
 

Algemene voorwaarden van Insegno B.V. 

 

1.  Algemeen 

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:  

opdrachtgever: de partij die opdracht geeft 

opdrachtnemer: Insegno B.V. 

 

2.  Toepasselijkheid 

1.  Deze algemene voorwaarden van Insegno B.V. zijn van toepassing op alle rechtsverhouding tussen 

opdrachtnemer en opdrachtgever.  

2.  Door ondertekening van een overeenkomst met Insegno B.V. verklaart opdrachtgever op de hoogte te 

zijn van deze leveringsvoorwaarden en tevens akkoord te gaan met deze leveringsvoorwaarden.  

3.  Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen mogelijk, wanneer dit expliciet wordt ver-

meld in een overeenkomst die door beide partijen schriftelijk moet zijn bevestigd. 

 

3.  Aanbieding  

1.  Alle offertes en prijsopgaven van Insegno B.V. zijn geheel vrijblijvend. 

2.  Offertes en prijsopgaven van Insegno B.V. blijven 1 maand geldig, tenzij een andere termijn wordt 

vermeld. Facturering geschiedt op basis van deze offerte. 

3.  Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 

 

4.  Totstandkoming van de overeenkomst 

1.  De overeenkomst komt tot stand op het moment dat opdrachtnemer de opdrachtbevestiging die 

beide partijen voor akkoord hebben getekend retour ontvangt. De opdrachtbevestiging is gebaseerd 

op de informatie die opdrachtgever aan opdrachtnemer heeft verstrekt. De bevestiging moet de over-

eenkomst juist en volledig weer geven. 

2. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de 

verleende opdracht voortvloeit dat deze voor onbepaalde tijd is aangegaan. 

3. Aanvullingen of wijzigingen op de overeenkomst kunnen alleen schriftelijk geschieden.  

 

5.  Uitvoering van de opdracht  

1. Opdrachtnemer zal de opdracht naar beste inzicht en kunnen uitvoeren. 

2. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke persoon de verleende overeenkomst wordt 

uitgevoerd. 

3. Als opdrachtnemer het wenselijk acht vanwege een goede uitvoering van de werkzaamheden derden 

bij de uitvoering van de opdracht te betrekken, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaam-

heden door derden te laten verrichten. Opdrachtnemer zal daartoe slechts overgaan na daarover met 

opdrachtgever overeenstemming te hebben bereikt. Dit geldt ook voor opdrachtgever.  

4. Als de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen 

die tot een volgende fase behoren opschorten tot opdrachtgever de resultaten van de voorafgaande 

fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

5. Opdrachtnemer kan eerst meer werkzaamheden verrichten en dit aan opdrachtgever in rekening 

brengen dan waartoe opdracht is verstrekt, indien opdrachtgever hiervoor vooraf schriftelijk toe-

stemming heeft verleend. 

 

  



 
 

  

6.  Terbeschikkingstelling van informatie of medewerkers door opdrachtgever 

1. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en bescheiden, die opdrachtnemer overeenkom-

stig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de ge-

wenste vorm en op de gewenste wijze aan opdrachtnemer worden verstrekt. Dit geldt eveneens voor 

de informatie waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat die noodzakelijk is voor 

het uitvoeren van de overeenkomst.  

2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan opdrachtnemer 

ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden. Dit geldt ook voor de gegevens en informatie die 

van derden afkomstig zijn. 

3. Opdrachtgever draagt het risico van de selectie, het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de 

apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen en van de door op-

drachtnemer te verlenen diensten, en is eveneens verantwoordelijk voor de controle- en beveiligingsprocedures 

en een adequaat systeembeheer. 

4. De ter beschikking gestelde bescheiden zullen op het verzoek van de opdrachtgever aan hem worden 

geretourneerd. 

5. Indien opdrachtgever de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens, apparatuur, 

programmatuur of medewerkers niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van 

opdrachtnemer stelt of indien opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft 

opdrachtnemer het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft 

hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en 

ander onverminderd het recht van opdrachtnemer tot uitoefening van enig ander wettelijk recht. 

6.  Ingeval medewerkers van opdrachtnemer op locatie van opdrachtgever werkzaamheden verrichten, 

draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals 

een werkruimte met computer- en telecommunicatiefaciliteiten. De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan 

alle geldende (wettelijke) eisen en voorschriften betreffende arbeidsomstandigheden. Opdrachtgever vrijwaart 

opdrachtnemer voor aanspraken van derden, waaronder medewerkers van opdrachtnemer, die in verband met 

de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van opdrachtgever 

of van onveilige situaties in diens organisatie. Opdrachtgever zal de binnen zijn organisatie geldende huis- en be-

veiligingsregels tijdig aan de in te zetten medewerkers van opdrachtnemer kenbaar maken. 

