Algemene voorwaarden Drie-O Automatisering B.V.
ART.1. TOEPASSELIJKHEID
1.1.

1.2.
1.3.

1.4.

Deze Algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en iedere overeenkomst tussen Drie-O
Automatisering B.V., hierna te noemen Drie-O, een opdrachtgever/afnemer, voor zover van deze voorwaarden niet
door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. Eventuele afwijkingen hebben uitsluitend betrekking op de
betreffende overeenkomst.
In deze voorwaarden wordt de aanbieder/verkoper aangeduid als Drie-O, zijnde degene die de voorwaarden hanteert,
terwijl de andere partij verder wordt betiteld als opdrachtgever/afnemer.
Behoudens indien Drie-O de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever/afnemer uitdrukkelijk
en schriftelijk heeft aanvaard, zullen uitsluitend de algemene voorwaarden van Drie-O van toepassing zijn.
De Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever/afnemer wordt door Drie-O uitdrukkelijk van
de hand gewezen.
Indien enige bepaling(en) van deze algemene voorwaarden nietig is (zijn) of vernietigd wordt (worden), zullen de
overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Drie-O en
opdrachtgever/afnemer in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde
bepaling(en) overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde 		
bepaling(en) in acht zal worden genomen.

ART. 2. OFFERTES
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

Alle aanbiedingen van Drie-O zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Aanbiedingen of offertes zijn
gebaseerd op de door opdrachtgever bij de eventuele aanvrage verstrekte gegevens, tekeningen enz., van de juistheid
waarvan Drie-O mag uitgaan.
Drie-O blijft rechthebbbende en behoudt zich uitdrukkelijk het auteursrecht voor op de door Drie-O gedane aanbieding,
offerte en de daarbij behorende documenten (zoals tekeningen, technische beschrijvingen, gebruiksaanwijzingen
e.d.). De aanbieding, offerte en bijbehorende documenten mogen derhalve niet zonder uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van Drie-O worden gebruikt, gekopieerd of aan derden getoond of op andere wijze openbaar worden
gemaakt. De offerte met bijbehorende documenten blijft eigendom van Drie-O.
In het geval geen overeenkomst tot stand zal komen dient de door Drie-O verstrekte offerte met bijbehorende
documenten binnen 14 dagen na de datum, dat beslist werd dat geen overeenkomst met Drie-O zou worden gesloten
aan Drie-O te worden teruggezonden.
De (aspirant) opdrachtgever/afnemer die handelt in strijd met hetgeen bepaald is in de art. 2 leden 2 en 3 van deze
voorwaarden, is op grond van dat handelen een schadevergoeding aan Drie-O verschuldigd gelijk aan 20% van het
bedrag van de in de offerte vermelde totaalprijs, welke schadevergoeding de (aspirant) opdrachtgever/afnemer in dat
geval op eerste aanmaning van Drie-O zal voldoen. Door deze betaling gaan de eigendom en het auteursrecht niet
over. Drie-O zal het recht hebben om naast voormeld bedrag gelijk aan 20% van de in de offerte vermelde totaalprijs,
schadevergoeding te vorderen.

ART.3. PRIJZEN
3.1.
3.2.
3.3.

