Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden
Van Hamer en Hark, gevestigd te Tilburg, gedeponeerd op het kantoor Kamer van Koophandel Midden-Brabant te Tilburg.

Artikel 1 Algemeen

1. Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen, hoe
dan genaamd, van Hamer en Hark - hierna te noemen ‘verkoper’ c.q. ‘aanbieder’ - met derden - hierna te noemen ‘koper’ c.q. ‘opdrachtgever’.

2. Aanbieder is gevestigd in Tilburg en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 18 08 04 97.
3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanbiedingen en overeenkomsten tussen Aanbieder en Koper waarbij Aanbieder voor de uitvoering derden inschakelt.

4. Standaard voorwaarden van Koper gelden niet, tenzij deze schriftelijk door Aanbieder zijn aanvaard.
5. Wanneer een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op een bepaald moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn, of vernietigd mochten
worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Aanbieder en Koper zullen dan in overleg treden om
nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietig of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden
‘naar de geest’ van deze bepalingen.

7. Indien zich tussen Aanbieder en Koper een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

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

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen

1. De offerte wordt schriftelijk uitgebracht, behoudens spoedeisende omstandigheden.
2. Alle offertes en aanbiedingen van de Aanbieder zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte anders wordt vermeld.
3. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop het betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

4. Alle offertes en aanbiedingen van Aanbieder zijn geldig gedurende drie maanden na de datum van de aanbieding.
5. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de
overeenkomst te maken kosten, zoals reis- en verblijfkosten. De Aanbieder vermeld in de offerte of aanbieding afzonderlijk het bedrag van de verschuldigde omzetbelasting en eventuele andere kosten zoals reis- en verblijfkosten.

6. Aanbiedingen blijven eigendom van de verkoper, evenals de verstrekte ontwerpen, technische omschrijvingen, tekeningen en berekeningen. Zij mogen
niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd of
anderszins vermenigvuldigd.

7. Wanneer de offerte niet wordt geaccepteerd, is de Aanbieder gerechtigd de kosten die gemoeid zijn met het tot stand brengen van de offerte aan degene
op wiens verzoek hij de offerte heeft uitbracht in rekening te brengen, indien hij dit voor het uitbrengen van de offerte heeft bedongen.

8. Een samengestelde prijsopgave verplicht Aanbieder niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

9. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
Artikel 3 Contractsduur, leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst, prijsverhoging

1. Verkoper zal bij de uitvoering van alle opdrachten van Kopers de nodige zorgvuldigheid in achtnemen en daarbij naar beste vermogen met hun belangen
rekening houden.

2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven dan is dit een
indicatie en nimmer een fatale termijn, tenzij er expliciet een uiterlijke leveringsdatum is overeengekomen. Bij overschrijding van de termijn dient de Koper
Aanbieder derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Aanbieder dient daarbij een redelijke termijn worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de
overeenkomst.

3. Aanbieder heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4. Indien Aanbieder gegevens behoeft van de Koper voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet aan voordat de Koper deze
juist en volledig aan de Aanbieder ter beschikking heeft gesteld.

5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen,
dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag

worden verhoogd of verlaagd.

6. Indien de Koper in gebreke komt in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Aanbieder gehouden is, dan is de Koper aansprakelijk voor
alle schade en daaronder begrepen kosten aan de zijde van de Aanbieder daardoor direct of indirect ontstaan.

7. Indien Aanbieder bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Aanbieder onder de volgende omstandigheden niettemin
gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven:
1.

Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Aanbieder toekomende bevoegdheid of een op Aanbieder rustende verplichting ingevolge de wet;

2.

in andere gevallen, dit met dien verstande dat de Koper die niet handelt in de uitoefening van een beroep op bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst

door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij Aanbieder alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. Aanbieder is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
1.

de Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

2.

na het sluiten van de overeenkomst Aanbieder ter kennis genomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Koper de verplichtingen niet

zal nakomen;
3. de Koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen - een aanbetaling te verrichten - voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
4. indien door vertraging aan de zijde van de Koper niet langer van Aanbieder kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk
overeengekomen condities zal nakomen;
5. indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk, of ongewijzigde instandhouding van
de overeenkomst in redelijkheid niet, van Aanbieder kan worden gevergd.

2. Indien de ontbinding aan de Koper toerekenbaar is, is Aanbieder gerechtigd tot vergoeding van de schade en daaronder begrepen kosten daardoor direct
of indirect ontstaan.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Aanbieder op de Koper onmiddellijk opeisbaar. Indien Aanbieder de nakoming van de

verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Indien Aanbieder op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting op ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot
vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Koper, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

5. In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie
maanden is opgeheven - ten laste van de Koper, van schuldensanering of een andere omstandigheid waardoor de Koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Aanbieder vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te
annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Aanbieder op de Koper
zijn in een dergelijk geval onmiddellijk opeisbaar.