7.  Indien bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wordt gemaakt van telecommunicatie-faciliteiten, 

waaronder internet, is opdrachtgever verantwoordelijk voor de juiste keuze en de tijdige en adequate 

beschikbaarheid ervan, behoudens voor die faciliteiten welke onder direct gebruik en beheer van opdrachtnemer 

staan. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of 

niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij opdrachtgever bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn 

van opzet of grove schuld van opdrachtnemer of diens leidinggevenden. Indien bij de uitvoering van de overeen-

komst gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten is opdrachtnemer gerechtigd opdrachtgever toe-

gangs- of identificatiecodes toe te wijzen. Opdrachtnemer kan toegewezen toegangs- of identificatiecodes wijzi-

gen. Opdrachtgever behandelt de toegangscodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautori-

seerde personeelsleden kenbaar. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg 

zijn van misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes wordt gemaakt. 

 

7.  Geheimhouding 

1. Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhou-

ding tegenover derden. 

2. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door opdrachtgever ter beschikking 

wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt ech-

ter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele, 

of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn. 

3. Opdrachtgever zal de door opdrachtnemer uitgebrachte offerte en de daarin opgenomen kennis en 

ideeën van opdrachtnemer uitsluitend gebruiken ter evaluatie van zijn belang bij de verlening van de 

opdracht. 

4. Opdrachtgever zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer aan derden 

geen mededelingen doen over de aanpak van opdrachtnemer of over de werkwijze en dergelijke, noch 

de offerte, rapportage of andere schriftelijke uitingen van opdrachtnemer aan derden ter beschikking 

stellen. Opdrachtgever zal er tevens voor zorg dragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde 

inhoud kennis zullen nemen.  

5. Opdrachtnemer en opdrachtgever zullen hun verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan 

door hen ingeschakelde derden. 

 

8.  Honorarium 

1. Het honorarium van opdrachtnemer is onafhankelijk van de uitkomst van de door opdrachtgever ver-

strekte opdracht. 



 
 

  

2. Wanneer na de totstandkoming van de overeenkomst maar vóórdat de opdracht geheel is uitgevoerd, 

lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief 

dienovereenkomstig aan te passen. Dit, tenzij opdrachtgever en opdrachtnemer daar andere afspra-

ken over hebben gemaakt.  

3. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.  

4. Voorschotnota’s die bij de aanvang van de opdracht in rekening worden gebracht, worden verrekend 

met de laatste nota na het afronden van de werkzaamheden. 

 

9.  Betaling 

1. Betalingsverplichting geldt vanaf het moment dat de overeenkomst tot stand komt tussen de op-

drachtgever en Insegno B.V. of vanaf het moment van acceptatie van een vrijblijvend aangeboden bij-

drage. Dit, ongeacht het moment van publicatie. De betalingsverplichting geldt ook wanneer gelever-

de prestaties niet worden gebruikt. 

2. Opdrachtgever moet, zonder aftrek, korting of schuldverrekening binnen vijftien dagen na factuurda-

tum betalen. De betaling vindt plaats in Euro, door het bedrag over te maken ten gunste van een 

bankrekening die opdrachtnemer aanwijst.  

3. Als opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaalt, zal opdrachtnemer de opdrachtgever een 

aanmaning tot betaling sturen. Wanneer binnen twee weken na het versturen van een aanmaning nog 

geen betaling is verricht, is opdrachtnemer gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling en onvermin-

derd de overige rechten van opdrachtnemer, vanaf de vervaldag opdrachtgever de wettelijke rente in 

rekening te brengen tot op de datum van volledige betaling. 

4. Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerech-

telijke incassokosten) komen ten laste van opdrachtgever. 

5. Opdrachtnemer is gerechtigd indien de financiële positie of het betalingsgedrag van opdrachtgever 

naar het oordeel van opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, de verdere uitvoering van de overeen-

komst met directe ingang op te schorten. Tevens is alles wat opdrachtgever aan opdrachtnemer is ver-

schuldigd direct opeisbaar. Opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schade vergoeding. 

6. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden 

voor gezamenlijk opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuur-

bedrag. 

 

10.  Aansprakelijkheid 

1. Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid 

in acht nemen die van haar kan worden verwacht.  

2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als een fout wordt gemaakt 

doordat opdrachtgever haar onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt. Als opdrachtgever aan-

toont dat hij schade heeft geleden door een fout van opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou 

zijn vermeden is de opdrachtnemer voor die schade aansprakelijk tot het bedrag van het honorarium 

dat de opdrachtnemer voor de werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen. Bij op-

drachten die langer dan een half jaar doorlopen, geldt een beperking van de aansprakelijkheid tot 

maximaal het honorarium over de laatste zes maanden. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 

a. redelijke kosten die opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van opdrachtnemer aan de 

overeenkomst te laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de 

overeenkomst door of op vordering van opdrachtgever wordt ontbonden. 

b. redelijke kosten die opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel 

houden van zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat 

opdrachtnemer op een voor hem bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met 

eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering; 

c. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de 

vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden; 

d. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever 

aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden. 

3. Aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste 

besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afne-

mers van opdrachtgever, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door op-

drachtgever aan opdrachtnemer voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband hou-

dende met de inschakeling van door opdrachtgever aan opdrachtnemer voorgeschreven toeleveranciers, uit wel-

ken hoofde dan ook, is uitgesloten. 

4. Opdrachtnemer zal bij inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtne-

mer is niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden.  



 
 

  

5. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of ver-

band houden met de ten behoeve van opdrachtgever verrichte werkzaamheden, tenzij de aanspraken 

het gevolg zijn van opzet of grove schuld van opdrachtnemer.   

 

11.  Opzegging 

1. Opdrachtnemer kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de op-

drachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Insegno B.V. gesloten overeen-

komst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden. In andere gevallen kunnen beide partijen 

de overeenkomst alleen schriftelijk opzeggen wegens onvoorziene omstandigheden.  

2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft opdrachtnemer recht 

op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er 

feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtnemer zijn toe te 

rekenen. Opdrachtgever is verplicht tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werk-

zaamheden.  

3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtnemer, zal opdrachtnemer in over-

leg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan der-

den, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever 

toerekenbaar zijn. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor opdrachtnemer extra kosten 

met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.  

 

12.  Termijnen en levertijd 

1. Indien opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd is of hij voor uitvoering benodigde materialen 

en/of informatie ter beschikking moet stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden 

moeten worden afgerond niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen en de materialen 

en/of informatie geheel ter beschikking zijn gesteld.  

2. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden moeten zijn afgerond, zijn te beschouwen als definitieve 

termijnen.  

3. Tenzij de uitvoering absoluut blijvend onmogelijk is, kan opdrachtgever de overeenkomst niet ontbin-

den wegens termijnoverschrijding. Mocht opdrachtnemer onverhoopt niet in staat zijn binnen de 

overeengekomen levertijd aan de verplichtingen te voldoen, kan opdrachtnemer alleen schriftelijk in 

gebreke worden gesteld, waarbij opdrachtnemer een termijn van minimaal 14 dagen wordt gegund 

om de verplichtingen na te komen. Ontbinding is dan toegestaan conform artikel 256 Boek 6 van het 

Burgerlijk Wetboek.  

 

13.  Overmacht 

1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer opdrachtnemer als gevolg van 

overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. 

2. Indien de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal opdrachtnemer alsnog aan alle verplichtingen 

trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer opdrachtgever 

en opdrachtnemer in overleg concluderen dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst eveneens 

in overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties van opdrachtnemer tot 

aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden. 

 

14.  Reclame 

1. Opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover 

opdrachtgever reclameert, de gelegenheid schriftelijk gebreken te melden met betrekking tot de ver-

richte werkzaamheden en/of het factuurbedrag. Wanneer opdrachtgever binnen de genoemde ter-

mijn geen gebreken meldt, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren.  

2. Reclames schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op. 

3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame, heeft opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van 

het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afge-

keurde werkzaamheden of het geheel of gedeelte niet verder uitvoeren van de opdracht tegen een 

restitutie naar evenredigheid van het door opdrachtgever reeds betaald honorarium.  

 

15.  Rechten van intellectuele of industriële eigendom 

1. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde 

of ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materia-

len zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal 

daarvan, berusten uitsluitend bij opdrachtnemer, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Op-

drachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk 

worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van opdrachtgever tot verveelvoudiging van 



 
 

  

programmatuur, websites, databestanden of andere materialen is uitgesloten. Een aan opdrachtgever 

toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet overdraagbaar aan derden. 

2. Indien in afwijking van artikel 15.1 opdrachtnemer bereid is zich te verbinden tot overdracht van een 

recht van intellectuele of industriële eigendom, kan een zodanige verbintenis steeds slechts schriftelijk 

en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk overeenkomen dat 

rechten 

intellectuele of industriële eigendom ten aanzien van specifiek voor opdrachtgever ontwikkelde pro-

grammatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zullen gaan op op-

drachtgever, dan laat dit de bevoegdheid van opdrachtnemer onverlet om de aan die ontwikkeling ten 

grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, documentatie, werken, 

programmeertalen en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden toe te passen en te 

exploiteren, hetzij voor zich zelf hetzij voor derden. Evenmin tast een overdracht van rechten van in-

tellectuele of industriële eigendom het recht van opdrachtnemer aan om ten behoeve van zichzelf of 

derden ontwikkelingen te ondernemen die soortgelijk zijn aan die welke ten behoeve van opdrachtge-

ver zijn of worden gedaan. 

