Algemene voorwaarden Moddit B.V.

indien dit niet binnen een maand schrif-

a.

Moddit: Moddit B.V., statutair gevestigd

na de termijn van één maand plaatsvindt,

aan de Marie Curiestraat 2, ingeschreven

aanvang of prijzen eenzijdig te wijzigen.

verstaan onder:

telijk is aanvaard. Indien de aanvaarding

en kantoorhoudende te (7442 DP) Nijverdal

heeft Moddit het recht om de datum van

schriftelijke bevestiging door Moddit dan

door Opdrachtgever zijn voldaan.

5.5 Het risico van verlies, diefstal, verduistering
of beschadiging van zaken, producten, informatie, data, documenten of programma’s die in verband met de uitvoering of

rechtspersoon die met Moddit een

voering geeft aan de Overeenkomst.

totstandkoming van de Overeenkomst
worden gebruikt of tot stand worden

wel op het moment doordat Moddit uit-

Opdrachtgever: de natuurlijke- of

gebracht, gaat over op Opdrachtgever

vanaf het moment dat deze in de feitelijke

Overeenkomst sluit;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen
Opdrachtgever en Moddit inzake de

4.1

eenkomst te annuleren voordat Moddit

voorwaarden“schriftelijk” staat vermeld,

is begonnen, mits hij de hierdoor voor

vormen van digitale communicatie.

deze schade worden onder meer, doch

In alle gevallen waarin in deze

met de uitvoering van de Overeenkomst

wordt daaronder mede verstaan: alle

Moddit ontstane schade vergoedt. Onder
niet uitsluitend, begrepen de door Moddit

geleden verliezen en gederfde winst en in
elk geval de kosten die Moddit reeds ter

voorbereiding heeft gemaakt, waaronder

2..1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op
alle offertes, aanbiedingen, overeenkom-

die van gereserveerde productie-/perso-

en op alle overeenkomsten die Moddit met

ingeroepen diensten en opslag.

neelscapaciteit, ingekochte materialen,

sten en aangeboden diensten van Moddit
derden sluit in verband met de uitvoering
van de Overeenkomst.

voorrang boven eventuele algemene

Artikel 5 Uitvoering
5.1

Moddit zal de Overeenkomst naar beste

voorwaarden van Opdrachtgever. De toe-

inzicht en vermogen en overeenkomstig

van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van

op dat moment bekende stand van de

passelijkheid van algemene voorwaarden

de eisen van goed vakmanschap en de

de hand gewezen.

wetenschap en techniek uitvoeren. Moddit

bepalingen van deze voorwaarden schrifte-

naar behoren en zorgvuldig te verrichten,

waarvan niet uitdrukkelijk is afgeweken,

ver naar beste weten te behartigen en

lijke overeengekomen wijzigingen van deze

bruikbaar resultaat. Moddit kan echter niet

specifieke overeenkomst bepaalde geval-

steeds het door Opdrachtgever gewenste

overeenkomst schriftelijk worden bevestigd.

mer sprake van een resultaatsverplichting

2.3 Indien en voor zover van één of meerdere

zal zich inspannen om de werkzaamheden

lijk wordt afgeweken, blijven de bepalingen

alsmede de belangen van Opdrachtge-

onverkort hun gelding behouden. Schrifte-

te streven naar een voor Opdrachtgever

voorwaarden gelden slechts voor de bij die

garanderen dat met de werkzaamheden

len, tenzij de afwijkingen in een volgende

resultaat bereikt wordt. Er is derhalve nim-

2.4 Moddit heeft het recht om deze voor-

waarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen

voor Moddit.

5.2 Moddit heeft het recht alle of bepaalde

hebben ook direct betrekking op reeds

werkzaamheden die voortvloeien uit de

worden schriftelijk bekend gemaakt en

derden.

gesloten overeenkomsten. Wijzigingen

treden in werking 30 (dertig) dagen nadat

Overeenkomst te laten verrichten door

5.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat

de bekendmaking heeft plaatsgevonden,

alle gegevens, waarvan Moddit aangeeft

benoemd door Moddit.

Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te

toepassing zijn geweest op een rechtsver-

het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig

wordt Opdrachtgever geacht bij voorbaat

Indien de voor de uitvoering van de Over-

lijkheid van deze voorwaarden op daarna

of volledig aan Moddit zijn verstrekt óf

sten tussen Moddit en Opdrachtgever.

niet tijdig of niet volledig hun medewer-

tenzij er specifiek een andere datum wordt
2.5 Als deze voorwaarden eenmaal van

dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan

begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor

houding tussen Moddit en Opdrachtgever,

en volledig aan Moddit worden verstrekt.

te hebben ingestemd met de toepasse-

eenkomst benodigde gegevens niet tijdig

gesloten en nog te sluiten Overeenkom-

Opdrachtgever dan wel derden verlenen

Artikel 3 Offertes, aanbiedingen en
totstandkoming Overeenkomst
Het enkele uitbrengen van een al dan

niet met offerte aangeduide prijsopgave,
begroting, voorcalculatie of soortgelijke

mededeling verplicht Moddit niet tot het
sluiten van een Overeenkomst.

of een hulppersoon van Opdrachtgever
worden gebracht.

Opdrachtgever is gerechtigd een Over-

meerdere diensten/werkzaamheden;

2.2 Deze voorwaarden hebben te allen tijde

beschikkingsmacht van Opdrachtgever

Artikel 4 Annuleringen

Artikel 2 Algemeen

3.1

betrekking hebbende facturen volledig

3.3 De Overeenkomst komt tot stand na

Koophandel onder nummer: 71539859;

levering/het verrichten van één of
1.2

door Opdrachtgever en de daarop

wordt in elk geval geacht te zijn verworpen

In deze algemene voorwaarden wordt

c.

voorafgaande fase schriftelijk is bevestigd

wijkingen worden aanvaard. Een aanbod

1.1

b.

schorten tot de resultaten van de daaraan

vrijblijvend en kunnen slechts zonder af-

Artikel 1 Definities

in het Handelsregister van de Kamer van

heden van een volgende fase op te

3.2 Alle aanbiedingen van Moddit zijn steeds

king, dan heeft Moddit het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten
en/of de uit de vertraging voortvloeiende
extra kosten volgens de gebruikelijke

tarieven aan Opdrachtgever in rekening
te brengen.

5.4 Indien is overeengekomen dat de

Overeenkomst in fasen zal verlopen, heeft
Moddit het recht eventuele werkzaam-

Artikel 6 Prijzen
6.1

Alle opgegeven prijzen zijn exclusief

omzetbelasting (B.T.W.) en andere door de
overheid opgelegde heffingen.

6.2 De prijs die Moddit voor de door haar te
verrichten prestatie heeft opgegeven

geldt uitsluitend voor de prestatie conform
de Overeenkomst en is altijd indicatief.
Daaraan kunnen door Opdrachtgever

derhalve geen rechten worden ontleend.

6.3 Bij samengestelde aanbiedingen bestaat
geen verplichting tot levering van een

gedeelte van de totale prestatie tegen het
voor dit gedeelte in het aanbod vermelde
bedrag of tegen een evenredig gedeelte
van de voor het geheel opgegeven prijs.

6.4 Indien tussen partijen geen prijs is overeengekomen, maar partijen in een jaar

voorafgaande aan de overeenkomst een
of meerdere overeenkomsten met een

gelijke of nagenoeg gelijke inhoud hebben
gesloten, zal de prijs op basis van de

daarbij gebruikte productiemethoden en
gehanteerde calculatietarieven worden
berekend

6.5 Indien buiten toepassing van het bepaalde in het vorige lid van dit artikel tussen
partijen geen prijs is overeengekomen,

indien slechts bij wijze van schatting een

prijs is afgegeven of de overeengekomen

prijs krachtens deze algemene voorwaarden kan worden gewijzigd, wordt de prijs
respectievelijk de wijziging bepaald op

een in de grafische industrie als redelijk

beschouwd bedrag. Hierbij wordt uitgegaan van de gebruikelijke uurtarieven

van Moddit geldende in de periode waarin
de werkzaamheden zijn verricht, tenzij
daarvan een afwijkend uurtarief is
overeengekomen.

6.6 Moddit heeft het recht de prijs voor de

door haar verleende diensten/geleverde
producten eenzijdig te wijzigen ingeval

van wijzigingen in de aanbieding, offerte
of de Overeenkomst (bijvoorbeeld bij
meerwerk).

