Algemene voorwaarden Geometius BV
Per 05-01-2021
Artikel 1 – DEFINITIES
Dienst(en)
De door Geometius te verrichten werkzaamheden ten behoeve van
een specifieke behoefte van de Opdrachtgever, niet zijnde werken of
Leveringen.
Geometius
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Geometius B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (1323 VA)
Almere aan het adres Operetteweg 4A.
Goed(eren)
Alle zaken vermogensrechten in de zin van artikel 3:1 Burgerlijk
Wetboek.
Levering(en)
De door Geometius op basis van de Overeenkomst ten behoeve van
de Opdrachtgever te leveren goederen.
Offerte(s)
Een aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek;
Opdrachtgever
Degene die de opdracht tot de Levering van Diensten en/of Goederen
aan Geometius geeft en daartoe met deze een Overeenkomst sluit.
Overeenkomst
De door Geometius en Opdrachtgever met elkaar gesloten
overeenkomst met betrekking tot de door Geometius te leveren
Goederen en/of Diensten.
Partijen
Opdrachtgever en Geometius gezamenlijk.
Prestatie(s)
De te verrichten Levering(en) en/of Dienst(en);
Schriftelijk
Door middel van een door beide Partijen ondertekend document of
door een brief, of e-mailbericht of elke andere door de Partijen
overeengekomen technische wijze.
Indirecte schade
Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
bedrijfsstagnatie.
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Artikel 2 – ALGEMEEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
aanbiedingen, Offertes en Overeenkomsten met betrekking tot de
Levering van Goederen en/of Diensten door Geometius, zulks met de
uitdrukkelijke uitsluiting van de door Opdrachtgever gehanteerde
(algemene) voorwaarden, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn
overeengekomen.
Van deze voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts van
toepassing mits Partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn
overeengekomen.
Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of
vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven en
treden Partijen in overleg teneinde (een) nieuwe bepaling(en) ter
vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te
komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de
nietige of vernietigende bepaling(en) in acht worden genomen.
Door het indienen van de Offerte wijst de Opdrachtgever
uitdrukkelijk de toepasselijkheid van zijn eigen (algemene)
voorwaarden van de hand.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie respectievelijk
de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de
Overeenkomst.
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Artikel 3 - AANBIEDINGEN, OFFERTE(S)
Elke door Geometius uitgebrachte aanbieding en Offerte, in welke
vorm dan ook, is vrijblijvend.
Een aanbieding en/of Offerte betreft slechts een prijsindicatie, zodat
door Opdrachtgever hier geen rechten aan kunnen worden ontleend.
Geometius kan na het uitbrengen van een aanbieding en/of Offerte op
verzoek van Opdrachtgever een definitieve Offerte uitbrengen met
daarin opgenomen een termijn voor aanvaarding. Na het verstrijken
van de in de offerte aangegeven termijn (geldigheidsduur) kunnen
geen rechten meer worden ontleend aan de in de Offerte gedane
aanbieding.
Gegevens vermeld in software en/of andere programmatuur, catalogi,
afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten en overige (technische)
informatie van Geometius, al dan niet van derden afkomstig, zijn niet
bindend.

Artikel 4 - TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMST
Een Overeenkomst tussen Partijen komt tot stand nadat de
Opdrachtgever de aanbieding/ Offerte van Geometius Schriftelijk
heeft aanvaard.
Indien Geometius Goederen en/of Diensten heeft geleverd aan de
Opdrachtgever zonder dat dit (nader) schriftelijk is vastgelegd, is de
inhoud van de aanbieding/Offerte samen met de inhoud van deze
voorwaarden bepalend voor de inhoud van de Overeenkomst van de
betreffende geleverde Goederen en/of Diensten.
Mondelinge toezeggingen door en afspraken met medewerkers van
Geometius binden Geometius slechts voor zover zij door haar
schriftelijk zijn bevestigd.
Artikel 5 – PRIJZEN
De door Geometius opgegeven prijzen zijn aangegeven in EURO en
exclusief BTW, importverplichtingen of andere belastingen,
heffingen of verplichtingen en exclusief de kosten van lading en
lossing, porto-, verzend-, transport- en rembourskosten, kosten van
derden en verzekering, tenzij Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. De door Geometius opgegeven prijzen gelden voor
Levering af fabriek/magazijn en zijn exclusief montage en
inbedrijfstellingskosten.