6. Indien de Koper een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de
eventuele aan-, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal de Koper in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Overmacht

1. Aanbieder is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Koper indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid
die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten
komende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop Aanbieder geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Aanbieder niet in staat is zijn verplichtingen
na te komen. Aanbieder heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Aanbieder zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Aanbieder kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt
dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere
partij.

4. Indien Aanbieder bij het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst reeds gedeeltelijk is nagekomen of deze kan nakomen, en het
nagekomen respectievelijk na te komen deel van waarde is, is Aanbieder gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen deel apart te
factureren. De Koper is gehouden deze factuur te voldoen alsof er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6 Betaling en incassokosten

1. Betaling dient steeds te geschieden zoals vermeld op de door Aanbieder afgegeven factuur, offerte of aanbieding.
2. Betaling dient te geschieden ten kantoren van Aanbieder, danwel via een door Aanbieder aan te wijzen bank- of girorekening.
3. Indien de Koper in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Koper van rechtswege in verzuim. De Koper is alsdan een rente verschuldigd. In het geval van consumenten- koop is de rente gelijk aan de wettelijke rente. In andere gevallen is de Koper een rente verschuldigd van 1% van de
totale opdrachtwaarde per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag
zal worden berekend vanaf het moment dat de Koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

4. Wanneer Aanbieder door niet (tijdige) betaling genoodzaakt wordt tot het nemen van incassomaatregelen, komen alle hieraan verbonden (buitengerechtelijke) kosten voor rekening van Koper.

5. Aanbieder is gerechtigd, indien Koper in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, de werkzaamheden op te schorten, ook indien een
vaste levertijd is overeengekomen, danwel de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen. In dat
geval is de Koper aansprakelijk voor alle door Aanbieder geleden schade, onder meer winstderving en transportkosten en de kosten van de in gebreke
stelling.

6. Aanbieder kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Koper een andere volgorde voor de toerekening van
de betaling aanwijst. Aanbieder kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en
incassokosten worden voldaan.

7. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
8. Nadat de Koper in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor
rekening van de Koper. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen op dat moment in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Aanbieder echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt dan die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten
voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Koper worden verhaald. De Koper is over
de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Aanbieder in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Aanbieder totdat de Koper alle verplichtingen uit de met

Aanbieder gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2. Aanbieder blijft tevens eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken zolang de wederpartij de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden, voortvloeiende uit dergelijke overeenkomsten, niet betaald heeft en zolang de Koper vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomst niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten.

3. Door Aanbieder geleverde zaken, die ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Koper is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te
bezwaren.

4. De Koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Aanbieder veilig te stellen.
5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Koper
verplicht om Aanbieder daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

6. De Koper is verplicht om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Aanbieder ter inzage te geven.

7. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is deze bestemd voor Aanbieder. Voor zoveel als nodig verbindt de Koper zich er jegens Aanbieder bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken te) zijn.

Artikel 8 Verplichtingen van de Koper

1. De Koper zorgt ervoor dat Aanbieder tijdig kan beschikken:
1.

over de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen), zo nodig in overleg

met Aanbieder;
2.

over het gebouw, terrein of het water waarin en waarop het werk moet worden uitgevoerd;

3. over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen en hulpmiddelen;
4. over aansluitingen voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas en water;
5. over een sanitaire voorziening en veilige opslag gelegenheid voor gereedschappen, mits anders overeengekomen.

2. De benodigde elektriciteit, gas en water zijn voor rekeningen van de Koper.
3. De koper dient ervoor te zorgen, dat door anderen uit te voeren werkzaamheden en/of

4. leveringen, die niet tot het werk van Aanbieder behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt. De Koper dient de Aanbieder uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden met c.q. bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade, hiervoor aan te spreken.

Artikel 9 Aansprakelijkheid van de Koper

1. De Koper draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed, die
daarop door de bodemgesteldheid wordt uitgeoefend, alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen.

2. Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de Koper ter beschikking heeft gesteld, dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is de
Koper aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.

3. De gevolgen van de naleving van wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege, die na de dag van de offerte in werking treden, komen
voor rekening van de Koper, tenzij redelijkerwijs moet worden aangenomen dat Aanbieder die gevolgen reeds op de dag van de offerte had kunnen voorzien.

4. De Koper is aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte
leveringen.

5. Indien na totstandkoming van de overeenkomst blijkt dat het bouwterrein verontreinigd is of uit het werk komende bouwstoffen verontreinigd zijn, is de
Koper aansprakelijk voor de daaruit voor de uitvoering van het werk voortvloeiende gevolgen.

Artikel 10 Verplichtingen van Aanbieder

1. Aanbieder is verplicht het werk goed en deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren. Aanbieder dient het werk zodanig uit te
voeren, dat daardoor schade aan persoon, goed of milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. Aanbieder is voorts verplicht de door of namens Koper gegeven
orders en aanwijzingen op te volgen.