6.7 Moddit heeft het recht extra aanvullingen,
testen, besprekingen en/of uitvoeringen
die plaatsvinden op verzoek van de

Opdrachtgever, in rekening te brengen
bij Opdrachtgever.

6.8 Moddit is gerechtigd de overeengekomen
prijs te verhogen en aan Opdrachtgever

te factureren als ten tijde van de opgave

of totstandkoming van de Overeenkomst

wachtwoorden. Opdrachtgever is

zodanig moeten zijn, dat de vordering met

de kosten van materialen, halffabricaten

eventueel misbruik dat van de gebruikers-

kosten behoorlijk gedekt is en dat Moddit

8.3 Door Moddit ten behoeve van

Opdrachtgever samengestelde teksten,

afbeeldingen of andere gegevens worden

in dat het door hem aan Moddit aangeleverde materiaal geen inbreuk maakt op

rechten van derden, waaronder rechten

men prijs te wijzigen.

Artikel 7 Termijnen
7.1

Door Moddit genoemde leveringstermijnen, of termijnen voor de voltooiing van

bepaalde werkzaamheden, worden naar
beste eer en geweten vastgesteld op

grond van de gegevens die bij het aan-

gaan van de Overeenkomst aan Moddit
bekend waren en zullen zoveel mogelijk
in acht worden genomen. Genoemde

termijnen zijn slechts indicatieve termijnen
en nimmer fatale termijnen.

7.2 De enkele overschrijding van een

leveringstermijn, of termijn voor voltooiing
van bepaalde werkzaamheden, brengt

Moddit niet in verzuim en geeft Opdrachtgever niet het recht de Overeenkomst

Opdrachtgever Moddit bij aangetekend
schrijven in gebreke heeft gesteld en

nakoming binnen de ingebrekestelling

genoemde redelijke termijn van minimaal
30 dagen uitblijft.

Artikel 8 Verantwoordelijkheid
Opdrachtgever
8.1

9.1

Opdrachtgever is volledig verantwoorde-

lijk voor de juistheid van de door hem aan
Moddit aangeleverde gegevens, teksten,
afbeeldingen of andere gegevens.

8.2 Indien Moddit gebruikersnamen en/

of wachtwoorden aan Opdrachtgever

verstrekt, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor deze gebruikersnamen en/of

gerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor
advocaten, deurwaarders en incassobureaus, die Moddit moet maken.

De buitengerechtelijke kosten worden

gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom vermeerderd met de wettelijke

Indien tijdens de uitvoering van de

handelsrente zulks met een minimum

Overeenkomst blijkt dat het voor een

behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om
de te verrichten werkzaamheden te

wijzigen of aan te vullen, zullen partijen

van € 500,00.

10.5 Door Opdrachtgever gedane betalingen

strekken steeds ter afdoening in de eerste
plaats van alle verschuldigde wettelijke

tijdig en in overleg de overeenkomst

handelsrente en kosten en in de tweede

dienovereenkomstig aanpassen.

plaats van opeisbare facturen die het

9.2 Niettegenstaande het bepaalde in artikel

langst open staan, zelfs al vermeldt

9.1, heeft Moddit het recht om, in het

Opdrachtgever dat de voldoening betrek-

belang van de dienstverlening en

king heeft op een latere factuur.

teneinde het resultaat voor Opdracht-

gever te trachten te optimaliseren, de te
verrichten werkzaamheden naar eigen

inzicht en zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever te wijzigen.

9.3 Indien de Overeenkomst (tussentijds)

wordt gewijzigd of aangevuld, kan het

tijdstip van voltooiing van de uitvoering

daardoor worden beïnvloed. Opdrachtgever is zich hiervan bewust. Moddit zal
de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk
hiervan op de hoogte stellen.

tatieve consequenties hebben, is Moddit

7.3 Moddit is eerst in verzuim nadat

volledige vergoeding van zowel buiten-

Artikel 9 Wijzigingen

een nieuwe indicatieve leveringstermijn,

bepaalde werkzaamheden, vast te stellen.

de wettelijke handelsrente, gehouden tot

overeengekomen diensten door Moddit.

9.4 Indien de wijzigingen of aanvullingen op

of indicatieve termijn voor voltooiing van

het verschuldigde bedrag en verschuldig-

of nuttig zijn voor de uitvoering van de

te ontbinden. Partijen treden vervolgens

zo spoedig mogelijk in overleg ten einde

artikel bedoeld, is Opdrachtgever naast

tingen te verschaffen, welke noodzakelijk

noodzaken dan deze bij het aangaan van

conform de CPI-index de overeengeko-

handelsrente verschuldigd.