3.  Het is opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan 

wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of indu-

striële eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te ver-

wijderen of te wijzigen. 

4.  Het is opdrachtnemer toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de pro-

grammatuur of met het oog op overeengekomen beperkingen in de duur van het recht tot gebruik van 

de programmatuur. Het is opdrachtgever niet toegestaan een dergelijke technische maatregel te ver-

wijderen of te ontwijken. Indien beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat opdrachtgever geen 

reservekopie van programmatuur kan maken, zal opdrachtnemer opdrachtgever desgevraagd een re-

servekopie ter beschikking stellen. 

5.  Tenzij opdrachtnemer een reservekopie van de programmatuur aan opdrachtgever ter beschikking 

stelt, mag opdrachtgever één reservekopie van de programmatuur maken, welke uitsluitend gebruikt 

mag worden ter bescherming tegen onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. Installatie van de reser-

vekopie geschiedt slechts na onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. Een reservekopie dient te zijn 

voorzien van dezelfde labels en aanduidingen van auteursrecht als aanwezig op het oorspronkelijke 

exemplaar (zie artikel 15.3). 

6.  Met inachtneming van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden is opdrachtgever ge-

rechtigd tot verbetering van fouten in hem ter beschikking gestelde programmatuur als dat noodzake-

lijk is voor het met de programmatuur beoogde gebruik. Waar in deze algemene voorwaarden sprake 

is van ‘fouten’, wordt daaronder verstaan het substantieel niet voldoen aan de door opdrachtnemer 

schriftelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties en, ingeval van maatwerkpro-

grammatuur en websites, aan de tussen partijen schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen functionele 

of technische specificaties. Van een fout is alleen sprake indien opdrachtgever deze kan aantonen en 

indien deze reproduceerbaar is. Opdrachtgever is gehouden van fouten onverwijld melding aan op-

drachtnemer te maken.  

7.  Opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever tegen elke rechtsvordering van een derde welke gebaseerd is 

op de bewering dat door opdrachtnemer zelf ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, 

apparatuur of andere materialen inbreuk maken op een in Nederland geldend recht van intellectuele 

of industriële eigendom, onder de voorwaarde dat opdrachtgever opdrachtnemer onverwijld schrifte-

lijk informeert over het bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak, 

waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan opdrachtnemer. Opdrachtgever 

zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan opdrachtnemer verlenen om zich, 

indien nodig in naam van opdrachtgever, tegen deze rechtsvorderingen te verweren. Deze verplichting 

tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk verband houdt (i) met door opdrachtgever ter ge-

bruik, bewerking, verwerking of incorporatie aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde materialen, 

dan wel (ii) met wijzigingen die opdrachtgever in de programmatuur, website, databestanden, appara-

tuur of andere materialen heeft aangebracht of door derden heeft laten aanbrengen. Indien in rechte 

onherroepelijk vast staat dat de door opdrachtnemer zelf ontwikkelde programmatuur, websites, da-

tabestanden, apparatuur of andere materialen inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend 

recht van intellectuele of industriële eigendom of indien naar het oordeel van opdrachtnemer een ge-

rede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich voordoet, zal opdrachtnemer zo mogelijk zorg dragen 

dat opdrachtgever het geleverde, of functioneel gelijkwaardige andere programmatuur, websites, da-

tabestanden, apparatuur of de betreffende andere materialen ongestoord kan blijven gebruiken, bij-

voorbeeld door aanpassing van de inbreukmakende onderdelen of door verwerving van een gebruiks-

recht ten behoeve van opdrachtgever. Indien opdrachtnemer naar zijn uitsluitend oordeel niet of niet 



 
 

  

anders dan op voor hem (financieel) onredelijk bezwarende wijze kan zorg dragen dat opdrachtgever 

het geleverde ongestoord kan blijven gebruiken, zal opdrachtnemer het geleverde tegen creditering 

van de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding terugnemen. Opdracht-

nemer zal zijn keuze in dit kader niet maken dan na overleg met opdrachtgever. Iedere andere of ver-

dergaande aansprakelijkheid of vrijwaringsverplichting van opdrachtnemer wegens schending van 

rechten van intellectuele of industriële eigendom van een derde is geheel uitgesloten, daaronder be-

grepen aansprakelijkheid en vrijwaringsverplichtingen van opdrachtnemer voor inbreuken die veroor-

zaakt worden door het gebruik van de geleverde programmatuur, websites, databestanden, appara-

tuur en/of materialen (i) in een niet door opdrachtnemer gemodificeerde vorm, (ii) in samenhang met 

niet door opdrachtnemer geleverde of verstrekte zaken of programmatuur of (iii) op een andere wijze 

dan waarvoor de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en/of andere materialen zijn 

ontwikkeld of bestemd. 

