voltooid of hadden moeten worden voltooid, onverminderd de
mogelijkheid van eerder verval of van verjaring overeenkomstig de wet.
Artikel 21: Intellectuele Eigendom
A.		
Onder “IE-rechten” verstaan partijen alle rechten van intellectuele (of
industriële) eigendom (IE), zoals octrooirecht, topografiënrecht, tekening- en
modelrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en auteursrecht.
IE-rechten kunnen betrekking hebben op domeinnamen, e-mailadressen,
mnemonische telefoonnummers, logo’s, huisstijlen, gegevensverzamelingen,
software, knowhow, showhow, maar ook op de goodwill die daaraan
verbonden is. Voor het begrip “IE-rechten” doet het niet ter zake of deze
rechten wel of niet geregistreerd zijn of behoeven te worden, of dat zij in een
stadium van aanvraag of registratie verkeren.
B.		Onder IE-rechten van Koers verstaan partijen de IE-rechten gerelateerd aan
de ondernemingsactiviteiten van Koers.
C.		De IE-rechten zijn bij aanvang van de opdracht in de onderneming van Koers
aanwezig, maar kunnen ook tijdens de loop, of na afloop daarvan ontstaan.
D.		Opdrachtgever verklaart dat de IE-rechten van Koers exclusief toebehoren
aan Koers en verklaart haar eigendom te respecteren. Opdrachtgever zal
dan ook tijdens de duur van de opdracht of na afloop daarvan geen enkele
actie ondernemen of nalaten die negatieve gevolgen kan hebben voor de IErechten van Koers, of de gerechtigdheid van Koers daartoe. Opdrachtgever
zal al datgene doen wat nodig is om de IE-rechten van Koers optimaal te
beschermen.
E.		Opdrachtgever verklaart zich nu al bereid mee te werken aan een overdracht
of afstand van bedoelde rechten ten gunste van Koers, mocht dat nodig zijn.
F.
Na afloop van de opdracht zal opdrachtgever de IE-rechten van Koers niet
gebruiken, dan wel daaraan identieke of daarmee overeenstemmende tekens
gebruiken of (doen) registreren.
G.		In geval van overtreding van het bepaalde in dit artikel door opdrachtgever
verbeurt opdrachtgever aan Koers een direct, zonder sommatie of
ingebrekestelling, opeisbare boete ten bedrage van EUR 10.000,- voor iedere
overtreding, alsmede een boete van EUR 1.000,- voor elke dag – ongeacht of
hierop gebruikelijk wordt gewerkt of niet – dat deze overtreding voortduurt, een
gedeelte van de dag daaronder begrepen. De boete zal verschuldigd zijn door
het enkele feit der overtreding of niet-nakoming, maar laat onverminderd de
gehoudenheid van de opdrachtgever tot nakoming en tot schadeloosstelling
van Koers.
Artikel 22: Geheimhouding
A.		
Ten aanzien van alle gegevens en andere aangelegenheden, het werk
dan wel het bedrijf van Koers betreffende, waarvan de opdrachtgever het
vertrouwelijke karakter kende of had moeten begrijpen, zal de opdrachtgever
volstrekte geheimhouding in achtnemen.
Artikel 23: Anti-ronselbeding
A.		De opdrachtgever dient zich zowel tijdens de uitvoering van de opdracht als
daarna te onthouden van het werven van personeel onder werknemers van
Koers.
Artikel 24: Boetebeding
A.		
In geval van overtreding van het bepaalde in de artikelen 21, 22 en 23
(IE-, Geheimhoudings- en Anti-ronselbeding) van deze Algemene
Voorwaarden door opdrachtgever verbeurt opdrachtgever aan Koers een
direct, zonder sommatie of ingebrekestelling, opeisbare boete ten bedrage van
EUR 10.000,- voor iedere overtreding, alsmede een boete van EUR 1.000,voor elke dag – ongeacht of hierop gebruikelijk wordt gewerkt of niet – dat
deze overtreding voortduurt, een gedeelte van de dag daaronder begrepen.
De boete zal verschuldigd zijn door het enkele feit der overtreding of nietnakoming, maar laat onverminderd de gehoudenheid van de opdrachtgever
tot schadeloosstelling van Koers.

Artikel 25: Toepasselijk recht; Geschillen
A.		
Op de overeenkomst tussen Koers en opdrachtgever dan wel nadere
overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag
(Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten,
Wenen 11 april 1980, Trb. 1981, 184 en 1986, 61) wordt uitgesloten.
B.		
Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding
van hun overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere
handelingen in samenhang met de overeenkomst zoals bijv., zij het niet
uitsluitend, onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en ongegronde
verrijkingen, zullen worden beslecht door de Raad van Arbitrage voor de
Bouw te Utrecht, dan wel naar keuze van Koers de Rechtbank Rotterdam
zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze
in de weg zouden staan
C.		Indien Koers in enig geschil in het gelijk worden gesteld, is de wederpartij
gehouden de gebruiker alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te
vergoeden, met inbegrip van de kosten van juridische bijstand, ook voor
zover het kosten betreft die niet door de rechter/arbiter mochten worden
toegewezen.
D.		Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden in strijd mocht zijn
met dwingend recht, is die bepaling onverbindend, maar blijven de overige
bepalingen onverkort van kracht.
E.		
Alle aanspreken van de opdrachtgever op Koers vervallen één jaar na
oplevering van de werkzaamheden/levering.

