Algemene voorwaarden Didata Automatisering B.V.

januari 2015

Onder Didata wordt verstaan Didata Automatisering B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Didam aan
Aalsbergen 12, 6942 SE, en alle daaraan gelieerde ondernemingen, voor zover zij deze voorwaarden op haar
transacties van toepassing hebben verklaard.
Artikel 1. Definities/ toepassingen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Didata gedane aanbiedingen, alle met Didata
gesloten overeenkomsten tot koop en verkoop van goederen, software licenties en/of verrichten van diensten,
alsmede op de uitvoering van die overeenkomsten, en op alle andere verbintenissen met Didata.
De toepasselijkheid van eventuele door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, hoe ook genaamd, wordt
hiermede uitdrukkelijk buiten toepassing verklaard.
1.2 Inkoop - en andere voorwaarden, welke de opdrachtgever van toepassing verklaart, verbinden Didata niet,
tenzij deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Didata zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag voorts niet
worden afgeleid uit de enkele omstandigheid dat Didata een mededeling van de opdrachtgever dat deze de
algemene voorwaarden van Didata niet aanvaardt en haar eigen voorwaarden toepasselijk wenst te verklaren,
onweersproken laat.
1.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden
van toepassing zijn, zijn slechts geldig indien zij schriftelijk zijn overeengekomen en gelden pas na uitdrukkelijke
schriftelijke aanvaarding daarvan door Didata. Indien Didata niet steeds naleving van deze voorwaarden verlangt,
brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat Didata het recht verliest om in
toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen zich op de strikte naleving van deze algemene voorwaarden te
beroepen.
1.4 Onder de opdrachtgever wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: iedere rechtspersoon of natuurlijke
persoon die met Didata een verbintenis is aangegaan, danwel van Didata een aanbod daartoe heeft ontvangen,
diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsverkrijgende(n) onder algemene of bijzondere titel
daaronder begrepen.

Artikel 2. Aanbiedingen
2.1 Tenzij Didata uitdrukkelijk en schriftelijk een bindend aanbod als bedoeld onder sub 2.2 heeft gedaan, zijn alle
aanbiedingen van Didata steeds vrijblijvend. Didata is eerst gebonden nadat zij een opdracht schriftelijk en
uitdrukkelijk heeft aanvaard. Mondelinge toezeggingen verbinden Didata niet eerder dan nadat Didata deze
uitdrukkelijk en schriftelijk heeft bevestigd.
2.2 Een aanbod van Didata is slechts bindend, indien Didata dit schriftelijk heeft gedaan onder vermelding van
een termijn, gedurende welke het aanbod voor aanvaarding openstaat. Een zodanige aanvaarding is slechts
geldig indien deze schriftelijk heeft plaatsgevonden.
2.3 Ten aanzien van verstrekte prijslijsten, brochures, informatie op Internetsites en andere gegevens behoudt
Didata zich nadrukkelijk prijswijzigingen en (druk -)fouten voor. Deze informatie geldt niet als aanbieding in de zin
van dit artikel.
2.4 Didata behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren, onder rembours
te leveren, afhankelijk te stellen van voorafgaande betaling of anderszins betalingscondities te stellen, die haar
wenselijk voorkomen.

Artikel 3. Prijs
3.1 Indien niet anders overeengekomen gelden de prijzen van Didata in Euro's af magazijn (werk), exclusief
B.T.W., verpakking, emballage, verzending, vervoersdocumenten, montage/installatie, keuring, verzekering en
eventueel door de overheid te heffen rechten of belastingen. Didata is slechts gehouden een verzekering af te
sluiten, indien en voorzover zij zich daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk heeft verbonden.
3.2 De prijzen zijn gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen,
rechten, lasten, vrachten, etc. Indien na opdrachtbevestiging in een der bovengenoemde kostprijsfactoren een
wijziging plaatsvindt, is Didata, met in achtneming van artikel 6:236 sub 1 BW, gerechtigd de overeengekomen
prijs dienovereenkomstig aan te passen, ongeacht of de wijziging voor Didata al dan niet voorzienbaar was ten
tijde van het sluiten van de overeenkomst. Wijzigingen in de overeengekomen prijs geven de opdrachtgever niet
het recht de overeenkomst op te zeggen.

3.3 Bij iedere individuele opdracht behoudt Didata zich het recht voor om behandelingskosten, orderkosten,
verzendkosten of voorrijkosten in rekening te brengen. Deze kosten worden expliciet in de aanbieding vermeld.

