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Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, opdrachten en
overeenkomsten van StayConnect B.V. hierna te noemen StayConnect. Door
het verstrekken van een opdracht of order aanvaardt de cliënt deze Algemene
Voorwaarden, welke gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel te
Rotterdam (nr. 24 46 99 91) en op aanvraag beschikbaar.
Inkoop- of andere voorwaarden van cliënt zijn niet van toepassing.
StayConnect levert uitsluitend gebruikte en nieuwe apparatuur en systemen.
Deze worden betrokken bij gerenommeerde toeleveranciers.
Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan vanwege de
leverancier worden beheerst door Nederlands Recht, met uitsluiting van het
Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten
betreffende roerende zaken. (Weens Koopverdrag).
Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als
zodanig worden beschouwd, voortvloeiende uit of verband houdende met de
overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende
voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als
juridische aard, zullen worden beslecht door de binnen het vestigingsgebied
van de leverancier bevoegde Burgerlijke Rechter, zulks voor zover de wet dit
toelaat.
Het in lid e. bepaalde laat onverlet het recht van de leverancier om het geschil
voor te leggen aan de, volgens de normale competentieregels, bevoegde
Burgerlijke rechter, dan wel te laten beslechten middels arbitrage of bindend
advies.

c.

d.

e.

8.
a.

b.

9.
a.

Offertes en aanbiedingen
Alle door ons verstrekte prijzen in circulaires, prijscouranten en folders zijn
vrijblijvend. Prijzen en condities, zowel mondeling als schriftelijk geoffreerd
gelden 30 dagen na de offertedatum
Wij hebben het recht vergissingen, waaronder type- en schrijffouten in
prijslijsten, aanbiedingen, offertes en rekeningen te corrigeren, door aan te
tonen dat de genoemde prijzen en/of condities in belangrijke mate afwijken van
prijzen en/of condities die wij normaliter hanteren.

b.

3.

Maten, gewichten en technische gegevens
De in onze aanbiedingen, brochures, prijscouranten, brieven en offertes
aangegeven maten, gewichten en technische gegevens zijn zo accuraat
mogelijk bij benadering opgegeven, maar hieraan kunnen geen consequenties
verbonden worden.

c.

4.
a.

