Algemene voorwaarden van Geelen Project Support, gevestigd te Venlo, ingeschreven in het
handelsregister onder nummer 14119033
ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID
1.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en opdrachten verstrekt aan de heer E.H.C. Geelen handelende onder de naam “Geelen Project Support”, of onder enige andere naam
(verder: “GPS”), voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
Deze voorwaarden zijn in elk geval van toepassing op overeenkomsten van opdracht tot het (doen) uitvoeren van risico-inventarisaties,
-beoordelingen en/of het opstellen van handleidingen en/of werkinstructies betreffende een door de wederpartij ontwikkelde of te ontwikkelen machine, gereedschap, (technisch) apparaat of installatie, al dan niet in het kader van de
certificering daarvan.
2.
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die van GPS een aanbieding ontvangt of die met GPS een overeenkomst (van opdracht) sluit (waaronder begrepen in elk geval die tot het uitvoeren van een risico-inventarisatie,
-beoordeling en/of het opstellen van een handleiding en/of werkinstructie) wordt in deze voorwaarden aangeduid als “wederpartij”.
3.
GPS streeft ernaar om deze Algemene Voorwaarden vóór of bij het sluiten van overeenkomsten aan de wederpartij ter hand te stellen. Indien terhandstelling echter niet heeft plaatsgevonden of redelijkerwijze niet mogelijk is, kan de
wederpartij bij GPS inzage vragen dan wel zich wenden tot de Kamer van Koophandel waar deze voorwaarden zijn gedeponeerd. Op eerste verzoek van de wederpartij zullen de Algemene Voorwaarden kosteloos worden toegestuurd. De
Algemene Voorwaarden zijn gratis te downloaden op www.geelenprojectsupport.nl.
ARTIKEL 2 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE WEDERPARTIJ EN AFWIJKENDE AFSPRAKEN
1.
De algemene inkoop- leverings- en/of betalingsvoorwaarden van de wederpartij zijn niet van toepassing op aanbiedingen van GPS en met GPS gesloten overeenkomsten. GPS wijst de door de wederpartij gehanteerde voorwaarden
uitdrukkelijk van de hand.
2.
Afspraken tussen GPS en de wederpartij die afwijken van deze Algemene Voorwaarden gelden slechts als overeengekomen indien GPS deze afspraken schriftelijk heeft bevestigd.
ARTIKEL 3 AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN
1.
Alle aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend. Indien een aanbieding wordt aanvaard door de wederpartij, heeft GPS het recht de aanbieding binnen zeven werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2.
Een overeenkomst komt, ook na aanvaarding van een aanbieding van GPS door de wederpartij, eerst tot stand nadat de overeenkomst schriftelijk aan de wederpartij is bevestigd, dan wel GPS met de uitvoering van de overeenkomst is
gestart.
3.
Een samengestelde prijsopgave verplicht GPS niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen o f offertes gelden niet automatisch voor toekomstige
opdrachten.
ARTIKEL 4 STREKKING OVEREENKOMST
1.
Bij een door GPS uitgevoerde risico-inventarisatie, -beoordeling en/of door GPS opgestelde handleiding en/of werkinstructie stelt GPS vast of een door de wederpartij ontwikkelde of te ontwikkelen machine, gereedschap, (technisch)
apparaat of installatie voldoet aan de relevante wet- en regelgeving voor een CE-markering.
GPS kan de wederpartij daarbij adviseren bepaalde technische en/of (werk)-systeemaanpassingen door te voeren teneinde aan de relevante wet- en regelgeving voor een CE-markering te voldoen.
Het advies van GPS aan wederpartij is een beredeneerde aanbeveling om bepaalde keuzes te maken. De aanbeveling is dus het wezenlijke kenmerk van het advies. Advisering is dus niet het maken van een keuze. Uiteindelijk is het de
wederpartij die de keuze maakt en niet GPS.
Hierbij staat voorop dat de wederpartij verantwoordelijk is en blijft voor de gevolgen van het gebruik van de desbetreffende zaak al dan niet door derden, waaronder begrepen afnemers en werknemers van de wederpartij, en voor de
gevolgen van het niet of niet juist opvolgen van het advies van GPS.
2.