Indien er na de datum van totstandkoming van de overeenkomst van
overheidswege of als gevolg van gewijzigde verkoopcondities van
derden – ook al geschiedt dit als gevolg van voorzienbare
omstandigheden – is Geometius gerechtigd de tussen Partijen
overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.
Artikel 6 - BETALING
Geometius factureert de Opdrachtgever voor geleverde Goederen
en/of Diensten. Geometius heeft het recht deelfacturen toe te sturen
aan Opdrachtgever. Alle betalingen aan Geometius dienen te
geschieden
op
het
door
Geometius
aangewezen
bankrekeningnummer. Indien Partijen niet anders overeengekomen,
zal de betaling van de facturen binnen 30 dagen na factuurdatum
plaats dienen te vinden. Nieuwe klanten/opdrachtgevers van
Geometius dienen het gehele factuurbedrag vóór de door Geometius
aan hen te leveren Goederen en/of Diensten te voldoen, tenzij Partijen
schriftelijk anders zijn overeengekomen.
Betaling wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment
waarop het volledig verschuldigde bedrag op het door Geometius aan
te wijzen bankrekeningnummer is bijgeschreven en geschiedt zonder
enige aftrek of verrekening. Indien Opdrachtgever niet binnen de
overeengekomen termijnen betaalt, verkeert Opdrachtgever van
rechtswege in verzuim. In dat geval heeft Geometius het recht, zonder
voorafgaande ingebrekestelling, aan Opdrachtgever in rekening te
brengen de in Nederland geldende wettelijke (handels)rente en tevens
alle op de inning van haar vordering vallende gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten bedragen
15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 250.
Indien Opdrachtgever op grond van het bepaalde in lid 5 van dit
artikel in verzuim is geraakt, zijn vanaf dat moment alle bij
Geometius op de Opdrachtgever openstaande vorderingen direct
opeisbaar.
Geometius is te allen tijde gerechtigd om van Opdrachtgever
zekerheidstelling voor de betalingen van zijn facturen te eisen.
Geometius is gerechtigd haar Prestatie op te schorten in geval
Opdrachtgever nalaat de door Geometius gevraagde deugdelijke
zekerheid te stellen.
Bezwaren met betrekking tot de facturen van Geometius dienen door
de Opdrachtgever binnen 14 dagen na facturering schriftelijk en
gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt. Het bezwaar van
Opdrachtgever tegen een factuur van Geometius laat onverlet de
plicht van Opdrachtgever om tijdig voor volledige betaling van de
factuur van Geometius zorg te dragen. Na het verstrijken van de in
dit artikel genoemde bezwaartermijn heeft Opdrachtgever zijn
rechten ter zake het maken van bezwaar tegen de factuur verwerkt.
Tenzij de Opdrachtgever tegenbewijs levert, zijn de gegevens uit de
administratie van Geometius leidend.
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Artikel 7 - LEVERING EN AANVAARDING
De door Geometius opgegeven leveringstermijnen in de offerte en/of
overeenkomst zijn uitsluitend indicatief en gelden niet als fatale
termijn. Aan de door Geometius opgegeven termijnen kunnen door
de Opdrachtgever geen rechten worden ontleend. Een overschrijding
van (enige) termijn(en) door Geometius ontslaat de Opdrachtgever
op geen enkele wijze van diens (betalings)verplichtingen jegens
Geometius.
In geen geval gaat de leveringstermijn eerder lopen dan vanaf het
moment dat Geometius in het bezit is van alle voor de Opdracht
benodigde documenten en gegevens zoals, doch niet beperkt tot,
opdrachtnummers, inkoopreferentie e.d., zulks ter beoordeling van
Geometius.
De Levering van de Goederen zal plaatsvinden op het door
Opdrachtgever opgegeven afleveradres door middel van de door
Geometius te bepalen wijze van transport, expeditie, verpakkingen
etc., zonder dat daarvoor enige aansprakelijkheid van Geometius uit
kan voortvloeien.
De Levering van de Goederen wordt geacht te hebben
plaatsgevonden en door Opdrachtgever te zijn aanvaard, zodra de
Goederen aan het door Opdrachtgever opgegeven afleveringsadres
zijn bezorgd en de (vracht)bon door of namens Opdrachtgever is
ondertekend. Indien de Goederen niet tijdig door Opdrachtgever zijn
afgenomen, worden deze voor zijn rekening en risico door Geometius
opgeslagen.