Levering
Zendingen aan één adres in Nederland zijn tot € 500 af magazijn daarboven
franco huis, tenzij schriftelijk anders is bepaald. Kosten voor spoedleveranties,
indien gewenst door cliënt, komen voor diens rekening.
Levertijden zijn naar beste weten vastgelegd en zullen zoveel mogelijk in acht
genomen worden naar zijn niet bindend. Bij overschrijding van meer dan 14
dagen zal contact opgenomen worden met opdrachtgever. Excessieve
overschrijding kan worden beschouwd als grond voor ontbinding van de
overeenkomst, met dien verstande dat cliënt StayConnect per aangetekend
schrijven in gebreke dient te stellen. Rechterlijke tussenkomst is hiervoor niet
vereist.
In geval van levering op afroep, zonder dat daarbij termijnen zijn
overeengekomen, kunnen wij cliënt sommeren om de goederen binnen een
door ons in redelijkheid te bepalen termijn af te roepen.
De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment
waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze
volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de
wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie
of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden
opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle
aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
Het door cliënt of door deze aangewezen ontvanger getekende exemplaar van
verzendadvies, vrachtbrief, reu of ontvangstbewijs in andere vorm, geldt als
bewijs dat de daarop vermelde zending door cliënt compleet en in uiterlijk
goede staat is ontvangen, tenzij het tegendeel blijkt uit een gedateerde en
ondertekende aantekening van de ontvanger op de betreffend document.
De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking uiterlijk binnen 24
uur na levering op eventuele tekorten (manco's) beschadigingen te (laten)
controleren, of deze controle uit te voeren na mededeling door de leverancier
dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.
De wederpartij dient de bij (af)levering aanwezige tekorten en/of
beschadigingen uiterlijk binnen 24 uur na levering rechtstreeks schriftelijk aan
de leverancier te melden, bij gebreke waarvan de leverancier gerechtigd is om
reclames dienaangaande niet in behandeling te nemen.
De leverancier is verplicht om de levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen,
doch zal nimmer aansprakelijk zijn voor de gevolgen van de overschrijding
daarvan. Bij overschrijding is de leverancier niet gehouden tot
(schade)vergoeding van welke aard dan ook. Overschrijding geeft de
wederpartij niet het recht de overeenkomst te annuleren c.q. afname te
weigeren. Ingeval van excessieve overschrijding zullen partijen in overleg
treden.
Deelleveringen
Het is StayConnect toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit
geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de
zaken in gedeelten worden geleverd, is StayConnect bevoegd elk gedeelte
afzonderlijk te factureren.
Technische eisen enz.
Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden
gebruikt is StayConnect er verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken
voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of
bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, indien bij het
sluiten van de koop het gebruik in het buitenland melding is gemaakt. Ook alle
andere technische eisen die door de cliënt aan de te leveren zaken worden
gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de
koopovereenkomst door de cliënt nadrukkelijk te worden gemeld.
Bij afroeporders moet de laatste deelorder worden afgenomen binnen de bij de
koop daarvoor overeengekomen termijn.
De bepalingen van de Incoterms, die gelden op het moment dat de
overeenkomst tussen cliënt en verkoper tot stand komt, zijn van toepassing
voor zover zijn niet afwijken van de algemene voorwaarden.
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Transport/risico
De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere
aanwijzing door de wederpartij aan de leverancier is verstrekt, door de
leverancier als goed huisvader/koopman betaald. Eventuele specifieke wensen
van de wederpartij inzake verpakking en/of transport, waaronder mede verstaan
wordt de verplaatsing binnen het bedrijf(sterrein), worden slecht uitgevoerd
indien de wederpartij hiervan de kosten vergoedt.
Het transport der goederen geschiedt in beginsel voor risico van de leverancier.
De aansprakelijkheid van de leverancier is te allen tijde beperkt tot de
dekking/vergoeding welke de betreffende transportassuradeuren verstrekken.
De leverancier is gerechtigd om een assurantietoeslag in rekening te brengen.
De leverancier is gerechtigd om in geval de geleverde goederen een bepaalde
door de leverancier te geven factuurwaarde niet overschrijden administratie/verpakkings-/verzendkosten in rekening te brengen,
Emballage
Slechts duurzame emballage, mits in goede bruikbare staat, wordt tegen
kostprijsvergoeding door de leverancier teruggenomen. Dergelijke emballage
wordt afzonderlijk op de afleveringsdocumenten/factuur vermeld op
kostprijsbasis.
Indien de geretourneerde duurzame emballage in duidelijk mindere staat is dan
toen zij door de wederpartij werd ontvangen, is de leverancier gerechtigd
hiervoor een vergoeding te berekenen. De wederpartij is niet bevoegd om
eenzijdig de waarde van de emballage in mindering te brengen op het aan de
leverancier verschuldigde.
Overmacht
Overmacht van onze zijde heeft tot gevolg dat wij, naar onze keuze, onze
contractuele verplichtingen niet hoeven na te komen en de overeenkomst
kunnen ontbinden, of de nakoming daarvan kunnen opschorten, zonder dat wij
verplicht zijn tot enige schadevergoeding aan cliënt
Als overmacht wordt ondermeer beschouwd: wanprestatie door onze
leveranciers, vervoerders of andere derden die bij de overeenkomst zijn
betrokken, stagnatie in het verkeer, natuurgeweld, oorlog en/of mobilisatie,
belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, ongevallen in ons
bedrijf en ziekte van onze medewerkers.
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Indien naar het oordeel van de leverancier de overmacht van tijdelijke aard zal
zijn, heeft de leverancier het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang
op te schorten, totdat de omstandigheden die de overmacht oplevert zich niet
meer voordoet.
Is naar het oordeel van de leverancier de overmachtsituatie van blijvende aard,
dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de
overeenkomst volgens de Wet en de daaraan verbonden gevolgen.
De leverancier is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de
utvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de
overmachtveroorzakende omstandigheden is gebleken.
Rechten van StayConnect en de cliënt
Het auteursrecht en alle overige rechten van intellectuele eigendom op alle
programmatuur, apparatuur en andere zaken zoals ontwerpen, modellen,
werktekeningen, documentatie en adviezen die door StayConnect aan cliënt
