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Algemene Leveringsvoorwaarden QBION.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en
Offertes, leveringen van en Overeenkomsten met QBION te Leiden,
ingeschreven onder nummer 28100803 van de Kamer van Koophandel te
Leiden.

Artikel 1. Definities.
1.1. QBION
Onder QBION wordt het grafisch ontwerpbureau QBION verstaan,
gevestigd te Leiden.
1.2. Opdrachtgever
Onder Opdrachtgever wordt verstaan degene die wederpartij is van QBION
bij de Overeenkomst.
1.3. Partijen
Onder Partijen worden QBION en de Opdrachtgever gezamenlijk verstaan.
1.4. Overeenkomst
De Overeenkomst tussen QBION en Opdrachtgever op basis waarvan
QBION werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever uitvoert.
1.5. Offerte
Onder Offerte wordt verstaan het aanbod van QBION tot het uitvoeren van
werkzaamheden of het leveren van goederen of diensten met daarin de in
meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden of het leveren van
goederen of diensten en eventueel een begroting van de daarmee
gemoeide kosten voor Opdrachtgever.
1.6. Resultaat/Resultaten
Onder Resultaat of Resultaten wordt verstaan de Resultaten voortvloeiend
uit, samenhangend met of ten gevolge van (de uitvoering van) de
Overeenkomst.

Artikel 2. Offerte en bevestiging.
2.1. Aanbiedingen en Offertes van QBION zijn vrijblijvend, ook indien daarin
een termijn of geldigheidsduur is vermeld, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk
anders is overeengekomen.
2.2. De Overeenkomst komt tot stand door acceptatie van de Offerte door
Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever dit nalaat, maar QBION op verzoek
van of met instemming van Opdrachtgever een aanvang maakt met de
uitvoering van de Overeenkomst, geldt dit als acceptatie van de Offerte.

Artikel 3. Termijnen.
3.1. Opgave van de leveringstermijn wordt naar beste weten gedaan, maar de
door QBION opgegeven termijn is altijd indicatief, en deze opgave zal nooit
een fatale termijn zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders bedongen.
3.2. In geval van niet tijdige levering of nakoming dient Opdrachtgever QBION
schriftelijk aan te manen, waarbij QBION een redelijke verlenging van de
leveringstermijn wordt verleend. Het niet voldoen aan een
overeengekomen termijn geeft Opdrachtgever geen recht op
schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.

Artikel 4. De uitvoering van de Overeenkomst.
4.1. QBION zal zich inspannen de Overeenkomst zorgvuldig en onafhankelijk
uit te voeren, in overeenstemming met de Overeenkomst en op basis van
goed vakmanschap. Voor zover noodzakelijk en/of overeengekomen zal
QBION de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de
uitvoering van de Overeenkomst.
4.2. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen of na te laten,
dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en correcte levering
door QBION mogelijk te maken, waaronder in ieder geval wordt begrepen
het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke
gegevens en materialen en het (laten) verlenen van alle noodzakelijke
medewerking.
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4.3. Indien QBION de Overeenkomst (tijdelijk) niet kan uitvoeren door een aan
Opdrachtgever toe te rekenen oorzaak, door opschorting of beëindiging
van de Overeenkomst, door het niet (tijdig) leveren van informatie of
medewerking of door een verzoek tot latere levering dan overeengekomen,
komen alle (meer)kosten en de schade die QBION daardoor lijdt voor
rekening van Opdrachtgever.
4.4. Indien QBION op verzoek van Opdrachtgever een begroting voor kosten
van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatie zijn.
Desgewenst kan QBION namens Opdrachtgever Offertes aanvragen bij die
derden.
4.5. Tenzij anders overeengekomen, komen overeenkomsten met derden tot
stand tussen Opdrachtgever en die betreffende derde(n). Op verzoek van
Opdrachtgever kan QBION tegen betaling bemiddeling verlenen bij de
totstandkoming van de overeenkomst met die derde of deze overeenkomst
op naam en voor rekening van Opdrachtgever sluiten, zonder aan
Opdrachtgever ondergeschikt te zijn. Indien QBION zelf een derde
inschakelt voor de uitvoering van de Overeenkomst of goederen inkoopt
ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst, dan zullen de
algemene, licentie-, leverings- en/of andere voorwaarden van die derde
(ook) gelden jegens Opdrachtgever.
4.6. Alvorens tot gebruik, productie, verveelvoudiging of openbaarmaking wordt
overgegaan stellen Partijen elkaar in de gelegenheid (de proeven van) de
Resultaten te controleren en goed te keuren. Als Opdrachtgever niet
binnen 8 dagen na oplevering van de betreffende Resultaten is
overgegaan tot controle, goedkeuring of afkeuring, worden de Resultaten
geacht te zijn goedgekeurd. Resultaten moeten worden goedgekeurd
indien ze voldoen aan hetgeen is overeengekomen. Verder worden de
Resultaten geacht te zijn goedgekeurd zodra deze in gebruik zijn genomen
door Opdrachtgever. Indien QBION, al dan niet in naam en/of voor
rekening van Opdrachtgever, opdrachten of aanwijzingen aan
productiebedrijven of andere derden zal geven, dan dient Opdrachtgever
op verzoek van QBION zijn hierboven genoemde goedkeuring schriftelijk te
bevestigen.
4.7. Het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het
beoordelen of wordt voldaan aan wettelijke- of kwaliteitsnormen,
evenals het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van Intellectuele
(eigendoms)rechten van derden of een onderzoek naar of advies over de
mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor Opdrachtgever,
valt niet onder de Overeenkomst, tenzij Partijen schriftelijk uitdrukkelijk
anders zijn overeengekomen.