Indien de Opdrachtgever ervoor kiest om de Goederen zelf af te
halen, wordt de Levering geacht te hebben plaatsgevonden op het
moment dat Opdrachtgever de goederen heeft opgehaald.
Geometius heeft het recht de Goederen in gedeelten te leveren.
In geval van niet tijdige Levering door Geometius dient de
Opdrachtgever Geometius schriftelijk in gebreke te stellen en
Geometius een redelijke termijn te gunnen om alsnog voor nakoming
te kunnen zorgdragen.
In het geval als genoemd in lid 7 van dit artikel, heeft de
Opdrachtgever slechts het recht de Overeenkomst te ontbinden voor
zover deze nog niet is nagekomen en de instandhouding van het nog
niet nagekomen gedeelte van de Overeenkomst in redelijkheid niet
van Opdrachtgever kan worden gevergd.
Geometius heeft het recht om, wanneer zij door overmacht wordt
verhinderd de Goederen en/of Diensten geheel en/of tijdig te leveren,
de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en betaling te
vorderen ter zake de wel geleverde Goederen en/of Diensten, zonder
dat Geometius is gehouden tot enige schadevergoeding en/of
garantie.
Wanneer Levering van Goederen en/of het verrichten van Diensten
wegens niet aan Geometius toerekenbare omstandigheden, anders
dan overmacht, wordt vertraagd, zal de overeengekomen prijs door
Geometius worden gefactureerd en dient deze door de Opdrachtgever
te worden voldaan als ware er tijdig geleverd. Geometius is
gerechtigd om over de periode tot de Levering aan Opdrachtgever
een tijdelijk alternatief aan te bieden in huur of anderszins, zulks op
kosten van Opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
Wanneer Geometius in het geval zoals genoemd in lid 10 van dit
artikel genoodzaakt is Goederen terug te nemen of deze Goederen op
te slaan, is Geometius gerechtigd om daar aan Opdrachtgever per
maand een bedrag voor in rekening te brengen ten bedrage van
[percentage] % van het door Opdrachtgever te betalen factuurbedrag.
Artikel 8 – OVERGANG RISICO
Dadelijk nadat de Goederen als geleverd gelden in de zin van artikel
7, draagt Opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte
schade, die aan of door dit product mocht ontstaan.
Als Geometius de Goederen ter levering aan Opdrachtgever heeft
aangebonden, maar Opdrachtgever de betreffende Goederen, om
enigerlei, niet aan Geometius toe te rekenen omstandigheid, redenen
niet afneemt, zijn de te leveren Goederen vanaf het moment van
aanbieding van de Goederen daarvan voor rekening en risico van
Opdrachtgever, onverminderd de overige in dat geval aan Geometius
toekomende rechten.
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Artikel 9 – VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER
Opdrachtgever zal Geometius alle medewerking en faciliteiten
verlenen die nodig en gebruikelijk zijn voor de uitvoering van de
overeenkomst. Ter voorkoming van schade aan instrumenten,
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systemen, andere zaken of personen zal Opdrachtgever passende
maatregelen nemen. Opdrachtgever zal de medewerkers van
Geometius ter plaatse volledig informeren over
veiligheidsvoorschriften en andere voorzorgsmaatregelen en over
bij hen aanwezige gevaarlijke ruimtes en stoffen.
Schade die ontstaat doordat niet of niet tijdig is voldaan aan het in lid
1 van dit artikel bepaalde, is voor rekening van Opdrachtgever.
Indien door een aan Opdrachtgever toe te rekenen oorzaak Geometius
op een door Partijen afgesproken tijdstip niet aan haar
werkzaamheden kan beginnen of deze niet kan continueren, kunnen
de wachttijden en/of tevergeefs gemaakte kosten die daarvan het
gevolg zijn, aan Opdrachtgever worden doorberekend.
Artikel 10 - KWALITEIT
De door Geometius geleverde Goederen gelden als deugdelijk indien
zij voldoen aan de wettelijke kwaliteitsvereisten die, ten tijde van de
totstandkoming van de Overeenkomst ter plaatse van de vestiging
van Geometius gelden, alsmede indien de Goederen beantwoorden
aan de tussen Partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties.
Indien Opdrachtgever de Goederen zelf bij Geometius ophaalt, zoals
bedoeld in lid 5 van artikel 7 van deze voorwaarden, stelt Geometius
de Opdrachtgever in de gelegenheid de Goederen bij Geometius te
controleren. In voornoemde gevallen worden klachten ter zake de
kwaliteit van de Goederen niet door Geometius in behandeling
genomen indien de Opdrachtgever de Goederen niet controleert bij
Geometius of in het bijzijn van Geometius.