Artikel 4. Overeenkomst
4.1 Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat Didata een opdracht schriftelijk heeft bevestigd of, indien
schriftelijke bevestiging achterwege blijft, nadat Didata met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De
opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de opdrachtgever
daartegen binnen vijf werkdagen schriftelijk bezwaar maakt. Opzegging van de overeenkomst heeft geen
rechtskracht, behoudens wanneer deze door Didata schriftelijk wordt aanvaard.
4.2 Het is Didata toegestaan, indien zij dit noodzakelijk en/of wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de aan
haar verstrekte opdracht derden in te schakelen. De kosten hiervan zullen aan de opdrachtgever worden
doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.
4.3 In geval er sprake is van meerwerk, zal dit automatisch invloed hebben op de overeengekomen prijs en op
het overeengekomen tijdstip van levering. Eén en ander is voor rekening en risico van de opdrachtgever. In het
geval een wijziging in de overeengekomen diensten en/ of leveringen leidt tot minderwerk en tot een vermindering
van de overeengekomen prijs, behoudt Didata zich het recht voor om de opdrachtgever de door haar reeds
gemaakte kosten, alsmede de gederfde winst, in rekening te brengen.
4.4 Indien er sprake is van meerwerk, zal dit, voorzover mogelijk, in een zo vroeg mogelijk stadium, in ieder geval
voor de uitvoering daarvan, schriftelijk door Didata aan de opdrachtgever worden meegedeeld. De opdrachtgever
wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van bedoeld meerwerk, met alle daaraan verbonden kosten en
een zonodig aangepaste levertijd, tenzij de opdrachtgever schriftelijk voor aanvang van de uitvoering van het
meerwerk, doch in ieder geval binnen vijf dagen na de bovenbedoelde kennisgeving door Didata, te kennen heeft
gegeven daarmee niet akkoord te zijn.
4.5 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk, of niet tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiend uit de
met hem onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden gesloten overeenkomst, alsmede in geval van
faillissement, surséance van betaling c.q. aanvragen daartoe, of wanneer hij door beslag of anderszins zijn
vrijheid van handelen heeft verloren of deze is beperkt, danwel indien aan Didata is gebleken dat de
opdrachtgever onvoldoende kredietwaardig is, zulks te harer beoordeling, heeft Didata het recht de overeenkomst
zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, danwel als ontbonden te beschouwen, zonder tot enige
schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd het recht van Didata de door haar geleden schade van de
opdrachtgever te vorderen. Alsdan is Didata gerechtigd de geleverde goederen onmiddellijk bij de opdrachtgever
terug te - doen - halen, waarbij de opdrachtgever reeds nu voor alsdan onherroepelijk aan Didata machtiging
verleent de ruimten waar de goederen zich bevinden te betreden teneinde haar in het bezit te stellen van de
goederen.
4.6 Indien Didata door welke omstandigheid dan ook slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft kunnen
voldoen, is zij gerechtigd de geleverde goederen c.q. verrichte diensten afzonderlijk en tussentijds te factureren
en is de opdrachtgever gehouden deze facturen te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 5. Levering/afname.
5.1 De opgaven van leveringstermijnen in door Didata gedane aanbiedingen, bevestigingen en/of contracten
worden naar beste weten gedaan en deze zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet
bindend. Alle leveranties van goederen en/ of diensten door Didata aan haar opdrachtgevers zijn afhankelijk van
een kredietgoedkeuring.
5.2 De door Didata mondeling toegezegde leveringsdatum en/of de leveringsdatum als genoemd in de tussen
Didata en haar opdrachtgever gewisselde correspondentie, niet zijnde door Didata en haar opdrachtgever
ondertekende leveringscontracten, geldt uitsluitend als streefdatum.
5.3 Indien is overeengekomen, dat de diensten en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden, mag Didata de
diensten en/ of leveringen van de volgende fasen uitstellen, tot het moment waarop de opdrachtgever de
voltooiing van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al haar financiële verplichtingen inzake
de deellevering heeft voldaan. In geval van deelleveranties is Didata gerechtigd deze afzonderlijk te factureren.
5.4 Indien de goederen na het verstrijken van de levertijd voor de opdrachtgever wel beschikbaar zijn, doch niet
door hem worden afgenomen, dan worden de goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking
opgeslagen, onverminderd het recht van Didata als genoemd in artikel 5.9 van deze algemene voorwaarden.
5.5 Wanneer de voor de in de opdracht omschreven controle of voor testwerkzaamheden benodigde gegevens
niet, niet-tijdig of niet overeenkomstig de opdracht ter beschikking van Didata staan, worden de werkzaamheden
van Didata geacht door de opdrachtgever algeheel te zijn aanvaard, ongeacht het feit dat bedoelde controle of
testwerkzaamheden dientengevolge niet hebben plaatsgevonden.

5.6 Eventuele implementatie, montage- en/of installatiewerkzaamheden zijn steeds voor rekening van de
opdrachtgever.
5.7 Didata behoudt zich te allen tijde de vrijheid voor medewerkers, door haar met de uitvoering van de
werkzaamheden belast, te vervangen door anderen.
5.8 De door Didata aan de opdracht bestede tijd zal worden bepaald door deze tijd aan het einde van iedere
week, voor de betreffende week, vast te leggen aan de hand van door medewerkers van Didata aan de
opdrachtgever ter goedkeuring voor te leggen urenstaten, vermeldende het aantal door medewerkers van Didata
ter uitvoering van de opdracht bestede uren.
5.9 De opdrachtgever zal, indien bij het afsluiten van een overeenkomst geen termijn is overeengekomen binnen
welke door haar dient te worden afgenomen, binnen een week, nadat de goederen voor afname gereed staan,
daartoe verplicht zijn. Bij niet-afname binnen de overeengekomen termijn, dan wel binnen de termijn als hiervoor
bedoeld, zal de opdrachtgever van rechtswege, derhalve zonder sommatie of ingebrekestelling, in gebreke en
verzuim zijn. De opdrachtgever is alsdan verplicht alle onkosten of verliezen, inclusief opslagkosten, te vergoeden
welke voortvloeien uit zijn nalatigheid om de goederen (tijdig) af te nemen. Het staat Didata vrij te harer keuze
hetzij nakoming te vorderen hetzij de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter als ontbonden te
beschouwen, onverminderd haar recht op (aanvullende) schadevergoeding door de opdrachtgever te voldoen .

Artikel 6. Medewerking door de opdrachtgever
6.1 De opdrachtgever zal steeds tijdig alle benodigde medewerking aan Didata, en haar alle gegevens en
inlichtingen verschaffen, welke zij noodzakelijk en/of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden of
leveringen naar behoren te kunnen verrichten.
6.2 Indien onderdeel van de overeenkomst is, dat de opdrachtgever apparatuur, materialen, informatiedragers
en/of gegevens op informatiedragers aan Didata zal verschaffen, zullen deze voldoen aan de specificaties,
waarom Didata de opdrachtgever heeft verzocht.
6.3 De opdrachtgever staat ervoor in, dat de ruimten van de opdrachtgever, waar Didata haar werkzaamheden
zal verrichten, waar de controle - of testwerkzaamheden zullen plaatsvinden en waar de te leveren zaken, waarop
de onder artikel 8 van deze voorwaarden beschreven garantieverplichtingen van Didata, betrekking hebben, zich
zullen gaan bevinden, in overeenstemming zullen zijn en zullen worden gehouden met de daaraan door Didata te
stellen algemene omgevingseisen.

6.4 De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de eigen productkeuze en de geschiktheid van het product voor de
doeleinden, die zij daarmee voor ogen heeft.
6.5 Alle door Didata te maken kosten als gevolg van het niet, niet tijdig en/of ondeugdelijk nakomen door de
opdrachtgever van de in dit artikel genoemde op haar rustende verplichtingen, komen voor rekening van de
opdrachtgever.