Artikel 5. Klachten.
5.1. Indien Opdrachtgever van mening is dat het door QBION uitgevoerde en/of
de Resultaten niet voldoen aan hetgeen schriftelijk tussen Partijen is
overeengekomen of anderszins klachten heeft ten aanzien van het door
QBION uitgevoerde of de Resultaten, dient zij zulks zo spoedig mogelijk
maar in ieder geval binnen 8 dagen nadat de Resultaten zijn opgeleverd
gemotiveerd schriftelijk aan QBION mede te delen.

Artikel 6. Rechten van intellectuele eigendom en eigendomsrechten.
6.1. Alle rechten van intellectuele eigendom – waaronder onder meer,
maar niet uitsluitend wordt verstaan, het octrooirecht, het modelrecht en
het auteursrecht op de Resultaten blijven te allen tijde bij QBION rusten,
tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een
depot of registratie, dan is uitsluitend QBION daartoe bevoegd.
Opdrachtgever zal alle medewerking verlenen en informatie verstrekken
die QBION nodig heeft om de intellectuele eigendomsrechten te vestigen,
dan wel geldend te kunnen maken.
6.2. Op alle lettertypes, het fotomateriaal en andere door QBION in het kader
van de Overeenkomst gebruikte concepten en materialen (hierna:
‘hulpmaterialen’) rusten intellectuele eigendomsrechten, waaronder - maar
niet uitsluitend - auteursrechten. Opdrachtgever dient een vergoeding te
betalen voor het gebruik van deze hulpmaterialen, en de verwerking
daarvan in c.q tot de Resultaten. Opdrachtgever verkrijgt in dit geval een
licentie op de hulpmaterialen. Indien Opdrachtgever niet bereid is deze
vergoeding voor de hulpmaterialen te voldoen, kan QBION een opdracht
weigeren c.q. de Overeenkomst eenzijdig per direct opzeggen, zonder in
dit geval gehouden te zijn tot het betalen van enige schadevergoeding.
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6.3. Opdrachtgever verkrijgt, conform het bepaalde in artikel 8.1, ten aanzien
van de Resultaten in beginsel een exclusieve licentie voor onbepaalde tijd.
6.4. Overdracht van de intellectuele eigendomsrechten aan Opdrachtgever en
het verkrijgen van onder meer bronbestanden kan slechts geschieden na
uitdrukkelijk verkregen schriftelijke toestemming van QBION en tegen een
nader door QBION te bepalen vergoeding.
6.5. QBION is te allen tijde gerechtigd om zijn/haar (handels)naam, tekens
en/of merken op, aan of bij het werk te (laten) vermelden.
Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming
het werk zonder vermelding van die naam, tekens of merken van QBION te
gebruiken, openbaar te maken of te verveelvoudigen.
6.6. QBION heeft met inachtneming van de belangen van Opdrachtgever, de
vrijheid om de voornoemde Resultaten, alsmede de naam, tekens en
merken van Opdrachtgever te gebruiken voor haareigen publiciteit of
promotie.
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8.6