Opdrachtgever is verplicht zich ter zake de door Geometius geleverde
Goederen te houden aan alle verplichtingen voortvloeiende uit de
Overeenkomst, de algemeen geldende normen en de voorschriften
die bij of krachtens wet gelden. Opdrachtgever vrijwaart Geometius
voor alle aanspraken van derden, overheidsinstanties daaronder
begrepen, indien en voor zover de Opdrachtgever zich niet aan
voormelde verplichtingen houdt.
Artikel 11 – INSCHAKELEN VAN DERDEN
Geometius is gerechtigd bij de uitvoering van haar werkzaamheden
en/of diensten dan wel andere op haar rustende verplichtingen,
derden in te schakelen.
Indien en voor zover een derde algemene voorwaarden hanteert
welke van toepassing zijn en/of de derde is gebonden aan algemene
voorwaarden of regelgeving welke van toepassing is op de onderlinge
rechtsverhouding tussen deze derde en de Geometius, zijn de
betreffende algemene voorwaarden ook van toepassing in de
rechtsverhouding tussen Geometius en Opdrachtgever. In dat geval
blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden van
Geometius onverminderd van kracht.
Artikel 12- GARANTIE
De garantieduur van de door Geometius geleverde Goederen en/of
installatie- en montagewerkzaamheden bedraagt zes maanden.
Indien de looptijd van de fabrieksgarantie voor de geleverde
Goederen afwijkt van de vorenbedoelde termijn, geldt de door de
fabrikant gestelde garantietermijn.
De garantieduur gaat in op de dag van Levering.
Uit hoofde van de garantie is Geometius slechts aansprakelijk voor
de gebreken waarvan Geometius binnen de garantieduur in kennis is
gesteld en waarvan Opdrachtgever bewijst dat zij binnen de
garantieduur zijn ontstaan als direct gevolg van de ondeugdelijke
fabricage en/of gebruik van ondeugdelijke materialen.
De verplichtingen van Geometius uit hoofde van deze garantie reiken
niet verder dan het kosteloos vervangen of herstellen van het
gebrekkige product, zulks ter vrije keuze van Geometius.
Kosten (zoals o.a. transportkosten) gemoeid met reparatie/vervanging op locatie komen, behoudens het onder de garantie
vallende arbeidsloon van de desbetreffende reparatie/vervanging, te
allen tijde voor rekening van Opdrachtgever.
Opdrachtgever behoeft te allen tijde de uitdrukkelijke schriftelijke
goedkeuring van Geometius voor reparatie/vervanging en/of
onderhoud door derden, op straffe van verval van garantie.
Onder de garantie vallen nimmer gebreken die het gevolg zijn van
normale slijtage, onoordeelkundige behandeling of
onoordeelkundig of onjuist onderhoud of reparaties/vervangingen
en/of onderhoud e.d. door Opdrachtgever zelf of door
Opdrachtgever ingeschakelde derden.
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Artikel 13 – KLACHTEN EN RECLAMATIES
Opdrachtgever is verplicht om hetgeen door Geometius is geleverd
onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 48 uur nadat de levering heeft
plaatsgevonden, te controleren op volledigheid en deugdelijkheid.
Opdrachtgever kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen door
Geometius is geleverd niet aan de overeenkomst en/of de daaraan
redelijkerwijs te stellen gebruiks- en kwaliteitseisen beantwoordt,
indien hij Geometius daarvan niet binnen bekwaamde tijd, doch
uiterlijk binnen 14 dagen na levering, schriftelijk in kennis van
heeft gesteld.
Indien Opdrachtgever tijdig, correct en terecht klaagt over de
uitvoering van de Overeenkomst, heeft Geometius de keus hetzij
het gebrek kosteloos te herstellen, hetzij opdrachtgever een korting
te geven op de overeengekomen vergoeding voor de
werkzaamheden. Door levering van één van deze prestaties is
Geometius jegens opdrachtgever tot geen enkele verdere
(schade)vergoeding gehouden. Opdrachtgever is verplicht om
Geometius ter zake het voregaande in de gelegenheid te stellen.