10.4 Bij niet tijdige betaling als in lid 1 van dit

alle medewerking, gegevens en inlich-

tot meer werkzaamheden of kosten

6.10 Moddit is gerechtigd eenmaal per jaar

het openstaande bedrag de wettelijke

8.5 Opdrachtgever is verplicht steeds tijdig

ringen door Opdrachtgever die Moddit

de overeengekomen prijs.

kestelling is vereist, in verzuim en over

van intellectuele eigendom.

of producten en alle soortgelijke toeleve-

verwachten, zijn grond voor verhoging van

termijn, zonder dat daartoe een ingebre-

8.4 Opdrachtgever staat er te allen tijde voor

gers, ondeugdelijke computerprogram-

de Overeenkomst redelijkerwijs mocht

vanaf de laatste dag van de betalings-

worden medegedeeld.

of modellen, ondeugdelijke informatiedra-

Opdrachtgever aan te leveren materialen

van het door hem verschuldigde bedrag

gewenste wijzigingen schriftelijk

heden die met een en ander vergelijkbaar

lijke wijze van aanlevering van de door

wegens de vertraging in de voldoening

van veertien (14) dagen na publicatie

dingen of, in het algemeen, omstandig-

matuur of databestanden, ondeugde-

als in lid 1 van dit artikel bedoeld, is deze

aanvaard, tenzij binnen een periode

aanzienlijke wijziging in valutaverhou-

kopieën, onduidelijke schetsen, tekeningen

aangevuld dienen te worden.

10.3 Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt

geacht door Opdrachtgever te zijn

grondstoffen, energie of reststoffen, een

6.9 Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke

van Moddit tot een voldoende zekerheid

aan derden te verstrekken.

van bestaande overheidsheffingen op

zijn zich voordoen.

geworden zekerheid zal op eerste verzoek

gebruikersnamen en/of wachtwoorden

verzendkosten, van lonen, van werkgever-

kosten, invoering van nieuwe en verhoging

nemen. Een eventueel later onvoldoende

gemaakt en is niet gerechtigd de

de Overeenkomst nodig zijn, stijging van

andere arbeidsvoorwaarden gemoeide

daarop zonder moeite verhaal zal kunnen

namen en/of wachtwoorden wordt

of diensten die voor de uitvoering van

slasten sociale verzekeringen, van de met

de eventueel daarop vallende rente en

geheel en zelfstandig aansprakelijk voor

geldende factoren, waaronder stijging van

de overeenkomst financiële- en/of kwaligerechtigd het daarmee gepaard gaande
honorarium en/of de kosten hiervan bij

Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 10 Betalingstermijn

10.1 Betaling dient te geschieden binnen

14 dagen na factuurdatum zonder dat
Opdrachtgever zich op enige korting,

verrekening of opschorting kan beroepen.

Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever
van rechtswege in verzuim zonder dat

ingebrekestelling door Moddit is vereist.

10.2 Opdrachtgever is te allen tijde en
ongeacht de overeengekomen

betalingscondities, gehouden op eerste

Artikel 11 Opschorting
11.1

Indien Opdrachtgever één of meerdere

factu(u)r(en) van Moddit niet, niet geheel
of niet tijdig voldoet of op andere wijze

niet voldoet aan zijn verplichtingen die

voortvloeien uit de Overeenkomst, dan is

Moddit bevoegd om zijn verplichtingen die
voortvloeien uit de Overeenkomst (daarbij
kan onder meer, doch niet uitsluitend,

worden gedacht aan het online houden

van de website, enzovoorts) op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever

volledig aan zijn (betalings-)verplichtingen
jegens Moddit heeft voldaan.

Artikel 12 Duur overeenkomst en
(tussentijdse) opzegging

12.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor
een periode van onbepaalde tijd tenzij

uit de Overeenkomst voortvloeit dat deze
voor een bepaalde tijd is aangegaan.