worden geleverd of op welke wijze dan ook beschikbaar gesteld, berusten
uitsluitend bij StayConnect of haar licentiegevers.
Cliënt verkrijgt daardoor slecht de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden
uitdrukkelijk worden toegekend. Vermenigvuldiging, wijziging of gebruik
hiervan kan alleen na uitdrukkelijke schriftelijk toestemming van StayConnect.
StayConnect zal cliënt vrijwaren tegen aanspraken van derden op inbreuk op
Nederlandse industriële en/of eigendomsrechten.
Garantie/service
Met inachtneming van het elders in de Voorwaarden bepaalde garandeert de
leverancier de deugdelijkheid van de gebruikte materialen en de toegezegde
eigenschappen en de hiermee samenhangende juiste werking. Deze garantie
geldt voor nieuwe producten voor een periode van 3 maanden na levering
(inclusief de eventuele "zichtperiode"), tenzij anders overeengekomen.
Garantie voor de door de leverancier elders ingekochte goederen wordt slechts
gegeven indien en voor zover de oorspronkelijke fabrikant(en) deze
verstrek(t)(ken).
Gebreken aan geleverde goederen welke onder de garantie vallen worden,
uitsluitend ter beoordeling van de leverancier, hetzij hersteld dan wel door
nieuwe levering vervangen indien de gebreken naar het oordeel van de
leverancier/fabrikant te wijten zijn aan constructiefouten, de gebruikte
materialen of de uitvoering waardoor deze voor de wederpartij onbruikbaar zijn
ter zake van de betreffende bestemming der goederen.
Goederen die voor garantiewerk in aanmerking komen, dienen franco aan de
leverancier te worden toegezonden. Indien de leverancier buiten het eigen
bedrijf garantiewerk dient te verrichten, is de leverancier gerechtigd de reis- en
verblijfkosten aan de wederpartij in rekening te brengen, alsmede eventuele
(bijzondere) transportkosten en de kosten van de te gebruiken
beproevingsapparatuur. Garantiewerk vindt in beginsel plaats binnen het bedrijf
van de leverancier (serviceafdeling) en wel tijdens normale werkuren.
Uitsluitend in geval er een afzonderlijk servicecontract is afgesloten, kunnen
garantiewerkzaamheden buiten normale werkuren plaatsvinden. Indien blijkt
dat de ter (garantie) reparatie aangeboden goederen geen gebreken vertonen,
zijn alle gemaakte kosten voor rekening van de wederpartij, ook tijdens de
garantieperiode.
Alle garantieaanspraken vervallen indien de wederpartij zelf wijziging(en) in of
reparatie(s) aan het geleverde (laat) verricht(en) dan wel het geleverde niet
nauwkeurig gebruikt volgens de bijgeleverde (fabrieks)voorschriften of op
andere wijze onoordeelkundig behandelt/gebruikt en/of voor andere doeleinden
gebruikt dan de daaraan gegeven oorspronkelijk bestemming en onjuiste
handeling.
Deze garantiebepalingen gelden niet voor verbruiksartikelen. Niet-nakoming
door de wederpartij van een van diens verplichtingen ontheft de leverancier van
zijn garantieverplichtingen. Voldoening aan de garantieplicht geldt niet als
enige en volledige schadevergoeding.
Retentierecht
Op alle goederen welke zich van of namens de wederpartij onder de leverancier
bevinden, ongeacht de oorzaak, heeft de leverancier het recht van terughouding
zolang de wederpartij niet aan al zijn verplichtingen jegens de leverancier heeft
voldaan.
De leverancier is gehouden deze goederen volgens goed koopmansgebruik te
beheren zonder dat de wederpartij enig recht op (schade)vergoeding kan doen
gelden in geval van teniet gaan, gedeeltelijk verlies en/of schade buiten schuld
van de leverancier. Het risico der goederen blijft aldus bij de wederpartij.
Aansprakelijkheid
StayConnect is jegens de cliënt uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:
Voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de
aansprakelijkheid als geregeld in artikel 9 van deze voorwaarden.
StayConnect is aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove
schuld van StayConnecgt of haar leidinggevende ondergeschikten.
Overigens is de aansprakelijkheid van StayConnect beperkt tot het bedrag van
de door de verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid
door zijn verzekering wordt gedekt.
Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering
overgaat, is de aansprakelijkheid van StayConnect terzake van bijkomende
dienstverlening beperkt tot 1 maal de factuurwaarde en overigens tot 1 maal de
factuurwaarde.
Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake (product)aansprakelijkheid,
alsmede met inachtneming van de rechtsregels van openbare orde en goede
trouw, is de leverancier niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van
welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerend
of onroerend goed, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij
derden. Met inachtneming van het elders in dit artikel gestelde, is de
leverancier in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door:
- onoordeelkundig gebruik van het geleverde of door gebruik daarvan, voor
een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is;
- onzorgvuldig gedrag van de wederpartij, door diens personeel of door hem
ingeschakelde personen;
- schending van octrooien, licenties en/of andere intellectuele
eigendomsrechten van derden als gevolg van gebruik van door of namens de
wederpartij verstrekte gegevens zoals tekeningen, modellen, ontwerpen en
dergelijke.
Indien de leverancier bij de montage en/of het bedrijfs gereedmaken
behulpzaam is, zonder dat dit in de opdracht is vermeld, geschiedt zulks voor
risico van de wederpartij.
Ter zake van verstrekte adviezen is de leverancier slechts aansprakelijk voor
normaliter vermijdbare en/of voorzienbare tekortkomingen daarin doch ten
hoogste voor een bedrag gelijk aan de bedongen adviesvergoeding.
Voldoening aan de geldende garantie-/reclameverplichtingen en/of betaling van
de vastgestelde schade door de leverancier of diens assuradeur(en) wordt
aangemerkt als enige en algehele schadevergoeding. Voor het overige vrijwaart
de wederpartij de leverancier uitdrukkelijk en volledig.
De vordering tot schade vergoeding en/of herstel of vervanging verjaart door
verloop van één jaar nadat de schade en/of het gebrek door de wederpartij
blijkens schriftelijk berichtgeving is onderkend dan wel redelijkerwijs had
behoren te worden onderkend en verjaart in ieder geval drie jaar na de levering.
Indien de leverancier de goederen elders dient in te kopen, zullen de eventueel
op die transactie toepasselijke (contract)bepalingen ook gelden jegens de
wederpartij, indien en voor zover de leverancier zich hierop beroept.
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Opslag
Indien goederen opgeslagen worden t.b.v. cliënt geschiedt dit voor diens
rekening en risico, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Opslag, langer
dan 30 dagen, kan door ons in rekening gebracht worden, indien gewenst
kunnen deze goederen, voor rekening van cliënt, door ons verzekerd worden.