Artikel 7. Wijzigingen
7.1 Hoewel Didata steeds bereid zal zijn een verzoek om in te stemmen met wijzigingen van en/of aanvullingen
op de overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen in overweging te nemen, is Didata daartoe op geen
enkele wijze verplicht. Van een dergelijke instemming is pas sprake wanneer zij uitdrukkelijk en schriftelijk is
gegeven.
7.2 Wanneer Didata instemt met wijziging van en/of aanvulling op de overeengekomen werkzaamheden en/of
leveringen, kan een zodanige wijziging of aanvulling invloed hebben op de overeengekomen prijs en/of op het
overeengekomen tijdstip van (op)levering. Meerwerk en extra leveringen die daarvan het gevolg zijn worden door
Didata steeds volgens de geldende tarieven aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Minderwerk kan tot een
vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch Didata behoudt zich het recht voor om de opdrachtgever
de door haar gemaakte kosten, de niet op andere wijze economisch te benutten manuren en apparatuur, alsmede
de gederfde winst in rekening te brengen, waarbij een minimum kostenvergoeding geldt van 15% van de koop en/ of aanneemsom.
7.3 Het ontstaan van meerwerk tengevolge van wijzigingen van en/of aanvulling op de overeengekomen
werkzaamheden en/of leveringen zal op dezelfde wijze, onder dezelfde voorwaarden en met dezelfde gevolgen
als is voorzien in artikel 4.4 van deze algemene voorwaarden door Didata, in een zo vroeg mogelijk stadium

schriftelijk door Didata aan de opdrachtgever worden gemeld, doch in elk geval voorafgaande aan de uitvoering
daarvan. De opdrachtgever wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van het meerwerk en de kosten
daarvan, tenzij zij binnen 5 dagen na schriftelijke kennisgeving door Didata te kennen heeft gegeven niet akkoord
te zijn.
Meerwerk kan nimmer leiden tot ontbinding van de overeenkomst. Onder meerwerk dient tevens te worden
verstaan: wijzigingen van de (systeem-)specificaties nadat deze door de opdrachtgever zijn goedgekeurd en de
gevolgen van wijzigingen in de specificaties.
Artikel 8. Garantie en reparatie.
8.1 Door Didata wordt geen garantie gegeven tenzij schriftelijk anders overeengekomen, waarbij in alle gevallen
de navolgende bepalingen in acht dienen te worden genomen.
8.2 Didata verstrekt slechts garantie op geleverde producten en diensten, indien en voorzover zij garantie
ontvangt van haar leveranciers. Het recht op garantie dient door de opdrachtgever te worden aangetoond,
zonodig middels opgave van serie - of licentienummers en/of het overleggen van facturen met die gegevens.
8.3 De in lid 2 eventueel verleende garantieverplichting vervalt, indien de opdrachtgever zelf wijzigingen in of
reparaties aan het geleverde verricht of laat verrichten of indien het geleverde voor andere dan normale
bedrijfsdoeleinden wordt aangewend of naar het oordeel van Didata op onoordeelkundige wijze is behandeld of
onderhouden.
8.4 Indien de opdrachtgever goederen ter reparatie, al dan niet in het kader van garantie, aan Didata wil
aanbieden, draagt zij de verantwoordelijkheid voor het beoordelen en vastleggen van de staat, waarin het te
repareren goed worden aangeboden. De verpakking dient duidelijk te zijn voorzien van een door Didata
toegekend RMA nummer. Didata heeft het recht om een aangeboden goed te weigeren en op kosten van de
opdrachtgever te retourneren, indien door ondeugdelijke verpakking schade is geleden en/of indien het goed niet
is voorzien van een RMA nummer.

8.5 Behoudens indien de reparatie in het kader van een eventueel verleende garantie wordt verricht, wordt vooraf
een schriftelijke opgave gedaan van de kosten voor reparatie. Didata is gerechtigd de kosten van opsporen van
gebreken die ingevolge deze bepalingen niet door garantie gedekt worden, aan de opdrachtgever in rekening te
brengen overeenkomstig de daarvoor bij Didata gebruikelijke tarieven, te vermeerderen met de eventuele kosten
van retourzending en (her-)verpakking. Dit geldt ook, indien geen gebreken worden geconstateerd of indien de
opdrachtgever ervoor kiest om, na een opgave van de reparatiekosten, de reparatie niet te laten uitvoeren. De
garantie op reparaties bedraagt 30 dagen tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
8.6 Indien Didata zich verbindt tot het ontwikkelen van programmatuur of tot het leveren van een programma pakket overeenkomstig uitdrukkelijk en schriftelijk tussen de opdrachtgever en Didata overeengekomen en
vastgelegde specificaties, staat zij er, behoudens andersluidende overeenkomst, voor in dat de door haar
ontwikkelde programmatuur c.q. het door haar geleverde programmapakket in staat is om de taken te verrichten,
die in de specificaties zijn vermeld.
8.7 Een eventueel door Didata verleende garantie op door haar ontwikkelde software wordt slechts verleend tot
het moment dat de software door opdrachtgever middels een acceptatietest schriftelijk is geaccepteerd en in
productie wordt genomen. Na de acceptatietest wordt onderhoud uitgevoerd op basis van een
onderhoudsovereenkomst of op basis van nacalculatie. Gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en
schade door bedrijfsstagnatie als gevolg van het in productie nemen van door Didata ontwikkelde software is
uitgesloten.
8.8 In de gevallen waarin Didata een garantie heeft gegeven zoals hiervoor onder sub 8.7 vermeld, verbindt
Didata zich om gebreken in het door haar (op)geleverde kosteloos op te sporen en te herstellen, mits zodanige
gebreken haar binnen twee maanden na (op)levering schriftelijk door de opdrachtgever ter kennis zijn gebracht.
Het krachtens garantie opsporen en herstellen van gebreken geschiedt kosteloos, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk
anders is overeengekomen. De verplichting van Didata tot zodanig kosteloos opsporen en herstel laat onverlet de
verplichting van de opdrachtgever dat overeengekomen bedragen die aan Didata verschuldigd zijn binnen de
overeengekomen betalingstermijnen dienen te worden voldaan.
8.9 In andere dan onder sub 8.6 genoemde gevallen verbindt Didata zich tot het met zorg verrichten van de haar
gegeven opdracht, tenzij zij zich uitdrukkelijk en schriftelijk ertoe heeft verbonden dat haar werkzaamheden en/ of
leveringen een door de opdrachtgever beoogd resultaat teweeg zullen brengen. De omstandigheid dat Didata de
opdrachtgever ter zake mondelinge of schriftelijke adviezen heeft verstrekt brengt niet met zich mee dat zij zich
tot het teweegbrengen van een zodanig resultaat heeft verbonden.