De door GPS uitgevoerde risico-inventarisatie, -beoordeling en/of door GPS opgestelde handleiding en/of werkinstructie ten aanzien van enige zaak, waaronder begrepen een door de wederpartij ontwikkelde of te ontwikkelen machine,
gereedschap, (technisch) apparaat of installatie, ziet of zien uitsluitend op de door GPS beoordeelde type(n).
GPS is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het doorvoeren van niet door GPS geadviseerde aanpassingen. Evenmin is GPS aansprakelijk voor de gevolgen van (constructie)fouten in de door de wederpartij ontwikkelde of te
ontwikkelen machine, gereedschap, (technisch) apparaat of installatie, voor zover deze (constructie)fout zijn oorzaak niet vindt in een advies van GPS.
3.
De wederpartij zal alle klachten en/of incidenten ter zake van de door GPS beoordeelde zaken, systemen en/of (werk)processen alsmede eventuele daarmee samenhangende acties van de autoriteiten registeren en aan GPS beschikbaar
stellen. Daarbij zal de wederpartij aangeven op welke manier de klacht of het incident is behandeld en of er (correctieve) maatregelen zijn genomen.
4.
Wederpartij vrijwaart GPS tegen vorderingen van derden – waaronder de afnemers en werknemers van wederpartij – ter vergoeding van schade die is ontstaan door of vanwege de door GPS verrichte werkzaamheden ten behoeve van de
wederpartij.
ARTIKEL 5 PRIJZEN
1.
GPS behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijzen te verhogen indien na het tot stand komen van de overeenkomst doch voor het tijdstip van de uitvoering ervan, wijzigingen in een of meer kostprijsfactoren daartoe aanleiding
geven.
2.
GPS stelt de wederpartij tijdig schriftelijk in kennis indien en voor zover hij gebruik maakt van het hierboven bedoelde recht prijswijzigingen door te voeren. GPS ontbindt alsdan, indien de prijswijziging leidt tot een prijsverschil met de
overeengekomen prijs van meer dan vijftien procent (15 %) op schriftelijk verzoek van de wederpartij de overeenkomst.
3.
Wanneer de wederpartij om welke reden dan ook een herbeoordeling wenst door een derde, zal de wederpartij de eventueel door Geleen gemaakte kosten daarvan apart aan GPS vergoeden.
4.
Alle opgegeven prijzen zijn steeds in euro’s exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij
anders in de aanbieding is vermeld en zulks is overeengekomen.
ARTIKEL 6 UITVOERINGSTERMIJN
1.
GPS spant zich er redelijkerwijs voor in eventuele uiterste leverings- en/of uitvoeringstermijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit
echter nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij GPS derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. GPS dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de
overeenkomst.
2.
Wanneer een vertraging of verlenging in de uitvoering van bepaalde werkzaamheden niet te wijten is aan GPS of door GPS ingeschakelde derden, heeft GPS het recht eventuele extra kosten door te berekenen aan de wederpartij.
3.
Het bepaalde in lid 2 van dit artikel is ook van toepassing wanneer de wederpartij een of meer aanvullende beoordelingen en/of inspecties wenst. GPS is in dat geval niet aansprakelijk voor de gevolgen van een eventuele vertraging.
ARTIKEL 7 MEDEWERKING WEDERPARTIJ
1.
GPS en de wederpartij erkennen dat het welslagen van de overeengekomen werkzaamheden afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking. Om een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst door GPS mogelijk te
maken zal de wederpartij GPS steeds tijdig alle door GPS nuttig, nodig en wenselijk geachte gegevens, inlichtingen en/of toegang verschaffen en alle medewerking verlenen.
2.
Indien de wederpartij de voor de uitvoering van de overeenkomst door GPS nuttig, nodig of wenselijk geachte gegevens, documenten, apparatuur, programmatuur, materialen of medewerkers niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de
afspraken ter beschikking van GPS stelt of indien de wederpartij op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft GPS het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft GPS tevens
het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke prijzen in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van GPS tot uitoefening van enig ander wettelijk en/of overeengekomen recht.
3.
Wanneer GPS op locatie van de wederpartij werkzaamheden verricht, draagt de wederpartij kosteloos zorg voor de door GPS in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte met computer-, data- en telecommunicatiefaciliteiten.