Reclame(s) ter zake van niet uitwendig waarneembare gebreken, en
van gebreken waarvan Opdrachtgever aantoont dat hij deze ondank
grondig en deskundig onderzoek niet binnen de in lid 1 en 2 van dit
artikel genoemde termijnen heeft kunnen ontdekken en melden,
dienen schriftelijk binnen 30 dagen, nadat Opdrachtgever de
gebreken heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken,
aan Geometius te worden gemeld.
Opdrachtgever zal ingeval van een reclame de betreffende goederen
voor zijn risico en rekening terstond aan Geometius retourneren
Geometius is gerechtigd een eigen onderzoek in te stellen naar de
aard, omvang en oorzaak van de gestelde gebreken respectievelijk
de tekortkomingen te doen, in welk geval Opdrachtgever gehouden
is daaraan alle door Geometius wenste medewerking te verlenen,
zulks op straffe van verval het recht te reclameren.
Geometius heeft het recht om een eigen onderzoek in te stellen naar
de aard, omvang en oorzaak van de gestelde gebreken respectievelijk
de tekortkomingen te doen, in welk geval de Opdrachtgever
gehouden is daaraan alle door Geometius gewenste medewerking te
verlenen, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever ter zake de gestelde
gebreken respectievelijk de tekortkomingen geen aanspraken jegens
Geometius zal kunnen maken.
De aansprakelijkheid van Geometius ingeval van een zichtbaar dan
wel verborgen gebrek leidt nimmer tot een andere verplichting aan
de zijde van Geometius dan (i) restitutie van de koopprijs, of (ii)
herstel, of (iii) (her)levering van een deugdelijk exemplaar, zulks ter
vrije keuze van Geometius.
Klachten en reclamaties ontslaan Opdrachtgever niet van
verplichtingen die voor hem uit de Overeenkomst voortvloeien.
Artikel 14 – AANSPRAKELIJKHEID
De aansprakelijkheid van Geometius is beperkt tot voldoening van
hetgeen deze ingevolge de garantie als bedoeld in artikel 12 op zich
heeft genomen. Iedere verdere aansprakelijkheid, hetzij voor directe,
hetzij voor indirecte schade, kosten en interesten hetzij (in)directe
schade veroorzaakt door een werknemer van Geometius dan wel
een door Geometius ingeschakelde derde is ,behoudens opzet en/of
grove schuld, uitdrukkelijk uitgesloten.
Opdrachtgever vrijwaart Geometius ter zake van iedere mogelijke
aansprakelijkheid jegens derden voortvloeiend dan wel verband
houdend met door Geometius ten behoeve van Opdrachtgever
verrichte Levering van Goederen en/of Diensten.
Ingeval de uitsluiting van aansprakelijkheid als bedoeld in lid 1 en 2
van dit artikel door een daartoe bevoegde rechter geheel of
gedeeltelijk nietig wordt verklaard dan wel wordt vernietigd, is
Geometius alleen aansprakelijk voor direct aantoonbaar geleden
schade, met uitsluiting van gevolgschade en indirecte schade, en
deze aansprakelijkheid voor deze directe schade nooit meer zal zijn
dan het door Geometius bij Opdrachtgever in rekening gebrachte
factuurbedrag exclusief BTW, verminderd met reeds gefactureerde
en de nog te factureren bedragen, althans, tot de maximale hoogte
van het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt
uitgekeerd. In het geval van deelleveringen is de verplichting van
Geometius voorts beperkt tot de op dat deel van de Overeenkomst
betrekking hebbende prijs, waarmee het schadeongeval het nauwste
samenhangt.
Indien twee of meer Opdrachtgevers gezamenlijk een Overeenkomst
hebben gesloten met Geometius, zijn zij hoofdelijk tegenover
Geometius verbonden.
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Geometius is niet aansprakelijk voor fouten en/of tekortkomingen
ter zake de geleverde Goederen en/of Diensten indien deze
fouten/tekortkomingen voortvloeien uit gedragingen en/of
handelingen van de Opdrachtgever en/of door of namens
Opdrachtgever ingeschakelde derden.
Artikel 15 – OVERMACHT
Voor schade die Opdrachtgever mocht lijden ingeval enige Prestatie
door Geometius wordt verhinderd, bemoeilijkt, vertraagd dan wel
niet meer op een economisch basis voor Geometius uitvoerbaar is
als gevolg van omstandigheden waarop en op de gevolgen waarvan
Geometius geen invloed kan uitoefenen, voorzienbaar dan wel
onvoorzienbaar, waaronder die welke normaliter voor rekening van
Geometius zouden is komen (overmacht), is Geometius niet
aansprakelijk.
