ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
van Minipak software, Postbus 187, 7730 AD Ommen.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Meppel onder nummer 30101521.
Datum: 1 augustus 2007.
Artikel 1 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes en elke met ons afgesloten transaktie;
afwijkende voorwaarden zijn alleen bindend indien deze vooraf schriftelijk door ons zijn bevestigd.
2. Alle offertes worden gedurende één maand gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt.
3. De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod de verkoper heeft bereikt. Uit
acceptatie blijkt, dat de koper zich verenigt met de toepasselijkheid van deze algemene verkoop- leverings- en betalingsvoorwaarden en dat hij, zo nodig, afstand doet van een toepasselijkverklaring van
eigen inkoopvoorwaarden.
4. Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen t.o.v. de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien de verkoper schriftelijk aan
de koper bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.
Artikel 2 - Wijzigingen
1. Wijzigingen in de koopovereenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van
kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen koper en verkoper zijn overeengekomen.
2. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende
wijziging in de koopprijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.
3. Bij gebreke van overeenstemming omtrent de wijziging van de koopprijs is een geschil tussen partijen
aanwezig, waarop artikel 17 van deze algemene voorwaarden van toepassing is.
Artikel 3 - Kwaliteit en omschrijving
1. De verkoper verbindt zich jegens de koper om hem de produkten te leveren in de omschrijving, kwaliteit
en hoeveelheid als nader in de (eventueel later gewijzigde) offerte omschreven.
2. De verkoper verbindt zich jegens de koper hem produkten te leveren die de prestaties (kapaciteit, snelheid e.d.) leveren zoals in de offerte omschreven.
3. De verkoper staat er niet voor in, dat de produkten geschikt zijn voor het doel, waarvoor de koper deze
wil bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan de verkoper kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel
schriftelijk tussen partijen is overeengekomen.
Artikel 4 - Verpakking en verzending
1. De verkoper verbindt zich jegens de koper om de produkten behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van
de produkten zich daartegen verzet) en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun
bestemming in goede staat bereiken.
2. De produkten zullen door de verkoper bezorgd worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden
naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijze als in de order is bepaald of naderhand is
overeengekomen.
Artikel 5 - Opslag
1. Indien om welke reden ook de koper niet in staat is de produkten op het overeengekomen tijdstip in
ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor aflevering, zal de verkoper, als zijn opslagmogelijkheden
dat toelaten, op verzoek van de koper de goederen bewaren en alle redelijke maatregelen treffen om
achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij de koper bezorgd zijn.
2. De koper is verplicht aan de verkoper de opslagkosten volgens het bij de verkoper gebruikelijke tarief te
vergoeden vanaf het tijdstip, dat de produkten voor aflevering gereed zijn, dan wel, indien dat een later
tijdstip is, vanaf de in de koopovereenkomst overeengekomen leveringsdatum.
Artikel 6 - Eigendomsovergang en risico
1. Behoudens het gestelde in de leden 2 en 4 van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de
produkten op de koper overgaan bij aflevering.
2. Zolang de koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft
voldaan, behoudt de verkoper zich de eigendom van de goederen voor. In dat geval gaat de eigendom op
de koper over, zodra de koper aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
3. Indien er gerede twijfel bij de verkoper bestaat omtrent de betalingskapaciteit van de koper, is de verkoper
bevoegd de levering van produkten ingevolge art. 4 lid 2 uit te stellen, totdat de koper zekerheid voor
de betaling heeft verschaft. De koper is aansprakelijk voor de door de verkoper door deze vertraagde
aflevering te lijden schade.
4. Als de verkoper op verzoek van de koper overeenkomstig het bepaalde in art. 5 de verzending uitstelt,
zullen de goederen eigendom blijven van de verkoper en voor diens risico blijven, totdat de produkten bij
de koper zijn bezorgd en afgeleverd op de in art. 4 lid 2 bedoelde plaats of plaatsen.
Artikel 7 - Tijdstip van levering
De verkoper zal de produkten leveren op het tijdstip of onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn,
dat resp. die bepaald is in de overeenkomst. Indien een leveringstermijn
is overeengekomen, vangt deze aan op de datum, waarop de verkoper de order heeft bevestigd.
Artikel 8 - Overmacht
1. De in art. 7 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke de verkoper door
overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.
2. Van overmacht aan de zijde van de verkoper is sprake, indien de verkoper na het sluiten van de koopovereenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding
daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defekten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het
bedrijf van de verkoper als bij derden, van wie de verkoper de benodigde materialen of grondstoffen
geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen
beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of de risikosfeer van de verkoper ontstaan.
3. Indien door overmacht de levering meer dan drie maanden vertraagd wordt, zijn zowel de verkoper als
de koper bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft de verkoper slechts
recht op de door hem gemaakte kosten.
Artikel 9 - Doorverkoop en kopiëren
1. De koper mag de produkten, behoudens het gestelde in lid 2 van dit artikel, slechts doorverkopen nadat
hij konform art. 6 de eigendom van deze produkten heeft verworven.
2. Doorverkoop door de koper van op maat gemaakte of aangepaste computerprogrammatuur is slechts
mogelijk na schriftelijke toestemming van de verkoper.

3. Het is bij doorverkoop niet toegestaan namen of merken van de verkoper te verwijderen of onzichtbaar
te maken.
4. Kopiëren van door verkoper aan koper geleverde computerprogrammatuur is alleen toegestaan voor
eigen gebruik.