De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle wettelijke en overigens geldende eisen betreffende arbeidsomstandigheden. De wederpartij vrijwaart GPS voor aanspraken van derden, waaronder door GPS ingeschakelde derden, die
in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van de wederpartij of van onveilige situaties in diens organisatie. De wederpartij zal de binnen zijn organisatie geldende huisen beveiligingsregels tijdig vóór aanvang van de werkzaamheden aan GPS kenbaar maken.
4.
Indien de wederpartij na daartoe door GPS schriftelijk te zijn verzocht nalaat de gevraagde medewerking te verlenen, is GPS gerechtigd wederpartij dienaangaande een termijn te stellen. Blijft wederpartij na afloop van die termijn nalatig,
dan is GPS gerechtigd de overeenkomst te doen eindigen. GPS is in dat geval tot geen eventuele vergoeding verschuldigd of prestatie verplicht. Wederpartij is evenwel de volledige prijs als overeengekomen verschuldigd als ware de
overeenkomst geheel uitgevoerd.
ARTIKEL 8 OVERMACHT
1.
Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door GPS, kan GPS onder meer niet worden toegerekend indien de oorzaken van deze tekortkoming niet te wijten zijn aan de schuld van GPS of buiten de risicosfeer van GPS vallen.
Oorzaken zoals bedoeld in de vorige zin zijn onder andere weersomstandigheden, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storingen in de levering van gas, water en elektriciteit, vervoersproblemen, verkeersopstoppingen en het verlies of de beschadiging van voor de uitvoering van de overeenkomst
noodzakelijke (computer)gegevens.
2.
In geval van overmacht is GPS gerechtigd om de overeenkomst nadat de omstandigheden welke tot overmacht hebben geleid zijn opgeheven alsnog uit te voeren. GPS kan er evenwel ook voor kiezen de overeenkomst te ontbinden indien
nakoming geheel of gedeeltelijk onmogelijk is en niet binnen een redelijke termijn mogelijk zal worden. In dat geval is GPS tot geen enkele vorm van vergoeding of prestatie gehouden.
3.
In geval van een niet-toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de wederpartij is GPS bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de wederpartij in dat geval enige aanspraak op
schadevergoeding jegens GPS geldend kan maken.
ARTIKEL 9 UITSLUITING EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
1.
De totale aansprakelijkheid van GPS
wegens een toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van de overeenkomst of uit enige
andere hoofde, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot één keer het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).
2.
De aansprakelijkheid van GPS voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie , schade als gevolg van aanspraken van afnemers of werknemers van de
wederpartij en schade verband houdende met de inschakeling van door de wederpartij aan GPS voorgeschreven derden is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van GPS wegens verminking, vernietiging of verlies van
gegevens of documenten.
3.
De in dit artikel bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van GPS.
4.
Tenzij nakoming door GPS blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van GPS wegens toerekenbare tekortkoming
in de nakoming van een overeenkomst slechts
indien de wederpartij GPS onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en GPS ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn
verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat GPS in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.
5.
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de wederpartij de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij GPS meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen GPS vervalt
door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering.
6. Indien de rechter in een voorkomend geval mocht oordelen dat GPS geen beroep toekomt op de uitsluitingen en/of beperkingen van aansprakelijkheid als vermeld in dit artikel, is de aansprakelijkheid van GPS voor directe en indirecte schade
in elk geval beperkt tot maximaal het bedrag (in welk bedrag rente en kosten zijn begrepen) waarop aanspraak kan worden gemaakt op grond van de door GPS afgesloten in de branche gebruikelijke en marktconforme
aansprakelijkheidsverzekering, te vermeerderen met het eigen risico.
7.
De wederpartij vrijwaart GPS voor alle aanspraken van derden in verband met de door GPS verrichte prestaties ten behoeve van de wederpartij. De wederpartij is slechts gehouden tot een vrijwaringsplicht jegens GPS indien en voor zover
GPS zich op grond van de overeenkomst ook jegens haar op een uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid zou kunnen beroepen.
8.
Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere
beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze voorwaarden gelden mede ten gunste van alle natuurlijke personen of rechtspersonen waarvan GPS zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.
ARTIKEL 10 RAPPORTAGE EN RESULTATEN
1.
GPS zal het resultaat van de door hem uitgevoerde werkzaamheden schriftelijk aan de wederpartij rapporteren en/of verstrekken.
2.