8.  Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan 

opdrachtnemer van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, 

tekst, muziek, domeinnamen, logo’s etc.), databestanden, of andere materialen, waaronder ont-

werpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een website). 

Opdrachtgever zal opdrachtnemer vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zo-

danig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig 

recht van derden.  

15.  Toepasselijk recht Op alle overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer waarop deze 

algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Bij geschil-

len zal eerst gepoogd worden tot een minnelijke schikking te komen. Leidt dit niet tot een bevredi-

gende oplossing, dan is de rechter in het gebied van de opdrachtnemer of zijn gemachtigde de geschil-

lenrechter. 

 

ONTWIKKELING VAN PROGRAMMATUUR 

De in dit hoofdstuk “Ontwikkeling van programmatuur” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepa-

lingen van deze algemene voorwaarden van toepassing indien opdrachtnemer in opdracht van opdrachtgever 

programmatuur ontwikkelt en deze eventueel installeert. Op deze programmatuur is ook het hoofdstuk “Ge-

bruik en onderhoud van programmatuur” van toepassing, behalve voor zover daarvan in dit hoofdstuk wordt 

afgeweken. De in dit hoofdstuk bedoelde rechten en verplichtingen hebben uitsluitend betrekking op compu-

terprogrammatuur in een voor een gegevensverwerkende machine leesbare vorm en vastgelegd op voor een 

zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede op de daarbij behorende documentatie. Daar waar in dit hoofd-

stuk over programmatuur wordt gesproken, zijn daarmee tevens bedoeld websites. 

 

16.  Ontwikkeling van programmatuur 

1.  Indien niet reeds bij het aangaan van de overeenkomst specificaties of een ontwerp van de te ontwik-

kelen programmatuur aan opdrachtnemer ter hand zijn gesteld, zullen partijen in overleg schriftelijk 

specificeren welke programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. Op-

drachtnemer zal de ontwikkeling van de programmatuur met zorg uitvoeren op basis van de door op-

drachtgever te verstrekken gegevens, voor de juistheid, volledigheid en consistentie waarvan op-

drachtgever instaat. Indien partijen het gebruik van een ontwikkelingsmethode zijn overeengekomen 

die zich er door kenmerkt dat het ontwerpen en/of het ontwikkelen van onderdelen van de program-

matuur onderworpen is aan een nadere, tijdens de uitvoering van de overeenkomst te bepalen priori-

teitstelling, zal deze prioriteitstelling steeds in overleg tussen partijen tot stand komen. 

2.  Opdrachtnemer is gerechtigd, doch niet verplicht, de juistheid, volledigheid of consistentie van de aan 

hem ter beschikking gestelde gegevens, specificaties of ontwerpen te onderzoeken en bij constatering 

van eventuele onvolkomenheden de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat op-

drachtgever de betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen. 

3.  Onverminderd het bepaalde in artikel 15 verkrijgt opdrachtgever slechts het recht tot gebruik van de 

programmatuur in zijn eigen bedrijf of organisatie. Slechts indien en voor zover dit uitdrukkelijk schrif-

telijk is overeengekomen, kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de 

programmatuur gemaakte technische documentatie aan opdrachtgever ter beschikking worden ge-

steld, in welk geval opdrachtgever gerechtigd zal zijn in deze programmatuur wijzigingen aan te bren-

gen. Indien opdrachtnemer in rechte gehouden wordt de broncode en/of de technische documentatie 

aan opdrachtgever ter beschikking te stellen, kan opdrachtnemer daarvoor een redelijke vergoeding 

verlangen. 

 

17.  Aflevering, installatie en acceptatie 

1.  Opdrachtnemer zal de te ontwikkelen programmatuur aan opdrachtgever zoveel mogelijk conform de 

schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren en installeren, dit laatste slechts indien een door op-



 
 

  

drachtnemer uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen. Bij gebreke van uitdrukkelijke af-

spraken daaromtrent zal opdrachtgever zelf de programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, 

tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Tenzij uit-

drukkelijk anders overeengekomen is opdrachtnemer niet verplicht tot het uitvoeren van dataconver-

sie. 

2.  Indien een acceptatietest is overeengekomen, bedraagt de testperiode veertien dagen na aflevering 

of, indien een door opdrachtnemer uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, na voltooi-

ing van de installatie. Gedurende de testperiode is het opdrachtgever niet toegestaan de programma-

tuur voor productieve of operationele doeleinden te gebruiken. Opdrachtnemer kan steeds verlangen, 

derhalve ook indien zulks niet uitdrukkelijk is overeengekomen, dat opdrachtgever met voldoende ge-

kwalificeerd personeel een deugdelijke test van voldoende omvang en diepgang uitvoert op (tussen-

)resultaten van de ontwikkelingswerkzaamheden en dat de testresultaten schriftelijk, overzichtelijk en 

begrijpelijk aan opdrachtnemer worden gerapporteerd. 