8.10 De garantie van Didata zoals vermeld onder 8.6 van deze algemene voorwaarden vervalt op het tijdstip
waarop, in het door haar (op)geleverde wijzigingen zijn aangebracht, behoudens indien en voorzover deze
wijzigingen door haar of met haar instemming zijn aangebracht. Gebreken, die het gevolg zijn van fouten die de
opdrachtgever of derden hebben gemaakt, vallen niet onder de garantie van Didata. Didata kan de kosten van het
opsporen en herstellen van gebreken die ingevolge deze bepaling niet door garantie worden gedekt aan de
opdrachtgever in rekening brengen overeenkomstig haar daarvoor geldende tarieven.
8.11 De garantie van Didata omvat in geen geval meer dan de (toe)-leveranciers van de desbetreffende
apparatuur, programmatuur, materialen en informatiedragers aan haar hebben toegekend en daadwerkelijk
uitbetaald.

Artikel 9. Gebreken
9.1 Eventuele gebreken, zowel terzake van verleende diensten en/of werkzaamheden en/of producten als
factuurbedragen, dienen binnen 7 dagen na ontvangst daarvan schriftelijk en aangetekend bij Didata te zijn
ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop het gebrek betrekking heeft. Melding van schades en
of gebreken dient binnen 24 uur na levering schriftelijk aan Didata plaats te vinden. Wanneer meldingen van
gebreken niet voldoen aan bovengestelde, worden deze niet in behandeling genomen en wordt de
opdrachtgever geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Ingeval van een gebrek geeft dit de opdrachtgever
niet het recht om voldoening van zijn verplichtingen jegens Didata op te schorten.
9.2 Didata is slechts verplicht van meldingen van gebreken kennis te nemen wanneer de betrokken
opdrachtgever op het ogenblik van de melding aan al zijn jegens Didata bestaande verplichtingen, uit welke
hoofde ook, heeft voldaan.
9.3 Meldingen van direct waarneembare gebreken, waarvoor door Didata geen garantie als onder sub 8.6
bedoeld is afgegeven, zullen door de opdrachtgever binnen 7 dagen na aflevering c.q. na verrichten van de
desbetreffende diensten schriftelijk bij Didata moeten zijn ingediend, bij gebreke waarvan Didata niet verplicht is
de melding in behandeling te nemen.

Artikel 10. Betaling
10.1 De betaling van de door Didata te leveren producten en diensten dient te geschieden bij vooruitbetaling en
binnen de schriftelijk overeengekomen betalingstermijnen, een en ander tenzij schriftelijk anders
overeengekomen, zonder aftrek van korting of schuldvergelijking welke niet uitdrukkelijk en schriftelijk door Didata
is toegestaan.
10.2 Indien de voltooiing of (op)levering van een dienst of product door welke oorzaak ook is vertraagd, leidt dat
niet tot een recht op uitstel van de daarop betrekking hebbende betaling.
10.3 De vordering tot betaling der gehele koop - of aannemingssom is in elk geval onmiddellijk opeisbaar bij:

niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervolgdag;

wanneer opdrachtgever in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling vraagt of zijn onder
curatele stelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de goederen of vorderingen van opdrachtgever
wordt gelegd en wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
10.4 Wanneer de betaling van een toegezonden rekening niet heeft plaatsgevonden binnen één maand na de
datum van verzending van die rekening, is Didata gerechtigd na het verstrijken van de bedoelde termijn aan
opdrachtgever een vergoeding wegens renteverlies te berekenen ter grootte van 1,5 % per maand.
10.5 Alle kosten van invorderingen, waaronder begrepen de administratieve kosten, buitengerechtelijke
incassokosten, de kosten van juridische bijstand etc., veroorzaakt door niet-tijdige betaling, komen voor rekening
van opdrachtgever.
10.6 Indien Didata naar haar redelijk oordeel duidelijke aanwijzigingen verkrijgt dat de kredietwaardigheid,
althans het betalingsgedrag van opdrachtgever zich in negatieve zin wijzigt, heeft zij, zonder dat Didata tot enige
aanzegging of andere formaliteit jegens opdrachtgever is verplicht, het recht, ook indien betaling niet à contant,
doch binnen zekere termijn is overeengekomen, van opdrachtgever onmiddellijke betaling dan wel zekerheids stelling daarvoor te eisen binnen de overeengekomen betalingstermijnen, alsmede het recht niet te leveren.
10.7 Iedere betaling van de opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door hem aan Didata
verschuldigde rente alsmede van de door Didata gemaakte incassokosten, en wordt daarna in mindering
gebracht op de oudste nog openstaande vordering.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
11.1 Alle geleverde goederen blijven eigendom van Didata tot alle verplichtingen uit deze of daarmee
samenhangende transacties volledig zijn voldaan, ook indien de goederen zijn verwerkt, gebruikt, verbruikt of in
andere goederen zijn opgenomen. Didata verkrijgt bij vermenging, verwerking of opname in andere goederen te
allen tijde mede-eigendom naar rato van de waarde van de door haar geleverde goederen. Tot het moment van
algehele betaling is het opdrachtgever derhalve niet toegestaan de goederen aan derden te verpanden of in
eigendom of bruikleen over te dragen.
11.2 Op alle door Didata geleverde goederen behouden zij zich nu reeds alle pandrechten voor tot meerdere
zekerheid van de voldoening aan alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties, voorzover
de wet zulks toelaat.