Ingeval van tijdelijke overmacht heeft Geometius het recht naar
eigen keuze de termijn van Levering te wijzigen dan wel de
Overeenkomst te annuleren zonder dat Geometius ter zake enige
schadevergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd is.
Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan: een
tekortkoming van Geometius die niet is te wijten aan zijn schuld en,
noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende
opvattingen voor haar rekening komt, waaronder, doch niet
uitsluitend, derden die weigeren mee te werken, ongeval, staking,
brand, (gewapende) overval, blokkade, oorlog, rellen, bezetting,
overheidsbelemmering,
(grootschalige)
(natuur)rampen,
atoomkernreacties, transportmoeilijkheden, vertraagde Levering
van Goederen, buitenwerkingstelling van communicatiemiddelen
(telefoon, e-mail, fax e.d.), buitenwerkingstelling (tijdelijk of om
welke reden dan ook) van de elektrische- en/of elektronische
infrastructuur (computers e.d.), vernietiging en/of verdwijning van
de elektronische gegevens en/of frauduleus gebruik daarvan door
derden, overige bedrijfsstoornissen en andere buiten controle van
Geometius liggende oorzaken.
Artikel 16 – INTELLECTUEEL EIGENDOM
Het is Opdrachtgever niet toegestaan de in artikel 3 lid 3 genoemde
gegevens openbaar te maken, te kopiëren, na te maken, ter kennis van
derden te brengen, (het gebruiksrecht van) de software en/of andere
programmatuur te verkopen, verhuren, vervreemden, in zekerheid
over te dragen dan wel aan derden af te staan of te wijzigen.
De broncode van de programmatuur wordt niet aan Opdrachtgever
ter beschikking gesteld.
De eigendom van en alle rechten van industriële en intellectuele
eigendommen met betrekking tot de software en/of andere
programmatuur blijven bij Geometius. Het is Opdrachtgever niet
toegestaan aanduidingen van intellectuele eigendommen te
verwijderen.
Opdrachtgever is ermee bekend dat de software en/of andere
programmatuur vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van
Geometius bevat.
Het is Geometius toegestaan technische maatregelen te nemen ter
bescherming van de software en/of andere programmatuur.
Artikel 17 – EIGENDOMSVOORBEHOUD
Geleverde Goederen blijven eigendom van Geometius tot aan het
moment waarop alle vorderingen op Opdrachtgever aangaande deze
Goederen volledig zijn voldaan.
Zolang de eigendom van de geleverde Goederen niet op
Opdrachtgever is overgegaan, is het Opdrachtgever niet toegestaan
om de Goederen te verpanden of te bezwaren met enig ander recht
ten behoeve van een derde.
Ingeval van niet-nakoming van enige verplichting door
Opdrachtgever jegens Geometius is laatstgenoemde gerechtigd
zonder enige voorafgaande ingebrekestelling de Goederen terug te
nemen, waarna de Opdrachtgever zal worden gecrediteerd voor de
marktwaarde van de Goederen, die in geen geval hoger is dan de
oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming
gepaard gaande kosten en onverminderd alle overige in dat geval aan
Geometius toekomende rechten, waaronder, doch niet uitsluitend, het
recht op verrekening met de eventueel door Geometius geleden
schade.
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Artikel 18 – PANDRECHT EN RETENTIERECHT
Op alle Goederen die Geometius uit welken hoofde dan ook onder
zich heeft of zal verkrijgen, wordt ten behoeve van Geometius een
pandrecht gevestigd en komt hem een retentierecht ex artikel 3:290
BW toe tot zekerheid van alle vorderingen die Geometius heeft en/of
zal verkrijgen op Opdrachtgever.

1.

1.
Artikel 19 – DIENSTEN
In het bijzonder in die gevallen waarin Geometius zich ertoe heeft
verplicht een Prestatie te leveren van niet stoffelijke aard is
Geometius er slechts toe verplicht om een zo goed mogelijke prestatie
te leveren, maar kan zij het realiseren van het door Opdrachtgever
beoogde resultaat niet garanderen. Voor Geometius geldt dan ook een
inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting bij de
Levering van Diensten.

1.

2.

3.

a.

b.
c.
4.