De in de offerte vermelde prijzen gelden voor aflevering kantoor St. Oedenrode en zijn excl. BTW en/of andere
heffingen welke van overheidswege of anderszins worden opgelegd.
Eventuele installatiekosten, montagekosten en andere i.v.m. de levering te maken kosten komen voor rekening van
opdrachtgever/afnemer en zijn niet in de in de offerte vermelde prijs inbegrepen, tenzij zulks uitdrukkelijk in de offerte
zal zijn vermeld.
Prijzen in offertes, opdrachtbevestigingen, overeenkomsten etc. vermeld, zijn gebaseerd op de kostprijzen ten
tijde van die offertes, opdrachtbevestigingen, overeenkomsten etc. Indien die kostprijzen vóór de volledige
uitvoering van de overeenkomst zullen stijgen als gevolg van bijv. stijging van loonkosten, kosten van grondstoffen
en/of materialen, vervoerskosten, fabrieksprijzen, kostprijsverhogende belastingen en heffingen ,valutawijzigingen
of door andere oorzaken, zal Drie-O bevoegd zijn de overeengekomen prijzen te verhogen. Indien de verhoging
van de prijs plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, zal de opdrachtgever/afnemer
gedurende een termijn van 14 dagen nadat de prijsverhoging hem ter kennis is gebracht, het recht hebben de
overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Indien de verhoging van de prijs plaatsvindt na genoemde termijn van drie
maanden na het sluiten van de overeenkomst, zal de opdrachtgever c.q. afnemer slechts in het geval de prijsverhoging
meer dan 10% van de overeengekomen prijs zal zijn het recht hebben de overeenkomst te ontbinden gedurende een
termijn van 14 dagen nadat de prijsverhoging hem ter kennis is gebracht.
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ART.4. INZET OPDRACHTGEVER/AFNEMER
4.1.

4.2.

4.3.

Opdrachtgever/afnemer zal steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en 		
noodzakelijke gegevens en/of inlichtingen
verschaffen en alle medewerking verlenen, waaronder ook een tijdige en voldoende terbeschikkingstelling van
medewerkers van opdrachtgever/afnemer en van computertijd.
Indien opdrachtgever/afnemer niet voldoet aan zijn hiervoor in art. 4.1. vermelde verplichting en derhalve niet, niet
tijdig of niet overeenkomstig afspraken nuttige en noodzakelijke gegevens en/of inlichtingen verschaft
en/of niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken alle benodigde medewerking verleent, dan wel anderszins
niet aan zijn uit de tussen partijen gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichtingen voldoet, heeft Drie-O
in ieder geval het recht tot directe opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft Drie-O het recht om
de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen. Drie-O zal bovendien alsdan
gerechtigd zijn de overeengekomen termijn van voltooiing van de werkzaamheden/oplevering te verlengen met een
zodanige termijn als noodzakelijk zal zijn geworden door de in dit artikel bedoelde nalatigheid van de
opdrachtgever/afnemer.
In geval medewerkers van Drie-O op de locatie van opdrachtgever/afnemer werkzaamheden verrichten, zal
opdrachtgever/afnemer kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid benodigde faciliteiten, zoals -indien
van toepassing- een werkruimte met telecommunicatie-apparatuur etc. zorgdragen. Opdrachtgever/ /afnemer zal
Drie-O vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van Drie-O daaronder begrepen, die in verband met de
uitvoering van de overeenkomst schade lijden, welke het gevolg is van het handelen of nalaten van
opdrachtgever/afnemer of van onveilige situaties in diens organisatie.

ART. 5. MEERWERK
5.1.

5.2.
5.3.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, wordt meerwerk door Drie-O in rekening gebracht. Tot meerwerk behoren
in ieder geval alle werkzaamheden, diensten of leverancies, welke niet in de aanbieding, offerte of overeenkomst zijn
vermeld. Meerwerk kan ontstaan gedurende het uitvoeren van de overeenkomst. Alsdan kan het meerwerk in
rekening worden gebracht volgens de gebruikelijke tarieven van Drie-O. Als meerwerk zal tevens worden beschouwd
al hetgeen door Drie-O hetzij in opdracht van de opdrachtgever/afnemer hetzij veroorzaakt doordat de door
opdrachtgever/afnemer verstrekte gegevens niet overeenstemmen met de werkelijkheid, meer wordt gepresteerd dan
aanvankelijk overeengekomen, hetzij in de vorm van meer werkzaamheden, hetzij in de vorm van meerdere
leveringen, hetzij in andere vorm. Ook dit meerwerk zal door de opdrachtgever/afnemer van Drie-O worden vergoed
volgens de gebruikelijke tarieven van Drie-O.
Drie-O zal alsdan gerechtigd zijn de overeengekomen termijn van voltooiing van de werkzaamheden/oplevering te
verlengen met een zodanige termijn als noodzakelijk zal zijn geworden door het in dit artikel bedoelde meerwerk.
Beschadigingen door derden aangebracht aan het werk en de daartoe behorende zaken komen voor rekening van de
opdrachtgever/afnemer.