3.  De programmatuur zal tussen partijen gelden als geaccepteerd: a. indien tussen partijen niet een ac-

ceptatietest is overeengekomen: bij de aflevering of, indien een door opdrachtnemer uit te voeren in-

stallatie schriftelijk is overeengekomen, bij de voltooiing van de installatie, dan wel b. indien tussen 

partijen een acceptatietest is overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode, dan wel c. indien 

opdrachtnemer vóór het einde van de testperiode een testrapport als bedoeld in artikel 17.5 ont-

vangt: op het moment dat de in dat testrapport genoemde fouten in de zin van artikel 15.6 zijn her-

steld, onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die volgens artikel 17.6 aan acceptatie 

niet in de weg staan. In afwijking hiervan zal de programmatuur, indien opdrachtgever daarvan vóór 

het moment van een uitdrukkelijke acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doelein-

den maakt, gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik. 

4.  Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten 

bevat die de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal opdrachtgever opdrachtnemer hierover 

schriftelijk gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt totdat de pro-

grammatuur zodanig is aangepast dat die belemmering is opgeheven. 

5.  Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de programmatuur fouten in 

de zin van artikel 15.6 bevat, zal opdrachtgever opdrachtnemer uiterlijk op de laatste dag van de test-

periode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over de fouten informeren. Op-

drachtnemer zal zich naar beste vermogen inspannen de bedoelde fouten binnen een redelijke termijn 

te herstellen, waarbij opdrachtnemer gerechtigd is tijdelijke oplossingen, programmaomwegen of 

probleemvermijdende restricties in de programmatuur aan te brengen. 

6.  Acceptatie van de programmatuur mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke 

verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet we-

gens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die operationele of productieve ingebruikname van 

de programmatuur redelijkerwijs niet in de weg staan, onverminderd de verplichting van opdracht-

nemer om deze kleine fouten in het kader van de garantieregeling van artikel 20, indien toepasselijk, 

te herstellen. Acceptatie mag voorts niet worden onthouden met betrekking tot aspecten van de pro-

grammatuur die slechts subjectief beoordeeld kunnen worden, zoals de vormgeving van gebruikersin-

terfaces. 

7.  Indien de programmatuur in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de niet-

acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele acceptatie van een eerdere fase 

en/of een ander onderdeel onverlet 

8.  Acceptatie van de programmatuur op een der wijzen als bedoeld in artikel 17.3 heeft tot gevolg dat 

opdrachtnemer ten volle gekweten is voor de nakoming van zijn verplichtingen inzake de ontwikkeling 

en terbeschikkingstelling van de programmatuur en, indien in voorkomend geval tevens de installatie 

door opdrachtnemer is overeengekomen, van zijn verplichtingen inzake de installatie van de pro-

grammatuur. Acceptatie van de programmatuur doet niets af aan de rechten van opdrachtgever op 

grond van artikel 17.6 betreffende kleine gebreken en artikel 20 betreffende garantie. 

9.  Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrek-

king hebben op het ontwikkelen van de programmatuur, verschuldigd bij de aflevering van de pro-

grammatuur dan wel, indien in voorkomend geval tevens een door opdrachtnemer uit te voeren in-

stallatie schriftelijk is overeengekomen, bij voltooiing van de installatie. 

 

GEBRUIK EN ONDERHOUD VAN PROGRAMMATUUR 

De in dit hoofdstuk “Gebruik en onderhoud van programmatuur” vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene 

Bepalingen van deze algemene voorwaarden, van toepassing op alle door opdrachtnemer ter beschikking ge-

stelde programmatuur. De in dit hoofdstuk bedoelde rechten en verplichtingen hebben uitsluitend betrekking 

op computerprogrammatuur in een voor een gegevensverwerkende machine leesbare vorm en vastgelegd op 



 
 

  

voor een zodanige machine leesbaar materiaal, alsmede op daarbij behorende documentatie, alles met inbe-

grip van eventueel door opdrachtnemer te verstrekken nieuwe versies. Daar waar in dit hoofdstuk over pro-

grammatuur wordt gesproken, zijn daarmee tevens bedoeld websites. 

 

18.  Gebruiksrecht 

1.  Onverminderd het bepaalde in artikel 15 verleent opdrachtnemer opdrachtgever het niet-exclusieve 

recht tot het gebruik van de programmatuur. Opdrachtgever zal de tussen partijen overeengekomen 

gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaar-

den bepaalde omvat het gebruiksrecht van opdrachtgever uitsluitend het recht de programmatuur te 

laden en uit te voeren. 