Artikel 20 - OPSCHORTING/ONTBINDING
Geometius heeft het recht de Levering van Goederen en/of Diensten
op te schoren dan wel te staken als de Opdrachtgever enige
(betalings)verplichting, voortvloeiende uit enige Overeenkomst
tussen Partijen, niet nakomt.
Indien Opdrachtgever in verzuim is komen te verkeren, waaronder
doch niet uitsluitend vallen de genoemde gevallen in lid 3 van dit
artikel, heeft Geometius het recht de Overeenkomst te ontbinden. In
dat geval is Opdrachtgever, met inachtneming van het bepaalde in
deze algemene voorwaarden, verplicht tot vergoeding van de door
Geometius gemaakte kosten en voorgeschoten bedragen, welke in dat
geval direct opeisbaar zijn en niet kunnen worden aangewend ter
verrekening van enige (gepretendeerde) vordering die Opdrachtgever
op Geometius heeft. Dit laat onverlet het recht van Geometius op
schadevergoeding, waaronder tevens doch niet uitsluitend begrepen,
het positief contractsbelang.
Geometius is gerechtigd om, zonder dat daartoe een
ingebrekestelling is vereist, de Overeenkomst onmiddellijk te
ontbinden indien:
Opdrachtgever of degene die zich voor opdrachtgevers
verplichtingen garant heeft gesteld of zekerheden heeft verstrekt, in
staat van faillissement wordt verklaard, in liquidatie treedt,
bedrijfsactiviteiten staakt of een besluit neemt tot liquidatiestaking
of aanvragen van faillissement of surseance van betaling;
Opdrachtgever haar rechtspersoonlijkheid wijzigt
Ten laste van opdrachtgever beslag wordt gelegd.
Bij een (buiten)gerechtelijke ontbinding van de Overeenkomst
wegens een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Geometius
vindt geen ongedaanmaking plaats van de reeds door Geometius
geleverde Goederen en/of Diensten. In dit geval zijn de op het
moment van de ontbinding door de Opdrachtgever verschuldigde
bedragen direct opeisbaar en kunnen niet worden aangewend ter
verrekening van enige (gepretendeerde) vordering die Opdrachtgever
op Geometius heeft.
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Artikel 21 – OVERDRACHT VAN RECHTEN
Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit
de Overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de
voorafgaande schriftelijke toestemming van Geometius.
Artikel 22 – ONDERHOUDSCONTRACT
Alleen aansluitend op een garantieperiode of na een door Geometius
goedgekeurde onderhoudsbeurt kan een onderhoudscontract worden
gesloten.
Een onderhoudscontract kan op elk tijdstip ingaan en heeft voor de
eerste keer een looptijd van één jaar, tenzij tussen Partijen anders is
overeengekomen.
Het onderhoudscontract wordt telkens stilzwijgend met één jaar
verlengd, tenzij Geometius of Opdrachtgever uiterlijk twee maanden
voor afloop van onderhoudscontract aan de andere partij schriftelijk
te kennen geeft het onderhoudscontract niet te willen verlengen, of
anders is overeengekomen.
Jaarlijks spreken Partijen in onderling overleg af op welke data
Geometius de periodieke onderhoudsbeurten zal verrichten.
Het onderhoud omvat niet de opheffing van storingen veroorzaakt
door (i) onzorgvuldig of onoordeelkundig gebruik door
Opdrachtgever of door Opdrachtgever ingeschakelde derden, (ii)
niet door Geometius aan Opdrachtgever geleverde randapparatuur,
of (iii) reparaties, wijzigingen of toevoegingen aan de instrumenten
uitgevoerd door Opdrachtgever of door Opdrachtgever
ingeschakelde derden.
Artikel 23 – SLOTBEPALINGEN
Deze algemene voorwaarden worden ook in de Engelse taal ter
beschikking gesteld. In geval van geschil over de inhoud en/of
betekenis en/of interpretatie van enige bepaling, zal de Nederlandse
inhoud en/of betekenis en/of interpretatie steeds beslissend zijn.
Op alle overeenkomsten tussen Geometius en Opdrachtgever is
Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens
Koopverdrag is uitgesloten.
Alle geschillen tussen Partijen die voortvloeien uit enige
Overeenkomst of deze algemene voorwaarden zullen worden
voorgelegd aan de daartoe bevoegde Nederlandse rechter. Indien de
wet niet voorziet in bevoegdheid van een Nederlandse rechter, zal
de rechtbank van het arrondissement waar Geometius is gevestigd
uitsluitend bevoegd zijn.

