met het tot stand brengen van de offerte aan degene op wiens verzoek hij de offerte uitbracht in rekening
te brengen.
Artikel 4. Overeenkomst
1. De overeenkomst tussen partijen komt tot stand nadat opdrachtnemer de aanvaarding van de offerte
schriftelijk aan opdrachtgever heeft bevestigd of nadat opdrachtnemer feitelijk uitvoering aan de
offerte/overeenkomst heeft gegeven.
2. Indien een opdracht wordt gegeven door twee of meer opdrachtgevers zijn zij hoofdelijk verbonden en
heeft de opdrachtnemer tegenover ieder van hen recht op nakoming voor het geheel.
3. Opdrachtnemer is bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.
4. Wijzigingen en/of aanvullingen in/op reeds tot stand gekomen overeenkomsten zijn slechts geldig
indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
1. De opdrachtnemer zal zich inspannen de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te
voeren, de belangen van de opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar
een voor de opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal de opdrachtnemer
de opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
2. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft
dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen
dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer
worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet
tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens
de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat
opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige
gegevens.
4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan
opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten
tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft
goedgekeurd.
5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in
verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever
toerekenbaar is.
6. Tenzij anders is overeengekomen behoren het uitvoeren van tests, het aanvragen van
vergunningen en het beoordelen of instructies van de opdrachtgever voldoen aan wettelijke of
kwaliteitsnormen niet tot de opdracht van de opdrachtnemer.
7. Opdrachtgever kan géén rechten ontlenen aan de door opdrachtnemer gedane mededelingen over
(technische) productspecificaties en gegevens zoals bijvoorbeeld vermeld op de website, in brochures,
catalogi of andere informatie verschaffende bescheiden, tenzij diezelfde gegevens zijn opgenomen in
de tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst.
8. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor alle
(product)specificaties in de ruimste zin van het woord, plannen schema’s en dergelijke, alsmede niet
voor materialen of onderdelen die uitdrukkelijk door of namens opdrachtnemer worden
voorgeschreven. Opdrachtgever zal opdrachtnemer op eerste verzoek vrijwaren voor aanspraken van
derden uit dien hoofde, aanspraken op grond van intellectuele eigendomsrechten daaronder begrepen.
9. Het inwinnen van advies bij opdrachtnemer, al dan niet over de toepassingsmogelijkheden van door
opdrachtnemer geleverde of nog te leveren zaken of over het door opdrachtgever beoogde
gebruiksdoel van die zaken, ontslaat opdrachtgever nimmer van diens eigen eindverantwoordelijkheid

of aansprakelijkheid hiervan.
10. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel voortvloeit uit de tussen partijen tot stand gekomen
overeenkomst, is opdrachtnemer nimmer verantwoordelijk of aansprakelijke voor de aanschaf of
keuzes van bepaalde zaken door opdrachtgever, noch verstrekt opdrachtnemer enige garanties
daaromtrent alsmede niet voor het door opdrachtgever beoogde gebruiksdoel van deze aangeschafte
zaken.
11. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, uitvoering, gewicht, formaat en dergelijke van de door
opdrachtnemer geleverde zaken, leveren voor opdrachtgever géén grond op om de tot stand gekomen
overeenkomst (al dan niet gedeeltelijk) te ontbinden, noch rechtvaardigt dit een vermindering van de
daarvoor verschuldigde koopprijs of geeft dit recht op vervanging of herstel.
12. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat
op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden
geleverd en daarmee in de macht van opdrachtgever of van een door opdrachtgever aan te wijzen
derde worden gebracht.

Artikel 6. Contractduur en uitvoeringstermijn
1. De overeenkomst tussen partijen wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard
van de overeenkomst anders voortvloeit (bijvoorbeeld voor de duur van een project) of
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Een door de opdrachtnemer opgegeven termijn voor het volbrengen van het ontwerp heeft
een indicatieve strekking, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders blijkt. Is
binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een
termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.
Artikel. 7 Honorarium
1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium of een
vaste prijs overeenkomen.
2. Indien geen vast honorarium of geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal het honorarium
worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend
volgens de gebruikelijke uurtarieven van opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de
werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
3. Het honorarium, de prijzen en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.
Artikel. 8 Facturering, betaling en verlangen van zekerheden
1. Opdrachtnemer zal periodiek, doorgaans maandelijks, factureren.
2. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer
aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de
declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
3. Opdrachtgever is niet bevoegd enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering
in mindering te brengen op de factu(u)r(en).
4. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is
de opdrachtgever van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, in verzuim.
Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke
handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. De rente over het
opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot
het moment van voldoening van het volledige bedrag. Tevens is opdrachtgever, zonder dat
een nadere aanmaning of ingebrekestelling is vereist, buitengerechtelijke incassokosten
verschuldigd aan opdrachtnemer welke 15% van de hoofdsom bedragen met als minimum een
bedrag van € 250,00. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke- en executiekosten
komen eveneens voor rekening van opdrachtgever

5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de
opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk
opeisbaar.
6. Opdrachtnemer heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in
de eerste plaats in mindering op de (buitengerechtelijke incasso)kosten, vervolgens in
mindering op de opengevallen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende
rente.
7. Bij het aangaan van overeenkomst heeft opdrachtnemer het recht een voorschotbetaling van
maximaal 50% van de opdrachtgever te verlangen.
8.Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om bestellingen c.q. opdrachten niet uit te
leveren/voeren totdat opdrachtgever alle betalingsverplichtingen aan opdrachtnemer heeft
voldaan.
9. Indien er op enig moment twijfel bestaat/ontstaat bij opdrachtnemer omtrent de
betalingscapaciteit of solvabiliteit van opdrachtgever, is opdrachtnemer bevoegd de
(af)levering of bezorging van zaken en/of uitvoering van nog te verrichten werkzaamheden op
te schorten totdat opdrachtgever voldoende zekerheid voor de nakoming van zijn (betalings)verplichtingen heeft verschaft aan opdrachtnemer. Of de door opdrachtgever aangeboden
zekerheden voldoende zijn, is uitsluitend ter beoordeling aan opdrachtnemer. Opdrachtgever
is aansprakelijk voor de door opdrachtnemer door deze vertraagde aflevering, bezorging of
uitvoering van werkzaamheden te lijden schade.
Artikel 9. Reclames
1. Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder
geval binnen zo kort mogelijke termijn te (laten) onderzoeken. Daarbij behoort opdrachtgever
te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is
overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer
gelden.
2. Eventuele zichtbare gebreken moeten binnen vijf (5) dagen na levering schriftelijk aan
opdrachtnemer te worden gemeld. Niet-zichtbare gebreken moeten binnen tien (10) dagen na
ontdekking aan opdrachtnemer te worden gemeld.
3. Tijdig (en op de juiste wijze) bij opdrachtnemer ingediende reclames geven, voor zover
mogelijk, opdrachtgever niet het recht de betaling van de koopprijs/vergoeding op te schorten
of te verrekenen, noch de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
4. Retourzendingen van gebrekkige zaken zijn zonder voorafgaande schriftelijke instemming
van opdrachtnemer niet toegestaan dan wel verplichten opdrachtnemer geenszins automatisch
tot vervanging, herstel of creditering over te gaan.
5. Eventuele op ingediende reclames gebaseerde rechtsvorderingen en verweren dienen – op
straffe van verval van dit recht – door opdrachtgever te worden ingesteld binnen één (1) jaar
nadat de reclame bij opdrachtnemer is ingediend.
Artikel 10. Garantie
1. De door de opdrachtnemer te leveren zaken en/of goederen voldoen aan de gebruikelijke
eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen
worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd.
2. De voornoemde garantie zal geldig zijn voor de overeengekomen garantietermijn of, bij
gebreke daarvan, de in de branche gebruikelijke garantietermijn. Indien de door de
opdrachtnemer verstrekte garantie een zaak/goed betreft die door een derde werd
geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot de garantie die de producent ervoor verstrekt. Na
verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief
administratie-, verzend- en voorrijdkosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

3. De opdrachtgever heeft géén aanspraak op garantie als bedoeld in dit artikel als de
geconstateerde gebreken zijn veroorzaakt door onjuist of ondeskundig gebruik dan wel
onderhoud, door een onjuiste toepassing van de geleverde zaken/goederen door de
opdrachtgever of door derden, de opdrachtgever de (af)geleverde zaken/goederen
doorverkoopt aan een derde, de opdrachtgever zelf wijzigingen in de zaken/goederen
aanbrengt of laat aanbrengen, de zaken/goederen zelf op enige wijze monteert, implementeert,
repareert of dit door een derde laat uitvoeren of indien de zaak door een van buitenkomende
oorzaak, die niet aan de opdrachtnemer valt toe te rekenen, onbruikbaar is geworden.