2.  De programmatuur mag door opdrachtgever uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie worden 

gebruikt op de ene verwerkingseenheid en voor een bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitin-

gen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Voor zover daaromtrent niets anders is overeengekomen, 

gelden de verwerkingseenheid van opdrachtgever waarop de programmatuur voor het eerst is ge-

bruikt en het aantal aansluitingen dat op het moment van eerste gebruik op die verwerkingseenheid is 

aangesloten, als verwerkingseenheid en aantal aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. 

Bij eventuele storing van de bedoelde verwerkingseenheid kan de programmatuur voor de duur van 

de storing op een andere verwerkingseenheid worden gebruikt. Het gebruiksrecht kan betrekking 

hebben op meerdere verwerkingseenheden voor zover dat uit de overeenkomst uitdrukkelijk blijkt. 

3.  Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is opdrachtgever niet toegestaan de programmatuur en 

dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of 

daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking van 

een derde te stellen, een derde al dan niet op afstand toegang te geven tot de programmatuur of de 

programmatuur bij een derde ter hosting onder te brengen, ook niet indien de betreffende derde de 

programmatuur uitsluitend ten behoeve van opdrachtgever gebruikt. Opdrachtgever zal de program-

matuur niet wijzigen anders dan in het kader van het herstellen van fouten. Opdrachtgever zal de pro-

grammatuur niet gebruiken in het kader van de verwerking van gegevens ten behoeve van derden 

(‘time-sharing’). De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur 

voortgebrachte technische documentatie worden niet aan opdrachtgever ter beschikking gesteld, ook 

niet indien opdrachtgever bereid is voor deze terbeschikkingstelling een financiële vergoeding te vol-

doen. Opdrachtgever erkent dat de broncode een vertrouwelijk karakter heeft en dat deze bedrijfsge-

heimen van opdrachtnemer bevat. 

4.  Onverwijld na het einde van het gebruiksrecht van de programmatuur zal opdrachtgever alle in zijn 

bezit zijnde exemplaren van de programmatuur aan opdrachtnemer retourneren. Indien partijen zijn 

overeengekomen dat opdrachtgever bij het einde van het gebruiksrecht de betreffende exemplaren 

zal vernietigen, zal opdrachtgever van zodanige vernietiging opdrachtnemer onverwijld schriftelijk 

melding maken. 

 

19.  Aflevering, installatie en acceptatie 

1.  Opdrachtnemer zal de programmatuur op de overeengekomen soort en formaat informatiedragers 

aan opdrachtgever afleveren en, indien een door opdrachtnemer uit te voeren installatie schriftelijk is 

overeengekomen, de programmatuur bij opdrachtgever installeren. Bij gebreke van uitdrukkelijke af-

spraken daaromtrent zal opdrachtgever zelf de programmatuur installeren, inrichten, parametriseren, 

tunen en indien nodig de daarbij gebruikte apparatuur en gebruiksomgeving aanpassen. Tenzij uit-

drukkelijk anders overeengekomen is opdrachtnemer niet verplicht tot het uitvoeren van dataconver-

sie. 

2.  Indien tussen partijen schriftelijk een acceptatietest is overeengekomen is het bepaalde in de artikelen 

17.2 tot en met 17.7 van overeenkomstige toepassing. Indien partijen geen acceptatietest zijn over-

eengekomen, aanvaardt opdrachtgever de programmatuur in de staat waarin deze zich op het mo-

ment van aflevering bevindt, derhalve met alle zichtbare en onzichtbare fouten en andere gebreken, 

onverminderd de verplichtingen van opdrachtnemer ingevolge de garantie van artikel 20. In alle geval-

len geldt het bepaalde in artikel 17.8 onverminderd. 

3.  Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrek-

king hebben op de terbeschikkingstelling van programmatuur en het recht tot gebruik van de pro-

grammatuur verschuldigd bij de aflevering van de programmatuur dan wel, indien in voorkomend ge-

val tevens een door opdrachtnemer uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, bij voltooi-

ing van de installatie. 

 

 

 



 
 

  

20.  Garantie 

1.  Opdrachtnemer zal zich naar beste vermogen ervoor inspannen fouten in de programmatuur in de zin 

van artikel 15.6 binnen een redelijke termijn te herstellen indien deze binnen een periode van drie 

maanden na aflevering, of, indien tussen partijen een acceptatietest is overeengekomen, binnen drie 

maanden na acceptatie gedetailleerd omschreven schriftelijk bij opdrachtnemer zijn gemeld. Op-

drachtnemer garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking, fouten of overige gebreken 

zal werken of dat alle fouten en overige gebreken worden verbeterd. Het herstel wordt gratis uitge-

voerd, tenzij de programmatuur in opdracht van opdrachtgever is ontwikkeld anders dan voor een 

vaste prijs, in welk geval opdrachtnemer volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in 

rekening zal brengen. Opdrachtnemer kan volgens zijn gebruikelijke tarieven de kosten van herstel in 

rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van opdrachtgever 

of van andere niet aan opdrachtnemer toe te rekenen oorzaken of indien de fouten bij het uitvoeren 

van de overeengekomen acceptatietest hadden kunnen worden vastgesteld. Herstel van verminkte of 

verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie. De garantieverplichting vervalt indien op-

drachtgever zonder schriftelijke toestemming van opdrachtnemer wijzigingen in de programmatuur 

aanbrengt of laat aanbrengen, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthou-

den. 