11.3 Totdat de volledige betaling heeft plaatsgevonden is de opdrachtgever verplicht de goederen tegen
brandgevaar en andere te verzekeren risico's te verzekeren en met de nodige zorgvuldigheid en identificeer baarheid te bewaren. Voorts is de opdrachtgever verplicht op eerste verzoek ten behoeve van Didata alle
aanspraken van de opdrachtgever op de verzekeraars hieruit voortvloeiend aan Didata te verpanden tot
meerdere zekerheid van de voldoening aan alle verplichtingen uit deze of daarmee samenhangende transacties.
11.4 De opdrachtgever verplicht zich om de nog niet betaalde goederen op eerste verzoek aan Didata ter
beschikking te stellen en verleent reeds nu machtiging aan de door Didata aan te wijzen persoon om alsdan de
ruimte te betreden en die goederen mee te nemen.
11.5 Tot het tijdstip waarop de opdrachtgever aan zijn betalings- en overige verplichtingen jegens Didata heeft
voldaan, is hij niet gerechtigd om zonder toestemming van Didata te beschikken over en gebruik te maken van de
door Didata opgestelde programma's en andere gegevens, die het resultaat zijn van de door Didata verrichte
werkzaamheden, en behoudt Didata zich het recht voor om reeds geleverde programma's te blokkeren, zodat
deze niet kunnen worden gebruikt.
11.6 Indien de opdrachtgever jegens Didata in gebreke is, is zij gehouden om binnen 48 uur nadat zij daartoe
schriftelijk door Didata is gesommeerd, de programma's en andere gegevens die het resultaat zijn van de
werkzaamheden van Didata aan haar ter hand te stellen, bij gebreke waarvan zij een direct opeisbare en niet
voor rechterlijke matiging vatbare boete van € 1.000,= verbeurt voor ieder dag dat zij hiermee in gebreke blijft
en/of van de programma's en andere uitkomsten gebruik blijft maken.
11.7 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, blijven de in verband met de uitvoering van
opgestelde werkzaamheden aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde apparatuur, informatiedragers en
materialen eigendom van Didata.
Artikel 12. Intellectuele eigendom.
12.1 Didata beschikt over alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door haar vervaardigde
materialen en de daarin vervatte tekeningen, modellen en overige auteursrechtelijk beschermde werken,
alsmede de programmatuur, indien en voorzover daarop geen intellectuele eigendomsrechten van derden rusten.
12.2 Indien op de door Didata vervaardigde materialen, en de daarin vervatte tekeningen, modellen en overige
auteursrechtelijk beschermde werken alsmede de programmatuur, intellectuele eigendomsrechten van derden
rusten, dan worden deze gelicentieerd op basis van door de licentiegever te stellen voorwaarden. De
opdrachtgever dient te voldoen aan de voorwaarden, die de licentiegever aan het gebruik heeft gesteld.
12.3 De opdrachtgever is gehouden iedere handeling na te laten, die een inbreuk zou kunnen opleveren op een
eventueel octrooi, auteursrecht of merkenrecht van Didata. Bewerking, nabootsing of verveelvoudiging
anderszins door de opdrachtgever in welke zin ook, is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van
Didata.
12.4 Tenzij Didata met de opdrachtgever uitdrukkelijk een gebruiksrecht van beperkte duur is overeengekomen,
beschikt de opdrachtgever met betrekking tot de aan de opdrachtgever (op)geleverde materialen, programmatuur
en overige producten over een gebruiksrecht van onbeperkte duur. Een zodanige uitdrukkelijke overeenkomst
bestaat steeds indien Didata met de opdrachtgever overeenkomt dat de opdrachtgever haar ter zake van het haar
verleende gebruiksrecht periodieke betalingen zal doen. In dat geval eindigt het gebruiksrecht van de
opdrachtgever bij het einde van de termijn waarover de periodieke betalingen verschuldigd zijn, behoudens een
eerdere tussentijdse beëindiging overeenkomstig het bepaalde onder artikel 14 'Tussentijdse beëindiging en
ontbinding'.
12.5 Indien het gebruiksrecht van de opdrachtgever slechts gedurende een beperkte tijd bestaat, verbindt de
opdrachtgever zich om nadien het gebruik te staken en de desbetreffende materialen terug te geven, ook indien
Didata geen intellectuele eigendomsrechten mocht hebben, op grond waarvan Didata een nadien door de
opdrachtgever voortgezet gebruik zouden kunnen verbieden.

12.6 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, is het gebruiksrecht van de opdrachtgever
beperkt tot de onderneming van de natuurlijke of rechtspersoon van de opdrachtgever. Het materiaal, dat door
Didata aan de opdrachtgever is verstrekt, mag zonder de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Didata
niet aan derden ter beschikking worden gesteld of ten behoeve van derden worden gebruikt.
12.7 De opdrachtgever erkent en respecteert het auteursrecht alsmede alle overige intellectuele en aanverwante
eigendomsrechten van Didata en/ of haar leveranciers op alle programma’s, producten, documentatie en
aanverwante materialen.
12.8 Het gebruiksrecht omvat het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht van de opdrachtgever om (het)
programma product(en) zoals vermeld op het specificatieblad, binnen de eigen onderneming en op het
aangewezen computersysteem te gebruiken overeenkomstig de in de documentatie neergelegde
gebruiksmogelijkheden gedurende de overeengekomen periode. Het gebruiksrecht omvat niet het gebruik van
(het) programma product(en) ten behoeve van derden (serviceverwerking) en/ of door derden. Ieder ander
gebruik behoeft de voorafgaande schriftelijke toestemming van Didata aan welke toestemming door Didata
aanvullende voorwaarden verbonden kunnen worden.
12.9 Indien een programmaproduct tijdelijk niet op het aangewezen computersysteem kan worden gebruikt als
gevolg van niet aan de opdrachtgever te wijten omstandigheden, is de opdrachtgever gerechtigd voor de duur
van de periode waarover het gebruik niet mogelijk is, het programmaproduct te gebruiken op een ander
computersysteem. Direct na beëindiging van gebruik op laatstbedoeld computersysteem zal de opdrachtgever
ervoor zorgdragen, dat het programma product volledig uit dat computersysteem wordt verwijderd.