ART.6. (OPLEVERINGS)TERMIJN
6.1.

6.2.

De in de aanbieding, offerte en/of overeenkomst genoemde termijn waarbinnen de overeengekomen werkzaamheden
zullen worden verricht en/of de overeengekomen leveringen zullen worden gedaan, is naar beste weten van
Drie-O vastgesteld en zal zoveel mogelijk in acht worden genomen. Deze termijnen zijn niet te beschouwen als fatale
termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de termijn is Drie-O dus niet van
rechtswege in verzuim, maar dient Drie-O door opdrachtgever/afnemer schriftelijk in gebreke te worden gesteld en
dient haar een redelijke termijn voor uitvoering van de overeenkomst te worden gesteld.
Drie-O kan niet gehouden worden de uitvoering van de overeenkomst aan te vangen of voort te zetten, indien de op
drachtgever/afnemer op enigerlei wijze tekortschiet in zijn in de overeenkomst en deze voorwaarden genoemde
verplichtingen.

ART.7. EIGENDOMSVOORBEHOUD
7.1.

7.2.
7.3

7.3.

De door Drie-O geleverde zaken blijven het eigendom van Drie-O totdat de opdrachtgever/afnemer alle verplichtingen
die hij uit hoofde van de tussen partijen gesloten overeenkomst, dan wel uit enig andere rechtsverhouding aan
Drie-O is of zal zijn verschuldigd, met inbegrip van eventuele rente en kosten van invordering, geheel aan Drie-O heeft
voldaan.
Zolang opdrachtgever/afnemer achterblijft met zijn verplichtingen is Drie-O bevoegd om haar prestaties geheel of
gedeeltelijk op te schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen. Drie-O is bevoegd gedurende deze
periode het recht van retentie uit te oefenen zonder dat ingebrekestelling of verzuim vereist is.
Indien opdrachtgever/afnemer zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal 		
doen, zal Drie-O gerechtigd zijn om zonder machtiging van opdrachtgever/afnemer of van de rechter geleverde zaken
waarop het in lid 1 van dit art. bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de opdrachtgever/ /afnemer of bij derden die
de zaken voor de contractant houden of daarover (kunnen) beschikken, weg te halen of weg te doen halen.
Opdrachtgever/afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 10% van het
door hem ingevolge de overeenkomst tussen partijen in totaal verschuldigde bedrag en wel voor iedere dag dat hij de
hier bedoelde medewerking niet danwel onvoldoende zal geven, en gehoudenheid van de kosten die Drie-O terzake
heeft gemaakt.
Rechten worden aan opdrachtgever/afnemer steeds verleend en/of overgedragen onder de voorwaarde dat
opdrachtgever/afnemer de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaald.
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Art.8. RISICO
8.1

De door Drie-O ingevolge de overeenkomst tussen partijen uitgevoerde werkzaamheden en/of geleverde zaken zijn
voor rekening en risico van opdrachtgever/afnemer vanaf het moment van levering van die zaken aan
opdrachtgever/afnemer danwel aan een door opdrachtgever/afnemer ingeschakelde hulppersoon resp. vanaf het
moment van aanvang van de werkzaamheden.

ART.9. BETALING
9.1.
9.2
9.2.
9.4

9.3.