Het is Opdrachtgever onder meer niet toegestaan, de Resultaten te
gebruiken voor de, of te associëren met de, inhoud die aanzet tot
onverdraagzaamheid, discriminatie, racisme of haat, of te gebruiken voor
of bij het plegen van een strafbaar feit.

8.7

Het is Opdrachtgever niet toegestaan de licentie te (laten) gebruiken door
een ander dan hemzelf. Verder is het QBION niet toegestaan om de
licentie of de Resultaten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van QBION over te dragen aan een derde.

8.8

Alle niet specifiek in de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst
omschreven rechten, zijn voorbehouden aan QBION.

Artikel 9. Beëindiging Licentie.
9.1. QBION is gerechtigd, indien Opdrachtgever in strijd handelt met enige
bepaling voortvloeiend uit deze Algemene Voorwaarden of uit de
Overeenkomst, of enige op hem rustende verplichting niet nakomt,
de licentie met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Artikel 7. Eigendom- en risico-overgang.
7.1. Het eigendom van de Resultaten en door QBION te leveren of geleverde
goederen gaat over op het moment dat Opdrachtgever volledig heeft
betaald voor die goederen. (Licentie)rechten worden aan Opdrachtgever
steeds verleend onder voorwaarde dat Opdrachtgever de overeengekomen
vergoedingen tijdig en volledig betaald.
7.2. De in het kader van of de ten behoeve van de uitvoering van de
Overeenkomst door QBION tot stand gebrachte of gebruikte
werktekeningen, illustraties, ontwerpen, ontwerpschetsen, films, fonts en
andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven te allen tijde
eigendom van QBION.
7.3. Het risico van de Resultaten en/of de door QBION te leveren goederen
gaat op Opdrachtgever over op het moment dat de Resultaten of de
goederen aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.
De resultaten en/of goederen zijn vanaf dat moment volledig voor rekening
en risico van Opdrachtgever.

9.2. Tevens is Opdrachtgever een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd
aan QBION van € 50.000,- voor iedere keer dat hij niet handelt of nalaat
conform hetgeen bepaalt in deze Overeenkomst omtrent de licentie.
9.3. Elke vorm van gebruik, openbaarmaking of verveelvoudiging van de
Resultaten is na beëindiging van de licentie per direct niet (meer)
toegestaan.

Artikel 10. Tarieven/prijzen.
10.1. Alle prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele verzend- en/of
transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
10.2. Overschrijdingen van begrotingen die opgenomen zijn in Offertes met niet
meer dan 10% ten opzichte van die begroting worden als begrotingsrisico
door Opdrachtgever geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig
te worden gemeld door QBION. Indien de begroting met meer dan 10%
wordt overschreden zal QBION de Opdrachtgever hiervan zo spoedig
mogelijk op de hoogte brengen.

Artikel 8. Omvang licentie.
8.1. Wanneer Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge
de Overeenkomst (inclusief maar niet beperkt tot zijn verplichting tot
betaling), verkrijgt hij een exclusieve licentie tot het gebruik,
waaronder wordt verstaan de verveelvoudiging en de openbaarmaking,
van de Resultaten voor zover dit in overeenstemming is met de
overeengekomen bestemming en de in de in artikel 8.2 en 8.3 van deze
Algemene Voorwaarden opgenomen beschrijving van de licentie.
Is omtrent de bestemming niets overeengekomen, dan blijft de licentie
beperkt tot gebruik van de Resultaten, in overeenstemming met hetgeen
Opdrachtgever aantoonbaar schriftelijk voor het aangaan van de
Overeenkomst hieromtrent heeft medegedeeld aan QBION.
8.2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, houdt het recht van
openbaarmaking in dat QBION toestaat dat Opdrachtgever de Resultaten
ter beschikking krijgt voor het gebruik, om in overeenstemming met het
overeengekomen doel, een zodoende gedeelte van of de hele Resultaten
openbaar te kunnen maken.
8.3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, houdt het recht van
verveelvoudiging het volgende in:
a.
QBION staat toe dat Opdrachtgever de Resultaten strikt voor eigen
gebruik verveelvoudigt of laat verveelvoudigen.
b.
de Resultaten zoals afgeleverd door QBION mogen ter inspiratie
dienen voor nieuw materiaal.
8.4