Artikel 11 Ontbinding
1. Indien opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan één of meerdere van zijn
verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst
voldoet, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst, of een gedeelte daarvan dat nog moet
worden uitgevoegd, zonder ingebrekestelling en zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist,
al dan niet gedeeltelijk, te ontbinden en het door hem geleverde, voor zover nog niet betaald,
terug te nemen. Dit, onverminderd het recht van opdrachtnemer op vergoeding van eventueel
verlies, winstderving en andere schade die als gevolg van die tekortkoming is ontstaan of nog
zal ontstaan.
2. Het bepaalde in lid 1 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing ingeval van:
schorsing van betalingen, van aanvraag of verlening van surseance van betaling, tot
faillietverklaring of het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling of liquidatie
(van de onderneming) van opdrachtgever of van diens overlijden of indien opdrachtgever
door beslaglegging of anderszins de beschikking over zijn vermogen verliest.
3. In de gevallen als genoemd in lid 1 en lid 2 van dit artikel, is iedere vordering die
opdrachtnemer heeft op opdrachtgever direct en volledig opeisbaar.
Artikel 12. Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Ingeval opdrachtnemer uit enige hoofde jegens opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn, dan
is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt overeenkomstig het bepaalde in dit artikel.
2. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade, geleden door opdrachtgever of derden,
die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld / bewuste roekeloosheid
van opdrachtnemer of van diens tot de bedrijfsleiding behorende leidinggevenden, zulks met
inachtneming van het hierna bepaalde. Voor zover opdrachtnemer buiten opzet of grove
schuld / bewuste roekeloosheid aansprakelijk mocht zijn of kan worden gehouden voor
schade, ongeacht de grondslag daarvan, dan gelden daarvoor tevens de beperkingen als
omschreven in de volgende leden van dit artikel.
3. Voor vergoeding komt alleen in aanmerking die schade waartegen opdrachtnemer
verzekerd is en slechts voor zover de verzekeringsmaatschappij tot uitkering overgaat, dan
wel die schade waartegen opdrachtnemer redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn gelet op
de in de branche van opdrachtnemer geldende gebruiken. Daarbij gelden de navolgende
beperkingen en situaties waarin in ieder geval géén sprake is van opzet of grove schuld /
bewuste roekeloosheid als bedoeld in lid 2 van dit artikel en is de aansprakelijkheid van
opdrachtnemer, ongeacht of de schade verzekerd is dan wel of de verzekeringsmaatschappij
tot uitkering overgaat en ongeacht de grondslag van de aansprakelijkheid, beperkt als volgt:
Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van:
a. fouten in het materiaal dat door de 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 de opdrachtgever, zoals het niet tijdig of
niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.

c. fouten van door of namens de opdrachtgever ingeschakelde derden.
d. gebreken in offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van
toeleveranciers.
e. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever zijn goedkeuring heeft
gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft
gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.
f. fouten in het ontwerp of de tekst/gegevens, indien de opdrachtgever het tot stand brengen of
laten uitvoeren van een bepaald(e) model, prototype of proef achterwege heeft gelaten, en
deze fouten in een dergelijk(e) model, prototype of proef wel waarneembaar zouden zijn
geweest.
g. misverstanden of onjuist overgekomen informatie.
Ingeval van aansprakelijkheid op de grond van dit artikel, is opdrachtnemer nimmer gehouden
een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan de netto factuurwaarde van de desbetreffende
koop, levering, opdracht, zulks met een maximum van € 10.000,00.
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade en/of gevolgschade en/of
immateriële schade geleden door opdrachtgever of derden. Opdrachtgever dient zich
desgewenst zelf tegen deze schades te verzekeren.
5.De door opdrachtnemer te vergoeden schade zal worden gematigd, indien de door
opdrachtgever te betalen prijs of vergoeding gering is in verhouding tot de omvang van de
door opdrachtgever geleden schade. In dit kader wordt uitdrukkelijk afgeweken van hetgeen is
bepaald in artikel 6:109 lid 2 BW.
6. Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer, alsmede de door hem ingeschakelde derde(n),
te vrijwaren voor enige aanspraken van derden wegens vergoeding van schade ten gevolge
van het gebruik of toepassing van de geleverde zaken of prestatie(s).