Artikel 13. Duur overeenkomsten
13.1 Indien Didata met de opdrachtgever een overeenkomst sluit, die niet voorziet in het verrichten van een
eenmalige hoeveelheid werkzaamheden en/ of het doen van een eenmalige levering, doch in het door Didata
periodiek of anderszins regelmatig verrichten van werkzaamheden, geldt een zodanige overeenkomst voor een
uitdrukkelijke overeengekomen periode of, bij gebreke van zodanige overeenkomst, voor een jaar.
13.2 Een overeenkomst, als bedoeld onder sub 13.1, wordt voor onbepaalde tijd verlengd, zonder dat ter zake
enige formaliteit zal zijn vereist, totdat de overeenkomst door één van beide partijen met inachtneming van een
uitdrukkelijk overeen te komen opzegtermijn schriftelijk zal worden beëindigd.

Artikel 14. Opzegging, tussentijdse beëindiging en ontbinding
14.1 Didata kan de overeenkomst met de opdrachtgever met onmiddellijke ingang opzeggen en alle
verplichtingen van haarzelf en van aan haar gelieerde dochter- of zustervennootschappen volledig compenseren
met vorderingen van de opdrachtgever of aan deze gelieerde dochter- of zuster ondernemingen op haar - ook
indien deze vorderingen aan een derde zijn overgedragen - indien:

De opdrachtgever enig op hen rustende verplichting jegens Didata niet, niet tijdig of niet juist nakomt;

De opdrachtgever danwel een daaraan gelieerde dochter- of zuster onderneming in staat van
faillissement verklaard wordt, een verzoek daartoe is ingediend, of in surseance van betaling verkeert;

Op een gedeelte danwel op het geheel van zijn eigendommen beslag wordt gelegd;

De opdrachtgever krachtens rechterlijk vonnis handelings onbekwaam is geworden of gedetineerd is
geraakt;

De opdrachtgever is ontbonden of er een vordering tot ontbinding tegen is ingesteld danwel door de
opdrachtgever een ontbindingsbesluit is genomen danwel de opdrachtgever geliquideerd wordt of, indien
het een natuurlijk persoon betreft, overlijdt;

De opdrachtgever overgaat tot staking van de onderneming of daartoe is overgegaan danwel tot
overdracht van zijn bedrijf en de opdrachtgever nog niet aan zijn verplichtingen jegens Didata heeft
voldaan.
Dit recht heeft Didata door enkel het plaatsvinden van één der bovengenoemde omstandigheden, zonder dat
enige waarschuwing of ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn.
De opdrachtgever is echter niet gerechtigd tot korting of verrekening, tenzij zulks uitdrukkelijk en schriftelijk door
Didata is toegestaan.

14.2 Iedere partij heeft het recht de overeenkomst in overeenstemming met het onder sub 14.5 bepaalde met
onmiddellijke ingang schriftelijk te beëindigen voordat de opgedragen werkzaamheden en diensten zijn voltooid of
(op)geleverd of voordat de overeengekomen looptijd van de overeenkomst is beëindigd, indien de andere partij,
na deswege door de beëindigende partij schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, binnen een bij die ingebrekestelling

gestelde redelijke termijn nalatig blijft om zijn verplichtingen na te komen of om de gevolgen van zijn handelen of
nalaten in strijd met de overeenkomst weg te nemen, of indien die andere partij surséance van betaling aanvraagt
of in staat van faillissement wordt verklaard.
14.3 De onder sub 14.2 bedoelde tussentijdse beëindiging heeft geen terugwerkende kracht, doch heeft als
gevolg dat beide partijen na het tijdstip, waarop de andere partij de mededeling van beëindiging ontvangt, niet
langer verplicht zal zijn de overeenkomst na te komen. Betalingsverplichtingen, welke betrekking hebben op
reeds verrichte werkzaamheden, geleverde producten en/ of tijdvakken, welke geheel of gedeeltelijk vallen voor
het tijdstip van beëindiging, blijven evenwel in zoverre in stand.
14.4 In afwijking van het onder sub 14.3 bepaalde heeft de tussentijdse beëindiging terugwerkende kracht en
geldt derhalve als ontbinding van de overeenkomst, indien de opdrachtgever in gebreke blijft om de eenmalige
vergoeding voor het recht van gebruik van de door Didata voor de opdrachtgever ontwikkelde programmatuur of
het door Didata geleverde programmapakket aan Didata te voldoen.
De ontbinding van de overeenkomst blijft evenwel beperkt tot het gedeelte van de overeenkomst, dat het verlenen
van het bedoelde gebruiksrecht en de daarvoor overeengekomen vergoeding betreft, en de opdrachtgever zal
Didata desondanks een redelijke vergoeding verschuldigd zijn voor het tijdvak gedurende hetwelk de
opdrachtgever wel gebruik van het (op)geleverde heeft kunnen maken.
14.5 De ingebrekestellende partij dient uiterlijk 30 (dertig) dagen na het einde van de termijn, welke bij de
ingebrekestelling werd gesteld, van zijn recht tot tussentijdse beëindiging van de overeenkomst gebruik te maken,
bij gebreke waarvan het recht op tussentijdse beëindiging ter zake van de desbetreffende nalatigheid vervalt,
doch onverminderd het recht van de ingebrekestellende partij om de andere partij opnieuw in gebreke te stellen
overeenkomstig onder sub 14.2 bepaalde.
14.6 Het verzoek tot opzegging van de overeenkomst door de opdrachtgever dient schriftelijk aan Didata te
geschieden. Indien door Didata inkoop en/of reservering heeft plaatsgevonden, kan opzegging van de
overeenkomst niet meer rechtsgeldig plaatsvinden.
14.7 Tenzij anders overeengekomen kunnen overeenkomsten met betrekking tot opdrachten welke door Didata
op basis van nacalculatie uitgevoerd worden, door zowel Didata als de opdrachtgever uitsluitend schriftelijk
opgezegd worden en met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Indien uitvoering van een
opdracht of overeenkomst geheel of gedeeltelijk op basis van nacalculatie zou geschieden, wordt de
contractssom, zoals in lid 4 bedoeld, bepaald op basis van de door Didata opgegeven indicatiebedragen en bij
gebreke daarvan op basis van inschatting van de op nacalculatie te berekenen bedragen.
14.8 Gemaakte kosten dienen te allen tijde door de opdrachtgever te worden betaald.
14.9 In elk geval dient de opdrachtgever naar gelang het moment van ontvangst van de schriftelijke opzegging
10% van de overeengekomen totale contractssom, voor zoveel van toepassing, vermeerderd met de
verschuldigde kosten aan Didata te betalen.
14.10 Geleverde en geaccepteerde goederen worden door Didata niet teruggenomen, tenzij anders wordt
overeengekomen. Indien en voorzover partijen overeenkomen, dat de goederen worden teruggenomen, zal
Didata gerechtigd zijn creditering te doen plaatsvinden tegen de marktprijzen op de dag van terugname, alsmede
zijn dan lid 14.8 en 14.9 van toepassing.