13.

Annulering
Indien cliënt een gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk wil annuleren
dan is hij, indien wij dit verzoek inwilligen en zonder dat wij tot enig bewijs
zijn gehouden terzake schadevergoeding, een bedrag verschuldigd van 35%
van de overeengekomen prijs, vermeerderd met de door ons gemaakte kosten,
indien wij bewijzen dat wij een hogere schade hebben geleden zal cliënt deze
hogere schade verschuldigd zijn.

14.
a.

Intellectuele eigendomsrechten
Ter zake van de (bij)geleverde software, randapparatuur, technische gegevens,
schakel- en/of werkschema's, gebruiks- en /of bedieningsvoorschriften,
tekeningen en alle andere essentiële documentatie geldt dat de wederpartij zich
heeft verplicht deze alleen voor eigen (intern) gebruik aan te wenden en op
geen enkele wijze en aan wie dan ook zal doorleveren c.q. verkopen.

Eigendomsvoorbehoud
Alle door de leverancier geleverde goederen blijven, tot het moment van
volledige betaling van al hetgeen de wederpartij, uit welken hoofd ook, jegens
de leverancier is, hieronder tevens begrepen de toekomstige vorderingen op de
wederpartij, met inbegrip van rente en kosten (en in geval van rekening-courant
wordt geleverd tot op het moment van de vereffening van het eventueel ten
laste van de wederpartij komende saldo) het eigendom van de leverancier. (Een
en ander moet uitdrukkelijk gezien worden als verlenging van het
eigendomsvoorbehoud).
De wederpartij is verplicht om de geleverde goederen zolang deze niet worden
gebruikt kenbaar afgescheiden te houden van andere goederen zolang de
eigendom niet is overgegaan.
In geval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling,
aanvraag van surseance, faillissement, onder curatelenstelling, overlijden of
liquidatie van zaken van de wederpartij, zal de leverancier het recht hebben om,
na verzending van een ontbindingsverklaring op grond van verzuim van de
wederpartij, het (mogelijk) geleverde, doch niet of niet geheel betaalde, als
eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde
doch onverminderd alle rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel
verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke de leverancier ten
laste van de wederpartij heeft ineens en dadelijk opeisbaar.
De wederpartij verstrekt op eerste verlangen van de leverancier een volmacht
om de (nog) niet betaalde goederen onmiddellijk terug te nemen, waar deze
zich ook bevinden.
De goederen kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale
bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in
onderpand gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van
een derde. In geval de (nog) niet betaalde goederen worden doorgeleverd, is de
wederpartij verplicht het eigendom voor te behouden en op de eerste verlangen
van de leverancier alle vorderingen, tot het verschuldigde bedrag, aan de
leverancier te cederen.
Betaling
Tenzij anders overeengekomen, dient betaling te geschieden middels storting of
overmaking op een door de leverancier aangewezen bank- of girorekening,
binnen 14 dagen na factuurdatum, of in geval van montage/installatie vanaf de
datum van montage/installatie. Deze laatste datum wordt verminderd met het
aantal dagen waarmede, buiten toedoen van de leverancier de
montage/installatie wordt vertraagd. De leverancier is gerechtigd om een
kredietbeperkingstoeslag of betalingskorting toe te kennen welke vooraf wordt
medegedeeld. De op de bank/giroafschriften van de leverancier aangegeven
valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de cliënt
zullen de verplichtingen van de cliënt onmiddellijk opeisbaar zijn.
Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de
eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van
opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij,
dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
Bij levering buiten Nederland is betaling alleen vooraf mogelijk voor levering
wordt getransporteerd en is af magazijn in Nederland.
Betaling(en) dien(t)(en) plaats te vinden in Euro’s en naar de koers per datum
van de orderbevestiging, ook al is de koopprijs uitgedrukt in buitenlands geld.
Bij het uitblijven van betaling na een overschrijding van 30 dagen na uiterlijke
betaaldatum zijn wij gemachtigd de diensten van de meldkamer en het
onderhoud stop te zetten.
Incassokosten
Is de cliënt in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening
buiten recht voor rekening van cliënt.
Indien StayConnect aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke
redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in
aanmerking, alsook de wettelijke rente.
De cliënt is jegens de verkoper de door de cliënt gemaakte gerechtelijke kosten
verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen
indien de verkoper en de cliënt met betrekking tot een overeenkomst waarop
deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure
voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de
cliënt of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.
Indien cliënt ondanks sommatie niet betaald is zij zonder dat verdere
ingebrekestelling is vereist alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten
verschuldigd die StayConnect genoodzaakt is te betalen.