Betaling door opdrachtgever/afnemer dient per bank plaats te vinden.
De opdrachtgever/afnemer zal in het geval Drie-O betaling van de overeengekomen betaalprijs in termijnen verlangt
gehouden zijn aan dat verzoek te voldoen overeenkomstig de navolgende termijnen: 1/3 bij overeenkomst, 2/3 bij
gereedkomen/keuring, een en ander tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
Betaling dient binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden op de door Drie-O aan te geven wijze.
Drie-O is te allen tijde gerechtigd om een naar haar oordeel voldoende zekerheid te verlangen voor de nakoming van
de betalingsverplichtingen van opdrachtgever/afnemer. Weigering van opdrachtgever/afnemer om de verlangde
zekerheid te stellen geeft Drie-O het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd het recht van
Drie-O tot vergoeding van onkosten en winstderving.
Indien de betaling niet binnen 30 dagen zal zijn gedaan, verkeert de opdrachtgever/afnemer in verzuim zonder dat
een ingebrekestelling daarvoor zal zijn vereist en zal opdrachtgever/afnemer van rechtswege rente zijn
verschuldigd gelijk aan de handelsrente ad 6:119a BW, verhoogd met 2%. De verschuldigde rente over een gedeelte
van de maand wordt berekend als over een volle maand. Drie-O is gerechtigd naast de hoofdvordering en de rente van
opdrachtgever/ afnemer te vorderen alle buitengerechtelijke kosten, die door de niet tijdige betaling zijn veroorzaakt.
Een door de opdrachtgever/afnemer gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering op eventueel
verschuldigde kosten en rente en tenslotte in mindering op opeisbare schulden van de oudste datum, ongeacht de
vermelding van de opdrachtgever/afnemer dat de betaling betrekking heeft op andere bedragen.

ART.10. RECHTEN VAN INTELLECTUELE OF INDUSTRIELE EIGENDOM
10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking
gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten,
offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Drie-O of diens licentiegevers.
De opdrachtgever/afnemer verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of
anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of andere materialen niet
verveelvoudigen, kopieën vervaardigen of anderszins handelen in strijd met het bepaalde in dit artikel.
De opdrachtgever/afnemer is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur en andere
materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Drie-O of diens licentiegevers bevatten.
De opdrachtgever/afnemer verbindt zich, onverminderd het bepaalde in art. 10.1., deze programmatuur, apparatuur en
materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor
het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen
werkzaam in de organisatie van de opdrachtgever/afnemer die niet noodzakelijkerwijs de programmatuur, apparatuur
en/of andere materialen behoeven te gebruiken.
Het is de opdrachtgever/afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of
andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of
te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de
programmatuur.
Het is Drie-O toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur. Indien
Drie-O d.m.v. technische bescherming de programmatuur heeft beveiligd, is het de opdrachtgever/afnemer niet
toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken. Indien de beveiligingsmaatregelen gevolg hebben dat
de opdrachtgever/afnemer niet in staat is een reservekopie van de programmatuur te maken, zal Drie-O op verzoek
van de opdrachtgever/afnemer tegen betaling een reservekopie van de programmatuur aan de opdrachtgever/afnemer
ter beschikking stellen.
Behoudens het geval dat Drie-O een reservekopie van de programmatuur aan de opdrachtgever/afnemer ter
beschikking stelt, heeft de opdrachtgever/afnemer het recht één reservekopie van de programmatuur aan te houden,
waaronder tevens dient te worden te verstaan te maken. Onder reservekopie wordt in deze algemene voorwaarden
verstaan: een stoffelijk voorwerp waarop de programmatuur is vastgelegd, uitsluitend ter vervanging van het
oorspronkelijke exemplaar van de programmatuur in geval van onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging.
De reservekopie dient een identieke kopie te zijn en steeds te zijn voorzien van dezelfde labels en indicaties als het
oorspronkelijke exemplaar.
De opdrachtgever/afnemer staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan
Drie-O van apparatuur, programmatuur of materialen met het doel van gebruik of bewerking en de
opdrachtgever/afnemer zal Drie-O vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig
beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.
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ART.11. GARANTIE
11.1.