Onverminderd het elders hieromtrent bepaalde in deze Algemene
Voorwaarden is het Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke
toestemming van QBION gedeeltelijke of gehele wijzigingen aan te (doen)
brengen in of gedeeltelijke of gehele verwijdering te (doen)
veroorzaken van de Resultaten.

8.5

Opdrachtgever is zonder de schriftelijke toestemming van QBION niet
gerechtigd eerdergenoemde Resultaten anders te gebruiken dan is
overeengekomen in de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden.
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10.3. Indien QBION door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige,
deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde
hetzij onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere
werkzaamheden te verrichten, dan wel indien QBION werkzaamheden
verricht die vallen buiten hetgeen is overeengekomen, zullen deze
werkzaamheden achteraf separaat in rekening worden gebracht,
op basis van de alsdan daarvoor geldende tarieven/prijzen van QBION.
10.4. Indien de facturering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of
omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van
Opdrachtgever, heeft QBION het recht de administratie van
Opdrachtgever door een registeraccountant te laten onderzoeken,
teneinde te controleren of de door Opdrachtgever aangeleverde gegevens
correct zijn. Indien uit een dergelijk onderzoek blijkt dat de opgave van
Opdrachtgever niet overeenkomt met de werkelijke gang van zaken,
zullen de kosten van dit onderzoek voor rekening van Opdrachtgever
komen, onverminderd de overige rechten van QBION.

Artikel 11. Betaling.
11.1. Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien na
het verstrijken van deze termijn door QBION nog geen (volledige) betaling
is ontvangen, is Opdrachtgever in verzuim en is hij een rente verschuldigd
gelijk aan de wettelijke (handels)rente. Alle door QBION 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 Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op
tenminste 10% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,-.
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11.2. QBION heeft het recht de overeengekomen tarieven/prijzen en gemaakte
kosten ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst maandelijks in
rekening te brengen, maar indien zij zulks niet doet,
houdt dit geen afstand van recht op betaling in.
11.3. Opdrachtgever verricht de aan QBION verschuldigde betalingen zonder
korting of compensatie, behoudens verrekening met op de Overeenkomst
betrekking hebbende verrekenbare voorschotten,
die hij aan QBION heeft verstrekt.
11.4. Betalingen worden door QBION uitsluitend aanvaard op de door hem
verstrekte bankrekeningnummer zoals vermeld op de Overeenkomst of de
factuur.
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Artikel 14. Aansprakelijkheid.
14.1. QBION is, eerst in verzuim nadat Opdrachtgever hem/haar bij aangetekend
schrijven in gebreke heeft gesteld, en haar een aanvullende redelijke
termijn heeft gegeven waarbinnen de gebreken dienen te zijn hersteld. Een
dergelijke ingebrekestelling dient gemotiveerd aan te geven wat de
gronden zijn voor de ingebrekestelling.
14.2. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van QBION of van enige
medewerker of de bedrijfsleiding van QBION, is de aansprakelijkheid van
QBION voor schade uit welke hoofde dan ook, beperkt tot de bedragen die
Opdrachtgever verschuldigd is aan QBION onder de desbetreffende
Overeenkomst, met dien verstande dat de totale schadevergoeding(en) die
QBION aan Opdrachtgever verschuldigd is onder de betreffende
Overeenkomst het bedrag van € 50.000,- nooit zal overschrijden.