7. Indien opdrachtgever één of meerdere verplichtingen voortvloeiende uit de met
opdrachtnemer tot stand gekomen overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet, niettijdig of niet behoorlijk nakomt, is opdrachtgever – zonder nadere ingebrekestelling – in
verzuim en volledig aansprakelijk voor alle schade die opdrachtnemer en de door
opdrachtnemer ingeschakelde derde(n) daardoor lijdt/lijden, zulks onverminderd de overige
rechten en bevoegdheden van opdrachtnemer op grond van de wet of op grond van deze
algemene voorwaarden.
8. Eventuele op aansprakelijkheid van opdrachtnemer gebaseerde rechtsvorderingen en
verweren dienen – op straffe van verval van dit recht – door opdrachtgever te worden
ingesteld binnen één (1) jaar nadat opdrachtgever met de ontstane schade bekend is geworden
dan wel had behoren te zijn.
Artikel. 17 Overmacht
1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe
gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan: iedere omstandigheid die
opdrachtnemer redelijkerwijze niet heeft kunnen voorzien, waarop opdrachtnemer geen
invloed heeft althans die zich redelijkerwijze aan de macht van opdrachtnemer onttrekt.
2. Naast hetgeen onder overmacht wordt begrepen in de wet en jurisprudentie, is aan de zijde
van opdrachtnemer sprake van overmacht indien opdrachtnemer na de totstandkoming van de
overeenkomst verhinderd wordt aan een of meerdere verplichtingen uit de gesloten
overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van (in zowel binnenals buitenland): oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, storm, bliksem, brand,
waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en
uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de

levering van energie of aanlevering van grondstoffen, vertraging tijdens het transport, nietwerkbare omstandigheden, ziekte, arbeidsongeschiktheid of uitval van personeel (al dan niet
voor onbepaalde duur), alles zowel in het bedrijf van opdrachtnemer, opdrachtgever als bij
derden van wie opdrachtnemer de benodigde diensten, materialen, zaken of grondstoffen
geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in
eigen beheer, en voorts alle overige oorzaken buiten de schuld of risicosfeer van
opdrachtnemer ontstaan en feiten en omstandigheden waarbij van opdrachtnemer in gemoede
niet kan worden gevergd dat hij aan zijn verplichtingen dient te voldoen.
3. Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot schadevergoeding aan
de andere partij.
4. Ingeval opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn
verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is
opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een
afzonderlijk overeenkomst.
Artikel 18 Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in
het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie
geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de
aard van de informatie.
Artikel 19 Intellectuele eigendom en auteursrechten
1. Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt opdrachtnemer
zich de rechten en bevoegdheden voor die opdrachtnemer toekomen op grond van de
Auteurswet.
2. Het is opdrachtgever niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de
aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
3. De in het kader van de overeenkomst eventueel door opdrachtnemer tot stand gebrachte
ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische)
bestanden, blijven eigendom van opdrachtnemer, ongeacht of deze aan opdrachtgever of aan
derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
4. Alle door opdrachtnemer eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen,
tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door
opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming
van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden
worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
5. Opdrachtnemer is gerechtigd om de door hem geleverde / vervaardigde zaken of verleende
diensten met naam, merk, reclameboodschap of andere uiting van opdrachtgever af te beelden
in catalogi, reclamedrukwerk, publicaties, advertenties of deze tijdens beurzen en
tentoonstellingen te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van opdrachtgever of
derden. Tevens behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de eventueel door de uitvoering
van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover
hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. Dit, zonder dat
opdrachtnemer daarvoor enigerlei vergoeding aan opdrachtgever of een derde is verschuldigd.
6. Opdrachtgever vrijwaar opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot
rechten van intellectuele eigendom op door opdrachtgever verstrekte materialen, gegevens of
afbeeldingen die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 20: Rechtsmacht, toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Uitsluitend de Nederlandse rechter heeft rechtsmacht.
2. Op de tussen partijen gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
3. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig
worden beschouwd – die naar aanleiding van deze overeenkomst of van de overeenkomsten
die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen partijen mochten ontstaan, worden beslecht door de
bevoegde rechter van het arrondissement van de vestigingsplaats van opdrachtnemer, tenzij
uitdrukkelijk anders en dwingendrechtelijk voortvloeit uit de wet of internationale verdragen
dan wel partijen schriftelijk een alternatieve wijze van geschillenbeslechting (bijvoorbeeld:
arbitrage) overeenkomen.