Verveelvoudiging en/of openbaarmaking van de auteursrechtelijk beschermde inhoud van de door GPS aan de wederpartij verstrekte stukken mag uitsluitend geschieden door publicatie van deze stukken woordelijk, in hun geheel en in de
taal waarin ze zijn opgesteld inclusief bronvermelding. Het is wederpartij niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GPS (sub)licenties aan derden te verschaffen.
3.
De wederpartij zal bij derden op geen enkele manier de indruk wekken dat er sprake is van certificatie door GPS. GPS verleent de wederpartij immers uitdrukkelijk géén recht tot het voeren van één of meer certificaten of
certificatiemerken, maar beoordeelt slechts of aan de voorwaarden voor certificatie wordt voldaan en adviseert de wederpartij in voorkomende gevallen om bepaalde technische en/of (werk)systeemaanpassingen door te voeren teneinde
aan de relevante wet- en regelgeving te voldoen.
ARTIKEL 11 RECLAMES
1.
Reclames schorten de betalingsverplichtingen van de wederpartij niet op.
2.
Klachten verband houdend met de door GPS uitgevoerde werkzaamheden of door GPS verstuurde facturen dienen binnen veertien (14) dagen na afloop van de werkzaamheden dan wel binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de
factuur schriftelijk aan GPS kenbaar te worden gemaakt. De schriftelijke melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat GPS in staat is adequaat te reageren.
3.
Indien een klacht niet binnen de termijn zoals vermeld in het vorige lid van dit artikel kenbaar wordt gemaakt, vervallen alle rechten van de wederpartij in verband me t deze klacht.
ARTIKEL 12 BETALINGSCONDITIES
1.
De betaling van de door GPS geleverde diensten en/of zaken zal dienen te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De betaling zal dienen te geschieden in Nederland, en wel
op één van de navolgende wijzen: hetzij in contanten op het kantooradres van GPS, hetzij op een door GPS aangehouden bank- of girorekening bij een (vestiging van een) in Nederland gevestigde bank.
Indien betaling in het buitenland is overeengekomen, zal GPS aan de wederpartij aangeven op welke wijze en waar de betaling dient plaats te vinden. Eventuele kosten als gevolg van de betaling in het buitenland, waaronder kosten van
overboeking naar Nederland en koersverlies komen voor rekening van de wederpartij. GPS is gerechtigd daarvoor een toeslag op de verkoopprijs te berekenen, dan wel deze kosten separaat in rekening te brengen.
2.
De wederpartij kan zich jegens GPS niet beroepen op verrekening en/of opschorting van de betaling in verband met vermeende tekortkomingen van GPS of op welke andere grond ook.
3.
Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is dan, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.
4.
Met het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is de wederpartij over het onbetaalde bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een deel van een maand als volle maand telt.
5.
Betalingen strekken telkens eerst ter voldoening van alle verschuldigde kosten, vervolgens van de rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft
op een latere factuur.
6.
Indien de wederpartij in gebreke is gebleven met de tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen is de wederpartij aan GPS de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd welke worden gesteld op 15% van het onbetaalde bedrag,
zulks met een minimum van € 350,00.

Daarnaast is de wederpartij gehouden alle door GPS gemaakte buitengerechtelijke kosten, proceskosten en kosten voor rechtskundige bijstand voor zijn rekening te nemen en volledig te betalen. Onder deze kosten zijn ook begrepen
andere en/of hogere kosten dan de krachtens de wet te begroten proceskosten.
Onverminderd het bepaalde in lid 3, is de wederpartij in geval van faillissement(s-aanvrage), (aanvrage tot) surséance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de wederpartij of toelating tot een wettelijke
schuldsaneringsregeling, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim. Het volledige bedrag van al hetgeen GPS dan te vorderen heeft is dan ineens opeisbaar.
8.
Indien de wederpartij bestaat uit meerdere natuurlijke personen en/of rechtspersonen, is elk van die personen hoofdelijk gehouden de uit de overeenkomst verschuldigde bedragen te voldoen.
ARTIKEL 13 ZEKERHEIDSSTELLING
1.
Indien GPS goede grond heeft te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet geheel of niet tijdig zal nakomen, is GPS voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst gerechtigd de nakoming van haar
verplichtingen op te schorten totdat de wederpartij op verzoek en ten genoege van GPS zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al haar verplichtingen uit de overeenkomst.
Deze bepaling geldt ook indien de geldende betalingstermijn nog niet is verstreken.
2.