Artikel 15. Aansprakelijkheid
15.1 Didata is ter zake van toerekenbare tekortkoming slechts jegens de opdrachtgever aansprakelijk, indien de
opdrachtgever gebruik heeft gemaakt van het onder sub 14.2 en 14.5 omschreven recht tot tussentijdse
beëindiging van de overeenkomst.
15.2 De totale aansprakelijkheid van Didata wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de
overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die
overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met
een looptijd van meer dan drie maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen
(excl. BTW) welke gedurende de desbetreffende periode van drie maanden dienden te worden afgedragen.
Onder de directe schade wordt uitsluitend verstaan:

De redelijke kosten die de opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Didata aan de
overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien de opdrachtgever
de overeenkomst heeft ontbonden;

De kosten die de opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden
van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Didata op een
voor hem bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het
gevolg zijn van de vertraagde levering;



Redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voorzover de
vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden.

15.3 Didata is niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door het handelen of nalaten van de
opdrachtgever zelf of door personen, die de opdrachtgever heeft aangesteld of waarvoor de opdrachtgever
anderszins verantwoordelijk is. De opdrachtgever houdt toezicht op zijn apparatuur en op de werkzaamheden die
de medewerkers van Didata aan of met zijn apparatuur verrichten, zodat Didata voor daarbij aan de apparatuur
toegebrachte of daarvoor veroorzaakte schade niet aansprakelijk is. Didata is voorts niet aansprakelijk voor
schade, welke het gevolg is van het door de opdrachtgever verstrekken van onjuiste of gebrekkige informatie of
materialen. Extra werkzaamheden en kosten, welke worden veroorzaakt door een dergelijk handelen of nalaten
van de opdrachtgever, mogen door Didata tegen geldende tarieven aan de opdrachtgever in rekening worden
gebracht.
15.4 De aansprakelijkheid van Didata ter zake van door haar gegeven garanties is beperkt tot het opsporen en
herstellen van gebreken. Elke aansprakelijkheid voor schade, die niet door zodanige gebreken is veroorzaakt, is
uitdrukkelijk uitgesloten. Indien Didata haar verplichtingen uit hoofde van een door haar gegeven garantie niet
nakomt, is haar aansprakelijkheid beperkt tot de extra kosten, die de opdrachtgever moet maken doordat een
ander de werkzaamheden om de gebreken op te sporen en te herstellen moet verrichten tot maximaal het bedrag
van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW) en excl. de waarde van de deellevering.
15.5 Didata is niet aansprakelijk voor de juistheid van inlichtingen en adviezen, welke door haar en haar
medewerkers worden verstrekt voordat de overeenkomst met haar opdrachtgever tot stand komt. De
opdrachtgever blijft verantwoordelijk voor toegepaste administratie - en berekeningsmethodes jegens overheidsen andere instellingen.
15.6 De opdrachtgever vrijwaart Didata en haar medewerkers voor aanspraken van derden ter zake van schade,
welke wordt veroorzaakt door het gebruik dat van het door Didata (op)geleverde wordt gemaakt.
15.7 Onverminderd de bepalingen onder sub 15.1 t/m 15.6 acht Didata zich wel aansprakelijk jegens haar
opdrachtgevers voor schade, waarvoor Didata haar (toe-)leverancier aansprakelijk kan stellen en de
desbetreffende (toe)leverancier daadwerkelijk tot uitbetaling van schadevergoeding is overgegaan. De door
Didata te vergoeden schade, in welke vorm ook, zal in elk geval beperkt blijven tot het bedrag der schade vergoeding dat de betreffende (toe-)leverancier aan Didata heeft uitgekeerd.
15.8 De totale aansprakelijkheid van Didata voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiele
beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan € 1.000.000,= per gebeurtenis, waarbij een reeks
van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
15.9 Aansprakelijkheid van Didata voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. Zo is Didata onder meer niet aansprakelijk
voor kosten en schade tengevolge van verminking, vernietiging of zoekraken van bestanden, gegevens en
andere informatiedragers van de opdrachtgever. De opdrachtgever wordt geacht altijd in het bezit te zijn van
leesbare kopieën van de bestanden, gegevens en andere informatiedragers en is dan ook verantwoordelijk voor
het maken en te allen tijde in het bezit zijn van leesbare back-ups.
15.10 Buiten de in lid 2 genoemde gevallen rust op Didata geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding,
ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd, tenzij deze gebaseerd is op
opzet en/of grove nalatigheid van Didata.
15.11 De aansprakelijkheid van Didata wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een
overeenkomst ontstaat slechts indien de opdrachtgever Didata onverwijld, deugdelijk en schriftelijk in gebreke
stelt, daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming stellende, en Didata ook na die termijn
toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo
gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Didata in staat is daarop adequaat te
reageren.
15.12 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de opdrachtgever de
schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Didata meldt.
15.13 Verzending, vervoer en/of overdracht van de goederen, daaronder begrepen materialen, informatiedragers
en apparatuur, geschiedt steeds voor rekening en risico van de opdrachtgever. Indien Didata van oordeel is, dat
de verpakking van een door haar (bijvoorbeeld ter reparatie) ontvangen goed niet deugdelijk is, is Didata
gerechtigd op kosten van de opdrachtgever het goed van nieuwe deugdelijke verpakking te voorzien. Didata is
slechts gehouden een verzekering af te sluiten indien en voor zover Didata zich daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk
heeft verbonden.