Een overeenkomst voor onbepaalde tijd is

door Moddit en Opdrachtgever opzegbaar
met inachtneming van de navolgende

opzegtermijnen: voor Opdrachtgever geldt
een opzegtermijn van 6 maanden, voor
Moddit een opzegtermijn van 1 maand.

verzoek van Moddit zekerheid te stellen

12.2 Een overeenkomst voor bepaalde tijd is

Overeenkomst aan Moddit te betalen

12.3 Een overeenkomst voor bepaalde tijd

voor de voldoening van de krachtens de
bedragen. De aangeboden zekerheid zal

niet (tussentijds) opzegbaar.

wordt na afloop van de periode vermeld

in de overeenkomst steeds automatisch

partij weet of redelijkerwijs behoort te

Moddit of Opdrachtgever één maand

acht de wijze waarop deze zijn verstrekt;

begrijpen dat deze vertrouwelijk zijn, onge-

verlengd voor eenzelfde periode, tenzij

voor afloop van de bepaalde periode de
Overeenkomst schriftelijk opzeggen.

-

en/of overige informatie welke verband

met onmiddellijke ingang te beëindigen

houdt met door de ene partij ontwikkelde

indien:

of te ontwikkelen software die als zodanig

Opdrachtgever in staat van faillissement

is aangeduid en/of waarvan de andere

is verklaard; dan wel aan Opdrachtgever

partij weet of redelijkerwijs behoort te be-

surseance van betaling is verleend; als-

grijpen dat deze vertrouwelijk is, ongeacht

mede in geval van ontbinding en liquidatie
van Opdrachtgever, of indien conservatoir

-

gelegd;

14.3 De verplichtingen van partijen gelden niet

Opdrachtgever in verzuim is bij

nakoming van zijn verplichtingen uit
de Overeenkomst.

Artikel 13 Anti-wervingsbeding

13.1 Het is Opdrachtgever gedurende de duur
van de Overeenkomst en gedurende een
periode van één (1) jaar na het eindigen

daarvan, niet toegestaan om een werknemer van Moddit direct of indirect in dienst
te nemen, dan wel een contractuele relatie aan te gaan met een werknemer van
Moddit, tenzij Moddit hiervoor schriftelijk
goedkeuring heeft verleend.

13.2 Voor iedere inbreuk op de in lid 1 van dit
artikel opgenomen bepaling, verbeurt

het Opdrachtgever een direct opeisbare
boete van € 50.000,00 per overtreding

vermeerderd met € 1.000,00 per dag voor
iedere dag dat de inbreuk voortduurt,

onverminderd het recht van Moddit om
volledige schadevergoeding te vragen

voor de geleden schade. Tot deze schadevergoeding behoren expliciet de even-

tuele kosten om de rechten van Moddit

zowel in als buiten rechte te handhaven

- waarbij in het eerste geval deze kosten
niet beperkt zullen zijn tot de vast-

gestelde proceskostenveroordeling alsmede eventuele kosten om de

overtreding te (doen) constateren en
aansprakelijkheid vast te stellen.

Artikel 14 Geheimhouding en privacy
14.1 Partijen zijn verplicht gedurende de

looptijd van de Overeenkomst en voor

onbepaalde tijd daarna, vertrouwelijke

informatie die hen ter kennis komt geheim
te houden en deze op geen enkele wijze
aan derden bekend te maken en/of in

gebruik te geven en slechts te gebruiken
voor het doel waarvoor deze hen ter
beschikking is gesteld.

14.2 Onder vertrouwelijke informatie in de zin
van deze voorwaarden dient te worden

-

verstaan:

alle schriftelijke, mondelinge of op andere
wijze direct of indirect verstrekte infor-

matie die als zodanig is aangeduid en/

of waarvan de andere partij weet of re-

delijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
-

de wijze waarop deze is verstrekt;

of executoriaal beslag op roerende en/of
onroerende zaken van Opdrachtgever is
-

benchmark test(-en)(-gegevens), specifi-

caties, productiemethodes, technologieën

12.4 Moddit heeft het recht de Overeenkomst

-

alle documentatie, data, tekeningen,

vertrouwelijk is;

alle product-, marketing-, klant- en/of

overige bedrijfsgegevens die als zodanig
zijn aangeduid en/of waarvan de andere

iedere kopie in welke vorm dan ook van
het voorafgaande.

ten aanzien van vertrouwelijke informatie

waarvan de ontvangende partij kan aan-

tonen dat (i) deze van algemene bekendheid en/of voor het publiek toegankelijk is
of (ii) deze al bij hem bekend was en niet

onderhevig aan enige geheimhoudings-

verplichting voordat deze door de andere
partij aan hem werd verstrekt.