18.

Wijziging van de voorwaarden
StayConnect is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze
wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van in werking
treden. StayConnect zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de wederpartij
toezenden. Indien geen tijdstip van in werking treden is medegedeeld treden
wijzigingen jegens de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is
medegedeeld.

19.

Geschilbeslechting
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke
rechter zal elk geschil tussen cliënt en verkoper, in geval de Rechtbank
bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Rotterdam. StayConnect
blijft echter bevoegd de cliënt te dagvaarden voor de volgens de wet of het
toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

20.
a.

Prijswijzigingen
Verkoper is gerechtigd alle na het sluiten van de overeenkomst opgetreden
stijgingen van prijzen en kosten, zoals prijsverhogingen van grond- of
hulpstoffen, verhogingen van vrachttarieven, lonen, sociale lasten, douane-, inof uitvoerrechten of omzetbelasting, alsmede prijsstijgingen tengevolge van deof revaluatie van binnenlandse respectievelijk buitenlandse munt aan de cliënt
door te berekenen.
Na ontvangst van een bericht van prijsverhoging krachtens het hiervoor sub a.
gestelde is cliënt gerechtigd, mits daarvan binnen 8 dagen na de datum van dat
bericht schriftelijk aan verkoper kennis gevende, (het nog niet uitgevoerde
gedeelte van) de overeenkomst te annuleren.

b.
12.

Indien de wederpartij in Nederland aansprakelijk wordt gesteld wegens inbreuk
op intellectuele eigendomsrechten (industriële eigendom en auteursrecht) ter
zake van de door leverancier verkochte goederen en de wederpartij de
leverancier hiervan onmiddellijk op de hoogte stelt en de wederpartij de
leverancier een volmacht verstrekt om tegen deze aansprakelijkheidsstelling
verweer te voeren, dan is de leverancier verplicht om zulks op eigen kosten te
doen en eventueel aan de rechthebbende of door leverancier toegekende
schadevergoeding te betalen.
Indien de wederpartij aan de in lid a genoemde voorwaarden heeft voldaan, kan
de leverancier naar eigen keuze aan de wederpartij het gebruiksrecht
verschaffen van het/de betreffende goed(eren) dan wel een vervangend of wel
gewijzigd goed leveren welke geen inbreuk maakt, dan wel de wederpartij na
terugzending de koopprijs restitueren onder aftrek van een redelijk
gebruiksvergoeding voor de tijd dat de wederpartij het goed heeft gebruikt.
De leverancier kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld te zake
van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten als gevolg van wijziging van
een door de leverancier verkocht en geleverd goed of van toepassing van dat
goed op een andere wijze dan die welke de leverancier heeft voorgeschreven of
van integratie van het goed met niet door de leverancier geleverde goederen.

21.

Vooruitbetaling
StayConnect is gerechtigd bij aanname van het project c.q. opdracht 50% van
het totale offertebedrag in rekening te brengen en na oplevering de resterende
50% te factureren. Deze dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden
voldaan.