15.14 De opdrachtgever vrijwaart Didata voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als
gevolg van een gebrek in een product en systeem dat door de opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat
mede bestond uit door Didata geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen.
Didata aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in geval van niet, niet tijdige, niet volledige of niet goede
nakoming, hoe ook, onverminderd het recht van Didata alsnog na te komen hetgeen door de opdrachtgever is
bedongen.

Artikel 16. Overmacht
16.1 Onder overmacht wordt te dezen verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare
omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de opdrachtgever niet meer van
Didata gevergd kan worden. Onder overmacht wordt in ieder geval begrepen: vertraging bij of wanprestatie door
onze toeleveranciers, onmogelijkheid te leveren ten gevolge van overheidsbevel of wetsvoorschrift,
onmogelijkheid te leveren ten gevolge van schuld of opzet van onze ondergeschikten of door Didata
ingeschakelde derden, oorlog, oorlogsgevaar, onverschillig of Nederland daarbij al dan niet rechtstreeks
betrokken is, brand of andere vernietigingen in het bedrijf van Didata, geheel of gedeeltelijke staking van het
vervoersapparaat en breuk aan machines en/of gereedschappen of andere storingen in het bedrijf van Didata of
in het bedrijf van onze toeleveranciers.
16.2 In geval van overmacht als bedoeld in het vorige lid - ook al was deze omstandigheid ten tijde van het
afsluiten van de overeenkomst of het verkrijgen van de opdracht te voorzien - waardoor Didata tijdelijk niet in
staat zijn de overeenkomst na te komen, is Didata gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, te harer keuze,
hetzij de levertijd met de duur van de belemmering te verlengen, hetzij de overeenkomst op te zeggen, zonder dat
Didata deswege gehouden is enige schade aan de opdrachtgever te voldoen. De opdrachtgever is niet gerechtigd
ontbinding van de overeenkomst te vorderen, c.q. de aan Didata verleende opdracht in te trekken.

Artikel 17. Geheimhouding
17.1 Didata zal zodanige maatregelen nemen dat alle door de opdrachtgever aan Didata ter beschikking gestelde
gegevens uitsluitend en alleen zullen worden gebruikt voor de verwezenlijking van de door de opdrachtgever aan
Didata verstrekte opdracht. Didata zal deze gegevens zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever niet
aan derden kenbaar maken.
17.2 Didata zal redelijke aanwijzingen van de opdrachtgever omtrent het waarborgen van geheimhouding in acht
nemen.
17.3 Indien Didata zich verbindt om gegevens die de opdrachtgever aan Didata verstrekt, met behulp van haar
eigen apparatuur te verwerken, staat de opdrachtgever er voor in dat de documentatie, welke Didata aan haar
zal verstrekken teneinde de opdrachtgever in staat te stellen om de te verwerken gegevens op de juiste wijze aan
Didata ter verwerking aan te bieden, alsmede om de verwerkte gegevens optimaal te kunnen gebruiken, niet aan
derden zal worden verstrekt en dat de inhoud van die documentatie niet zonder de schriftelijke toestemming van
Didata aan derden kenbaar zal worden gemaakt.

Artikel 18. Risico
18.1 Bij levering franco, waaronder niet is begrepen het lossen van de goederen van enig vervoermiddel, reizen
de goederen voor rekening en risico van Didata. In alle andere gevallen reizen de goederen voor rekening en
risico van de opdrachtgever. Als tijdstip van levering wordt dan aangemerkt het tijdstip, dat de goederen onze
vestiging hebben verlaten of wanneer Didata de opdrachtgever hebben gemeld dat de goederen klaar staan ter
verzending.
18.2 Leveringscondities worden uitgelegd in overeenstemming met de laatst gepubliceerde "Incoterms", voor
zover zij niet afwijken van hetgeen uit deze voorwaarden en/of uit tussen partijen schriftelijk vastgelegde
afspraken voortvloeit.
18.3 Molestrisico komt steeds ten laste van de opdrachtgever.
18.4 Verzekeringen worden door Didata slechts op verzoek en voor rekening van de opdrachtgever afgesloten.
Nimmer kan de opdrachtgever meer rechten aan deze bepaling ontlenen, dan wanneer zij zelf de
verzekeringsovereenkomst zou hebben afgesloten.
18.5 Didata mag het opgegeven adres van de opdrachtgever als juist beschouwen, totdat door opdrachtgever
aan Didata een nieuw adres is medegedeeld. Alle schade, die hieruit voortvloeit, komt voor rekening van de
opdrachtgever.

Artikel 19. Toepasselijk recht
19.1 Op alle door Didata gedane aanbiedingen, alle met Didata gesloten overeenkomsten en andere met Didata
aangegane verbintenissen, alsmede de uitvoering daarvan, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing
Alle transacties, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, ook ingeval van transacties met het buitenland,
en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen voor partijen worden bij uitsluiting beheerst door het Nederlands
recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa.
19.2 De bepalingen van het VN Koopverdrag (CISG), gesloten te Wenen 11 april 1980, zijn slechts van
toepassing voor zover zij niet strijdig zijn met het bepaalde in deze voorwaarden.
19.3 In ieder geval komen partijen overeen, dat de plaats van uitvoering van alle uit deze voorwaarden
voortvloeiende verbintenissen de plaats onzer vestiging zal gelden.
19.4 De titels van de onderscheiden artikelen van deze voorwaarden zijn slechts als hulpmiddel bedoeld en
hebben geen betekenis voor de interpretatie van die artikelen.
Artikel 20. Geschillen
Alle geschillen tussen partijen, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen
worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats onzer vestiging, thans zijnde Arnhem, onverminderd
het recht van Didata om de wettelijk of bij verdrag bevoegde rechter te kiezen.
Aldus gedeponeerd bij de K.v.K. te Arnhem (nr.17048595).