14.4 Moddit behoudt zich het recht voor de

naam van Opdrachtgever te gebruiken

als zijnde referentie en deze als zodanig
openbaar te maken.

14.5 Partijen zullen ex artikel 28 lid 3 van de
Algemene Verordening Gegevens-

bescherming, een verwerkersovereenkomst met elkaar sluiten.

Artikel 16 Overmacht

16.1 Tekortkomingen van Moddit in de

nakoming van de Overeenkomst kunnen

niet aan haar worden toegerekend, indien
zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch
krachtens de wet, de overeenkomst of in
het verkeer geldende opvattingen voor
zijn rekening komen.

16.2 Tekortkomingen van Moddit in de nako-

ming van de Overeenkomst ten gevolge
van onder meer, doch niet uitsluitend,

oorlog, mobilisatie, onlusten, overstroming,
natuurrampen, pandemieën, gesloten
scheepvaart, andere stremmingen in

het vervoer, stagnatie in, respectievelijk

beperking of stopzetting van de levering

door openbare nutsbedrijven, storingen in
(telecommunicatie)netwerken, hardware
storingen, storingen in verbindingen met

het internet, gebrek aan gas, aardoliepro-

ducten of andere middelen tot energieopwekking, brand, machinebreuk en andere

ongevallen, stakingen, uitsluitingen, acties
van vakbonden, uitvoerbeperkingen,

andere maatregelen van overheidswege,
niet levering van noodzakelijke materia-

len en halffabricaten door derden, opzet
of grove schuld van hulppersonen en

andere soortgelijke omstandigheden,

worden aangemerkt als niet aan Moddit

toe te rekenen en geven Opdrachtgever
geen recht tot (gehele of gedeeltelijke)

ontbinding van de overeenkomst of tot

Artikel 15 Auteursrecht en overige
Intellectuele eigendomsrechten

15.1 Alle auteursrechten en overige intellec-

tuele eigendomsrechten met betrekking

tot de door Moddit verleende diensten c.q.

vervaardigde producten, rusten bij Moddit.
Opdrachtgever erkent deze rechten en
zal zich van iedere inbreuk daarop

onthouden. Opdrachtgever verkrijgt ter
zake uitsluitend een niet-exclusief en
niet-overdraagbaar gebruiksrecht.

15.2 Alle door Moddit verstrekte stukken, zoals
- maar niet alleen –(digitale) rapporten,

adviezen, templates, ontwerpen, software,

applicaties, rapportages, checklists, sheets,

beeld- en geluidsmateriaal, enzovoorts, zijn
uitsluitend bestemd voor Opdrachtgever.

Het is Opdrachtgever niet toegestaan om

informatie verkregen van Moddit openbaar
te maken of te vermenigvuldigen in welke

vorm dan ook, daaronder mede begrepen
het verkopen, bewerken, ter beschikking

stellen en verspreiden van informatie tenzij
door Moddit schriftelijk toegestaan.

15.3 Moddit behoudt het recht de vergaarde
kennis die bij uitvoering van de werk-

zaamheden tot stand is gekomen én de
gebruikte materialen, ontwerpen, teke-

ningen, videobeelden, software, (elektronische) bestanden, rapporten, formats,
enzovoorts, te gebruiken voor andere
doeleinden, voor zover hierbij geen

vertrouwelijke informatie van Opdrachtgever aan derden wordt verstrekt.

15.4 Opdrachtgever vrijwaart Moddit voor alle
aanspraken van derden ter zake intellectuele eigendomsrechten met betrekking
tot de publicatie van de aan haar door
Opdrachtgever verstrekte gegevens.

schadevergoeding.

16.3 Indien de overmacht meer dan 60

dagen heeft voortgeduurd, zijn partijen

gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat zij gehouden zijn tot
vergoeding van schade, ongedaan

making of compensatie ter zake deze

ontbinding. De Overeenkomst is ontbonden zodra de daartoe bestemde schrif-

telijke mededeling de andere partij heeft
bereikt. Alsdan heeft Moddit slechts

recht op vergoeding van de door haar
gemaakte kosten en/of (het pro rata

gedeelte van het) factuurbedrag voor de
verrichte werkzaamheden, tot het mo-

ment waarop de schriftelijke mededeling
de andere partij heeft bereikt.