Artikel 10 - Intellectuele eigendom
1. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op in opdracht van de afnemer geproduceerde computerprogrammatuur en bijbehorende handleidingen berust bij de verkoper.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, verkrijgt de koper alleen het gebruiksrecht.
3. In het geval dat de broncodes van geleverde computerprogrammatuur te beschikking worden gesteld
aan de koper, is deze verplicht grote voorzichtigheid te betrachten bij opslag van deze broncodes,
zodanig dat diefstal of ongeoorloofd kopiëren door derden redelijkerwijs is uit te sluiten.
4. Bij hergebruik van geleverde broncodes blijft gebruik alleen toegestaan aan de koper.
5. In geval door derden wijzigingen worden aangebracht in geleverde broncodes vervalt de garantie, zoals
bepaald in artikel 11.
Artikel 11 - Garantie en aansprakelijkheid
1. De verkoper stelt zich tegenover de koper aansprakelijk voor schade aan de geleverde produkten, optredende tijdens de garantieperiode, tenzij het produkt wordt gebruikt in strijd met de daarbij verstrekte
gebruiksaanwijzing, of er anderszins bij het gebruik een fout wordt gemaakt.
2. De garantieperiode is 12 maanden, tenzij in de overeenkomst anders wordt overeengekomen, en gaat in
op het moment van levering van het produkt.
3. De aansprakelijkheid van de verkoper is beperkt tot kosteloos herstel van het geleverde produkt of tot
vervanging van dat produkt of van een onderdeel ervan, een en ander ter beoordeling van de verkoper.
4. Voor verlies van gegevens is Minipak software alleen aansprakelijk in die mate die ook het geval zou zijn
geweest indien de klant zijn plicht tot beveiliging van de gegevens op regelmatige tijdstippen, minstens
eenmaal per dag, had vervuld.
5. Ondanks alle aan de samenstelling van handleiding en programmatuur bestede zorg kan Minipak software geen aansprakelijkheid aanvaarden voor niet-integriteit van gegevens geproduceerd of bewerkt
met behulp van door Minipak software geleverde software.
Artikel 12 - Prijs en betaling
1. De koopprijs bevat, behalve de prijs voor de produkten, de kosten van de verpakking, het transport en de
afleveringskosten naar een door de koper binnen Nederland aangewezen plaats.
2. De koper is verplicht de koopprijs binnen 14 dagen na fakturering te voldoen. Hij is niet bevoegd op
deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
3. Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet en evenmin gevolg geeft aan een
ingebrekestelling met een termijn van één week, is de verkoper bevoegd de koopovereenkomst zonder
rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is de koper aansprakelijk voor de
door de verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving, uit transportkosten en uit de
kosten voor de ingebrekestelling.
4. Indien de verkoper bij wanprestatie van de koper tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen
de kosten daarvan voor rekening van de koper. Deze kosten bedragen 10% van het faktuurbedrag, met
een minimum van / 50.
5. De koper, die gebruik maakt van zijn bevoegdheid tot opslag als bedoeld in art. 5, blijft verplicht tot
betaling van de koopsom op het in lid 2 vermelde tijdstip.
Artikel 13 - Wettelijke vereisten
1. De verkoper waarborgt, dat het ontwerp, de samenstelling en de kwaliteit van de goederen, die op grond
van de order geleverd moeten worden, in alle opzichten voldoen aan alle terzake toepasselijke eisen,
die gesteld worden in wetten en / of andere van overheidswege terzake gegeven voorschriften, die van
kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de koopovereenkomst.
2. Het in lid 1 bepaalde is eveneens van toepassing op het normale gebruik van de goederen.
Artikel 14 - Ontbinding
1. Onverminderd het bepaalde in art. 12 wordt de koopovereenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de koper in staat van faillissement wordt
verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelestelling of
anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of
bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
2. Door ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is
aansprakelijk voor de door de verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en
transportkosten.
Artikel 15 - Schadevergoeding en kontrole bij doorverkoop
1. De koper, die in strijd handelt met enige bepaling van art. 9, verbeurt ten gunste van de verkoper een
schadevergoeding voor iedere transaktie, die onder één van de daar genoemde verboden valt. De omvang van de schade wordt door partijen gefixeerd op / 50000 per transaktie.
2. De verkoper is bevoegd door een onafhankelijke accountant kontrole te doen uitoefenen in de boeken
van de koper, teneinde aldus te kunnen toezien op de naleving van het in art. 9 bepaalde.
Artikel 16 - Toepasselijk recht
Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlandse recht.
Artikel 17 - Arbitrale clausule
1. Alle geschillen, voortvloeiende uit deze overeenkomst of uit nadere overeenkomsten ter uitvoering
hiervan, zullen met uitsluiting van de gewone rechterlijke macht, bij wege van bindend advies worden
beslecht overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut.
2. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één van de partijen zulks verklaart.
3. Door deze arbitrale clausule wordt niet uitgesloten de bevoegdheid van partijen om zich voor spoedeisende aangelegenheden te wenden tot de president van de rechtbank, rechtsprekende in kort geding,
en om over te gaan tot het nemen van conservatoire gerechtelijke maatregelen en de middelen om die
in stand te houden.
Artikel 18 - Slotbepaling
1. Deze algemene voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen de leverancier en de afnemer. Voor zover zich omstandigheden mochten voordoen waarin deze voorwaarden,
of enige bepaling daarvan, tot onredelijke uitkomsten mocht leiden, zullen deze voorwaarden in zoverre
toepassing missen.