2. Het werk en de uitvoering daarvan zijn voor verantwoordelijkheid van Aanbieder met ingang van het tijdstip van aanvang tot en met de dag waarop het
werk als opgeleverd wordt beschouwd.

3. Indien de aard van het werk hiertoe aanleiding geeft, stelt Aanbieder zich voor aanvang van het werk op de hoogte van de ligging van kabels en leidingen.
4. Aanbieder wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van het werk van belang zijnde wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheids-

wege, voor zover deze op de dag van de offerte gelden. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden gevolgen zijn voor zijn
rekening.

5. Aanbieder is verplicht de Koper te wijzen op onvolkomenheden in door of namens de Koper voorgeschreven constructies en werkwijzen en in door of namens de Koper gegeven aanwijzingen, alsmede op gebreken in door de Koper ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwstoffen en hulpmiddelen,
voor zover Aanbieder deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen.

Artikel 11 Aansprakelijkheid van Aanbieder

1. Aanbieder aanvaard aansprakelijkheid voor door de Koper geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn
verbintenis. De aansprakelijkheid is gemaximeerd tot 750.000 euro per aanspraak met een maximum van 1.500.000 euro per jaar.

2. Indien de verzekeraar om inhoudelijke reden niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag dat op het betreffende onderdeel van de opdracht of levering betrekking heeft. Te late betaling van premies is geen geldige reden in dit kader.

3. In afwijking van lid 1 en 2 van dit artikel aanvaard Aanbieder geen aansprakelijkheid voor vervolgschade, schade wegens overschrijding van de levertermijnen als gevolg van de gewijzigde omstandigheden en schade als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van de Koper.

4. Aanbieder is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht.
5. De Aanbieder is nooit aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door de Koper of in opdracht van de Koper door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.

6. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Aanbieder of zijn personeel.
Artikel 12 Oplevering

1. De aanbieder meldt aan koper dat de levering compleet is. Aanbieder en koper maken een opleveringsronde en aanbieder stelt een opleveringslijst op.
2. Koper mag tot 30 dagen na de opleveringsronde punten toevoegen aan de lijst.
3. Aanbieder is gehouden de opleverpunten welke geacht worden binnen de levering te vallen binnen 30 dagen na melding te verhelpen. Voor punten die
buiten de levering vallen zal een prijsopgave worden verstrekt.

Artikel 13 Aansprakelijkheid na oplevering

1. Na het verstrijken van de onderhoudstermijn is Aanbieder niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk, behoudens indien het werk of enig
onderdeel daarvan door schuld van de Aanbieder, zijn leveranciers, zijn onderaannemers of zijn personeel een gebrek bevat dat door de Aanbieder redelijkerwijs niet eerder onderkend had kunnen worden en de Aanbieder van dat gebrek binnen redelijke termijn na ontdekking mededeling is gedaan.

Artikel 14 Garantievoorwaarden

1. De garantie op constructieve houten delen bedraagt 3 jaar na oplevering. Op overige houten delen geld een garantie van 1 jaar.
2. Mits aantoonbaar onderhoud is gepleegd en de boomhut, woonhut, tuinhuis, speeltoestel, speeltuin of ander bouwwerk van Aanbieder in originele staat
verkeert wordt garantie verleend. Slijtage door normaal gebruik, verkleuring en vandalisme zijn uitgesloten van garantie. Daarnaast behoudt Aanbieder
zich het recht af te wijken van de garantievoorwaarden bij extreme gebruiksomstandigheden.

3. De garantie is niet van toepassing op gebreken in de geleverde zaken die het gevolg zijn van ondeugdelijke montage en/of installatie, onderhoud of reparatie door derden, waaronder de afnemer.

4. In de opdrachtbevestiging kunnen afwijkende afspraken dan bovenstaande worden gemaakt over garantie.
Artikel 16 Intellectuele eigendomsrechten

1. De Aanbieder is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot
de door de Aanbieder in het kader van de overeenkomst geleverde of vervaardigde werken, zaken, bescheiden e.d.. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. De uitoefening van de in lid 1 van dit artikel vermelde rechten is, zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan de Aanbieder voorbehouden.
1.

De Koper is niet gerechtigd de door de Aanbieder geleverde of vervaardigde bescheiden te gebruiken buiten de context van de overeenkomst. Het is

de Koper verboden deze bescheiden aan derden te verstrekken, derden hierin inzage te verlenen of deze bescheiden te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker.
2.

De Koper staat er voor in dat alle door hem aan de gebruiker te verstrekken of verstrekte gegevens c.q. bescheiden geen inbreuk maken op het

auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden. De Koper is aansprakelijk voor eventuele schade die de Aanbieder door dergelijke
inbreuken lijdt en vrijwaart de gebruiker voor aanspraken van deze derden.