Nadat de door GPS gestelde termijn tot zekerheidsstelling is verstreken, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en kan GPS de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden,
onverminderd het recht van GPS op volledige schadevergoeding.
7.

ARTIKEL 14 EIGENDOMSVOORBEHOUD
1.
Eventueel door GPS geleverde zaken, waaronder handleidingen en/of rapporten, blijven eigendom van GPS totdat de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met GPS gesloten overeenkomsten is nagekomen:
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaken;
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens overeenkomst door GPS verrichte of te verrichten diensten;
- eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de wederpartij van (een) met GPS gesloten overeenkomst(en).
2.
Door GPS geleverde zaken die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt. De wederpartij is niet bevoegd de geleverde zaken te verpanden of
hier enig ander gebruiks- of zekerheidsrecht op te vestigen.
3.
De wederpartij is verplicht om de aan haar onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te (doen) merken als afkomstig van GPS en deze separaat, althans op als door GPS geleverd herkenbare manier op te slaan.
Wanneer bij de wederpartij gelijksoortige zaken worden aangetroffen als die welke door GPS zijn geleverd, worden deze zaken ter zake van het eigendomsvoorbehoud geacht door GPS te zijn geleverd, zulks behoudens door de
wederpartij te leveren tegenbewijs.
4.
Op zaken die met inachtneming van het in lid 1 bepaalde in eigendom op de wederpartij zijn overgegaan en die zich nog onder de wederpartij bevinden, behoudt GPS zich hierbij reeds nu voor alsdan een pandrecht voor zoals bedoeld in
artikel 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen die GPS uit welken hoofde dan ook op de wederpartij mocht hebben of krijgen. Dit voorbehoud van pandrecht geldt eveneens ten aanzien van door GPS geleverde zaken die door
de wederpartij zijn bewerkt of verwerkt en waardoor het eigendomsvoorbehoud van GPS zou komen te vervallen.
De wederpartij machtigt GPS om in het voorkomende geval dit pandrecht te (doen) vestigen door het mede voor de wederpartij daartoe opstellen en ondertekenen van een akte en het doen registreren daarvan of het doen van
mededeling dienaangaande.
5.
Indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat zij haar verplichtingen niet zal nakomen, is
GPS gerechtigd om de geleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij of bij derden die deze zaken voor de wederpartij houden, weg te (doen) halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle
medewerking te verlenen op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van 10% per dag van al het door haar aan GPS verschuldigde, zulks met een minimum van € 250,00 per dag.
6.
Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht GPS hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen.
7.
De wederpartij verplicht zich:
● de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand- en waterschade en de polis van deze verzekering aan GPS ter inzage te geven;
● alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op eerste verzoek van GPS te verpanden zoals bedoeld in artikel 3:239 BW;
● de vorderingen die de wederpartij verkrijgt op zijn afnemers op eerste verzoek van GPS aan GPS te verpanden zoals bedoeld in artikel 3:239 BW.
ARTIKEL 15 RETENTIERECHT
1.
GPS is bevoegd zaken die GPS van de wederpartij onder zich heeft of zal krijgen, onder zich te houden tot al het aan GPS toekomende uit hoofde van de gesloten overeenkomst door de wederpartij geheel zal zijn voldaan.
2.
Het risico van de onder dit retentierecht vallende zaken blijft te allen tijde berusten bij de wederpartij.
ARTIKEL 16 VERJARING
Vorderingsrechten van de wederpartij verjaren uiterlijk na verloop van één jaar na het ontstaan daarvan.
ARTIKEL 17 CONVERSIE
Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig is dan wel vernietigd wordt, treedt voor deze bepaling (voor zover mogelijk van rechtswege) in de plaats een bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de nietige
of vernietigde bepaling. Partijen zijn jegens elkaar gehouden over de tekst van deze nieuwe bepaling zo nodig met elkaar in redelijk overleg te treden. De overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden behouden onverminderd hun
geldigheid, tenzij dwingendrechtelijke regels zich hiertegen verzetten.
ARTIKEL 18 GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK
RECHT
1.
Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met GPS is Nederlands recht van toepassing.
2.
Ten aanzien van geschillen die tussen GPS en de wederpartij mochten ontstaan is de rechtbank binnen wiens rechtsgebied GPS is gevestigd bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen, tenzij regels van dwingendrechtelijke aard zich
hiertegen verzetten.