Artikel 12. Duur, opzegging en ontbinding Overeenkomst.
12.1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van de door QBION te
verrichten werkzaamheden en eindigt van rechtswege op het moment dat
alle de in de Overeenkomst opgenomen verplichtingen zijn volbracht.
Indien echter een bepaalde looptijd is overeengekomen wordt de
Overeenkomst telkens stilzwijgend met een jaar verlengd,
tenzij de Overeenkomst door een der Partijen schriftelijk wordt opgezegd
met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden tegen het einde
van de initiële looptijd of enige verlengingsperiode.
12.2. Indien de Overeenkomst van rechtswege eindigt of wordt opgezegd,
zoals bedoeld in artikel 12.1, zal de exclusieve licentie, indien deze reeds
is verleend, onverminderd door blijven lopen en blijven de bepalingen in de
Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden omtrent deze licentie
onverminderd van kracht.
12.3. Indien de Overeenkomst door QBION wordt beëindigd wegens een
tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door Opdrachtgever,
dient Opdrachtgever, naast een schadevergoeding (in ieder geval maar
niet beperkt tot gederfde omzet en gedane investeringen),
de overeengekomen tarieven en prijzen en de gemaakte kosten met
betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst onverminderd te
betalen. Gedragingen van Opdrachtgever op grond waarvan van QBION
redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden dat de Overeenkomst (verder)
wordt uitgevoerd, worden in dit verband mede beschouwd als een
tekortkoming. Hieronder wordt in ieder geval,
maar niet uitsluitend, toe verstaan het gebruiken of associëren van de
(uiteindelijke) Resultaten met inhoud die aanzet tot onverdraagzaamheid,
discriminatie, racisme of haat, alsmede de situatie dat de Resultaten ten
doel dienen of gebruikt worden voor het plegen van een strafbaar feit of
anderszins in strijd wordt gehandeld met enige bepaling uit deze Algemene
Voorwaarden of de Overeenkomst.
12.4. In het geval van beëindiging door QBION als omschreven in artikel 10.3
komt elke in het kader van de Overeenkomst aan Opdrachtgever verstrekte
licentie onmiddellijk te vervallen en is hij ook anderszins niet (langer)
gerechtigd de Resultaten te gebruiken, te verveelvoudigen of openbaar te
maken.
12.5. Beide Partijen hebben het recht de Overeenkomst onmiddellijk geheel of
gedeeltelijk te ontbinden in het geval de andere Partij failliet wordt
verklaard, aan hem surséance van betaling wordt verleend,
indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd of zich een
soortgelijke toestand voordoet.

Artikel 13. Vrijwaring.
13.1 QBION zal Opdrachtgever vrijwaren tegen elke rechtsvordering welke
gebaseerd is op de bewering dat door QBION vervaardigde Resultaten
inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele
eigendom, onder de voorwaarde dat Opdrachtgever QBION onverwijld
schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de
rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van
eventuele schikkingen, geheel overlaat aan QBION.
Deze verplichting tot vrijwaring vervalt indien en voor zover de betreffende
inbreuk verwijtbaar of toerekenbaar is aan Opdrachtgever. Indien in rechte
onherroepelijk vast staat dat de door QBION vervaardigde Resultaten
inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend recht van intellectuele
eigendom, zal QBION het geleverde tegen creditering van de
verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding
terugnemen, of zorgdragen dat Opdrachtgever de Resultaten,
of gelijkwaardige Resultaten, ongestoord kan blijven gebruiken.
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14.3. QBION is nooit aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade, waaronder in
ieder geval wordt begrepen verlies van omzet, klanten, winst of gegevens.
14.4. QBION is niet aansprakelijk voor:
a.
fouten in het materiaal dat door Opdrachtgever ter hand is gesteld.
b.
misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de
Overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in
handelingen van Opdrachtgever, zoals het niet tijdig, niet correct of
niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke
gegevens/materialen.
c.
fouten van door of namens Opdrachtgever ingeschakelde derden.
d.
gebreken in Offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen
van prijsopgaven van toeleveranciers.
e.
fouten in de Resultaten, indien Opdrachtgever, Overeenkomstig het
bepaalde in art. 4.6 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de
gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en binnen termijn
van 8 dagen na oplevering een dergelijke controle niet heeft
uitgevoerd.
f.
fouten in de Resultaten, indien Opdrachtgever het tot stand brengen
of laten uitvoeren van een bepaalde proef of proeven achterwege
heeft gelaten, en deze fouten in dergelijke proef of proeven wel
waarneembaar zouden zijn geweest.
g.
verlies, beschadiging of vernietiging van de door Opdrachtgever
verstrekte materialen of gegevens.
h.
verlies, beschadiging of vernietiging van ontwerp(en), digitale
bestanden, Resultaten of materialen in beheer zijnde van QBION.
i.
verlies van het in bezit zijnde ontwerp(en), digitale bestanden,
Resultaten, materialen en licentie(s) bij de Opdrachtgever.
j.
winstverlies of beschadiging van reputatie door gebruik of verkeerd
gebruik van de Resultaten.
14.5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is dat
de schade zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 maand na het
ontstaan ervan schriftelijk bij QBION is gemeld.