Gedurende een periode van 3 maanden na aflevering zal Drie-O naar beste vermogen eventuele fouten in de door
haar ontwikkelde en aan opdrachtgever/ afnemer ter beschikking gestelde programmatuur herstellen indien 		
deze binnen die periode gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Drie-O zijn gemeld onder verstrekking van een kopie
van de opdracht. Het herstel zal gratis worden uitgevoerd, tenzij de programmatuur in opdracht van
opdrachtgever/afnemer is ontwikkeld anders dan voor een vaste prijs, in welk geval Drie-O haar gebruikelijke tarieven
en kosten van herstel in rekening zal brengen. Drie-O kan haar gebruikelijke tarieven en de kosten van herstel in
rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van opdrachtgever/ afnemer of van
andere niet aan Drie-O toe te rekenen oorzaken. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder
de garantie. De garantieverplichting vervalt indien opdrachtgever/afnemer zonder schriftelijke toestemming van Drie-O
wijzigingen in de programmatuur aanbrengt of doet aanbrengenen indien de schade is veroorzaakt door een onjuiste
behandeling van de gegarandeerde zaak door opdrachtgever/afnemer. In alle gevallen is opdrachtgever/afnemer
gehouden van fouten onverwijld melding aan Drie-O te maken.

ART.12. AANSPRAKELIJKHEID
12.1.
12.2.

12.3.
12.4.
12.5.
12.6.

12.7.

Drie-O is slechts aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever/afnemer, die het rechtstreeks gevolg is van de
schuld van opdrachtnemer.
De totale aansprakelijkheid van Drie-O wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is
beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs
(excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar,
wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In geen geval
zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan EUR. 450.000 ,- (vierhonderd vijftigduizend
euro). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. De redelijke kosten die opdrachtgever/afnemer heeft gemaakt om de prestatie van Drie-O aan de overeenkomst te
laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien opdrachtgever/ /afnemer de overeenkomst heeft
ontbonden;
b. De kosten die opdrachtgever/afnemer heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn
oude systemen doordat Drie-O op een voor haar bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele
besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
c. Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling
betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
d. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever/afnemer aantoont dat
deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
De totale aansprakelijkheid van opdrachtgever/afnemer voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële
beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan € 1.000.000,- (één miljoen euro) per gebeurtenis,
waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
Aansprakelijkheid van Drie-O voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
Met inachtneming van het bepaalde in artikel 12.1, 12.2 en 12.3, rust op Drie-O geen aansprakelijkheid voor
schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
De aansprakelijkheid van Drie-O wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat
slechts indien opdrachtgever/afnemer Drie-O onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een
redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Drie-O ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar
verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de
tekortkoming te bevatten.
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat opdrachtgever/afnemer de schade zo
spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Drie-O meldt

ART.13. OVERMACHT
13.1.

Bij een overmachtsituatie zal in goed overleg door beide partijen de overeenkomst worden ontbonden.
Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is wordt dan naar verhouding afgerekend.
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ART.14. BEEINDIGING
14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na
deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor
zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de
overeenkomst. Indien Drie-O instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim van haar zijde, heeft
Drie-O steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade, zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter
vaststelling van schade en aansprakelijkheid.
Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is 		
aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke
opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de
opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige
schadevergoeding zijn gehouden.
Drie-O kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke
kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien opdrachtgever/afnemer -al dan niet
voorlopig- surséance van betaling aanvraagt of deze hem wordt verleend en indien opdrachtgever/afnemer in staat van
faillissement wordt verklaard of een aanvraag daartoe is ingediend. Drie-O zal wegens deze beëindiging nimmer tot
enige schadevergoeding zijn gehouden.
Indien opdrachtgever/afnemer op het moment van de ontbinding als bedoeld in art. 14.1 reeds prestaties ter uitvoering
van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting
geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Drie-O ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die
Drie-O vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst
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.

ART.15. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
15.1
15.2.
15.3.

Op de overeenkomst tussen Drie-O en de opdrachtgever/afnemer is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.
Alle geschillen, die naar aanleiding van of in verband met de door Drie-O en de opdrachtgever/afnemer gesloten
overeenkomst of van nadere overeenkomsten ter uitvoering daarvan mochten ontstaan, zullen worden beslecht door
arbitrage overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut.
Drie-O zal bevoegd zijn om in afwijking van het gestelde in lid 2 van dit artikel het geschil te laten beslechten door de
gewone rechter; in geval de Rechtbank bevoegd is door de Rechtbank in de plaats of het arrondissement waarin
Drie-O is gevestigd.
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