2.  Herstel van fouten zal geschieden op een door opdrachtnemer te bepalen locatie. Opdrachtnemer is 

gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermijdende restricties in 

de programmatuur aan te brengen. 

3.  Opdrachtnemer heeft geen verplichting inzake herstel voor fouten die na afloop van de in artikel 20.1 

bedoelde garantieperiode zijn gemeld, tenzij tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is afgeslo-

ten welke een zodanige plicht tot herstel omvat. 

 

21.  Onderhoud 

1.  Indien voor de programmatuur een onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien in de gebruiksver-

goeding van de programmatuur onderhoud is inbegrepen, zal opdrachtgever overeenkomstig de ge-

bruikelijke procedures van opdrachtnemer geconstateerde fouten in de programmatuur gedetailleerd 

aan opdrachtnemer melden. Na ontvangst van de melding zal opdrachtnemer zich naar beste ver-

mogen inspannen fouten in de zin van artikel 15.6 te herstellen en/of verbeteringen aan te brengen in 

latere nieuwe versies van de programmatuur. De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie op de 

door opdrachtnemer te bepalen wijze en termijn aan opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. 

Opdrachtnemer is gerechtigd tijdelijke oplossingen dan wel programmaomwegen of probleemvermij-

dende restricties in de programmatuur aan te brengen. Bij gebreke van uitdrukkelijke afspraken daar-

omtrent zal opdrachtgever zelf de gecorrigeerde programmatuur dan wel de beschikbaar gestelde 

nieuwe versie installeren, inrichten, parametriseren, tunen en indien nodig de daarbij gebruikte appa-

ratuur en gebruiksomgeving aanpassen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is opdrachtne-

mer niet verplicht tot het uitvoeren van dataconversie. 

2.  Opdrachtnemer staat er niet voor in dat de programmatuur zonder onderbreking, fouten of andere 

gebreken zal werken of dat alle fouten of andere gebreken worden verbeterd. 

3.  Opdrachtnemer kan de kosten van herstel volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening brengen 

indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik of van andere niet aan opdrachtne-

mer toe te rekenen oorzaken of indien de programmatuur door anderen dan opdrachtnemer is gewij-

zigd. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder onderhoud. 

4.  Indien een onderhoudsovereenkomst is gesloten, zal opdrachtnemer bij het beschikbaar komen van 

verbeterde versies van de programmatuur deze aan opdrachtgever ter beschikking stellen. Drie maan-

den na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is opdrachtnemer niet meer verplicht tot het 

herstellen van eventuele fouten in de oude versie en tot het verlenen van ondersteuning met betrek-

king tot een oude versie. Voor het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden en 

functies kan opdrachtnemer van opdrachtgever verlangen dat deze een nieuwe overeenkomst met 

opdrachtnemer aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling een nieuwe vergoeding wordt betaald. 

5.  Indien opdrachtgever niet gelijktijdig met het aangaan van de overeenkomst tot terbeschikkingstelling 

van de programmatuur een onderhoudsovereenkomst met opdrachtnemer is aangegaan, kan op-

drachtnemer niet gehouden worden op een later moment alsnog een onderhoudsovereenkomst aan 

te gaan. 

6.  Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen factureringsschema zijn alle bedragen die betrek-

king hebben op onderhoud van programmatuur voor aanvang van de onderhoudsperiode verschul-

digd. 

 

 



 
 

  

22.  Programmatuur van toeleverancier 

1.  Indien en voor zover opdrachtnemer programmatuur van derden aan opdrachtgever ter beschikking 

stelt, zullen, mits dat door opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever is meegedeeld, voor wat be-

treft die programmatuur de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met terzijdestelling van 

het bepaalde in deze voorwaarden. Opdrachtgever aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. 

Deze voorwaarden liggen voor opdrachtgever ter inzage bij opdrachtnemer en opdrachtnemer zal de-

ze voorwaarden aan opdrachtgever op zijn verzoek kosteloos toezenden. Indien en voor zover de be-

doelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer om welke 

reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt 

het bepaalde in deze algemene voorwaarden onverkort. 

 

Laatst gewijzigd: 5 oktober 2012 

 

Met deze voorwaarden zijn alle voorgaande exemplaren vervallen. 

 

Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Insegno B.V.: www.insegno.nl 

 

Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. 
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