Artikel 15. Overmacht.
15.1. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van QBION opgeschort.
Indien QBION door overmacht langer dan twee maanden niet aan zijn
verplichtingen kan voldoen, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst
zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval
een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
15.2 Indien QBION bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar
verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen
kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. leverbare deel
afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te
voldoen.
15.3 Onder overmacht wordt mede verstaan: oorlog, oproer, epidemie,
ziekte van medewerkers van QBION, staking, brand, machinebreuk,
diefstal van machines en andere bedrijfsstoornissen (zoals vertragingen)
hetzij bij QBION hetzij bij leveranciers van QBION.
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Artikel 16. Gegevens.
16.1. Opdrachtgever is gehouden kopieën van door hem verstrekte materialen
en gegevens onder zich te houden tot de Overeenkomst volledig is
uitgevoerd. QBION is nimmer aansprakelijk voor schade die zou zijn
uitgebleven indien Opdrachtgever correct en tijdig aan deze verplichting
zou hebben voldaan.
16.2. Nadat de Overeenkomst volledig is uitgevoerd hebben Partijen jegens
elkaar geen bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte materialen en
gegevens.
16.3. Partijen zijn gehouden gegevens, feiten en omstandigheden, die bij de
uitvoering van de Overeenkomst aan de andere Partij ter kennis komen,
vertrouwelijk te behandelen. Derden, die bij de uitvoering van de
Overeenkomst worden betrokken, zullen ten aanzien van deze feiten en
omstandigheden afkomstig van de andere partij aan een zelfde
vertrouwelijke behandeling worden gebonden.

Artikel 17. Overige bepalingen.
17.1. Opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten en plichten uit de
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen,
zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van de andere partij.
In de situatie dat de (relevante activiteit(en) van de) onderneming van
Opdrachtgever om welke reden, op welke wijze en in welke vorm dan ook
wordt samengebracht met dan wel wordt voortgezet in een andere
onderneming, ontstaat er bij de Opdrachtgever een hoofdelijke
aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke en opvolgende onderneming.
17.2. Nadere mondelinge afspraken en bedingen en afwijkingen/wijzigingen van
de Offerte en de Overeenkomst binden Partijen eerst nadat deze schriftelijk
zijn overeengekomen.
17.3. Voor de gevallen waarin de Overeenkomst of deze Algemene
Voorwaarden niet voorzien, zullen Partijen in goed onderling overleg een
passende regeling overeenkomen die de bedoeling van Partijen en het
door hen nagestreefde Resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht
mogelijk benadert.
17.4. Het niet nemen door QBION van enige actie in geval van het schenden van
enige bepaling van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden
door Opdrachtgever, alsmede het toestaan of gedogen van een afwijking
van enige bepaling van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden
ten gunste van Opdrachtgever, kan niet worden beschouwd als een
afstand van recht of rechtsverwerking.

Artikel 18. Forum- en Rechtskeuze.
18.1. Op de Overeenkomst tussen Partijen is het Nederlandse recht van
toepassing. De daartoe bevoegde rechter te s-Gravenhage is bevoegd
geschillen tussen Partijen aangaande de Overeenkomst te beslechten.

Datum van tekening: 17-05-2014, Leiden
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