Artikel 17 Aansprakelijkheid

17.1 Ingeval Moddit uit enige hoofde jegens

Opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn,
dan is de aansprakelijkheid van Moddit

beperkt overeenkomstig het bepaalde in
dit artikel.

17.2 Moddit is slechts aansprakelijk voor

schade, geleden door Opdrachtgever of
derden, die rechtstreeks en uitsluitend

het gevolg is van opzet of grove schuld /

bewuste roekeloosheid van Moddit of van
diens tot de bedrijfsleiding behorende

leidinggevenden, zulks met inachtneming

van het hierna bepaalde. Voor zover Moddit buiten opzet of grove schuld / bewuste
roekeloosheid aansprakelijk mocht zijn
of kan worden gehouden voor schade,
ongeacht de grondslag daarvan, dan

gelden daarvoor tevens de beperkingen
als omschreven in de volgende leden
van dit artikel.

17.3 Voor vergoeding komt alleen in aanmer-

king die schade waartegen Moddit verzekerd is en slechts voor zover de verzeke-

ringsmaatschappij tot uitkering overgaat,
dan wel die schade waartegen Moddit

redelijkerwijs verzekerd had behoren te

zijn gelet op de in de branche van Moddit

geldende gebruiken, waarbij een reeks van
samenhangende gebeurtenissen als één
gebeurtenis geldt. Daarbij gelden de na-

volgende beperkingen en situaties waarin
in ieder geval géén sprake is van opzet

of grove schuld / bewuste roekeloosheid

als bedoeld in lid 2 van dit artikel en is de
aansprakelijkheid van Moddit, ongeacht
of de schade verzekerd is dan wel of de
verzekeringsmaatschappij tot uitkering

overgaat en ongeacht de grondslag van
-

de aansprakelijkheid, beperkt als volgt:
Moddit is nimmer aansprakelijk voor

schade van Opdrachtgever of derden die,
direct of indirect, voortvloeit uit de door of
namens Moddit mondeling of schriftelijk
verstrekte adviezen, door of namens

Moddit uitgevoerde instructies, onderzoeken en controle van werkzaamheden dan

wel voortvloeit uit nalaten dan wel het niet,
niet deugdelijk of niet tijdig treffen van

voorzorgsmaatregelen door Moddit of zijn

leidinggevenden; ingeval van mondelinge
door of namens Moddit verstrekte infor-

matie is Moddit nimmer aansprakelijk voor
schade die voortvloeit uit misverstanden
-

of onjuist overgekomen informatie;

Moddit is nimmer aansprakelijk voor

schade die voortvloeit uit door of namens
Moddit vervaardigde ontwerpen,

-.

-

tekeningen, enzovoorts.

Moddit is nimmer aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van door
derden verrichte werkzaamheden;

Moddit is nimmer aansprakelijk voor

schade van Opdrachtgever of derden die

ontstaat als gevolg van bugs, foutmeldingen en/of storingen die ontstaan nadat

Opdrachtgever een applicatie, systeem of
-

website in gebruik heeft genomen;

Moddit is nimmer aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die ontstaat als

gevolg van het niet behalen van (indica-

tief) door Moddit opgegeven toekomstige

verwachte omzetstijgingen als gevolg van
de werkzaamheden die Moddit of derden
voor Opdrachtgever verricht;

ingeval van aansprakelijkheid op grond

van dit artikel, is Moddit nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te

vergoeden dan de netto factuurwaarde

van de desbetreffende verrichte dienst of
verrichte werkzaamheden, zulks met een
maximum van € 7.500,00;

17.4 Niet voor vergoeding komt in

aanmerking zogenoemde bedrijfsschade
(bijvoorbeeld: omzetderving, verminderde goodwill) en/of gevolgschade en/of

immateriële schade. Hieronder wordt uitdrukkelijk, doch niet uitsluitend, verstaan:
alle vermogensschade of ander nadeel

die de door Moddit verrichte diensten en/

of (af)geleverde zaken/goederen hebben

toegebracht aan andere zaken, goederen
of personen, aanspraken van derden,

alsmede alle schade die Opdrachtgever

of derden lijden als gevolg van (in zowel

binnen- als buitenland): oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, storm,
bliksem, brand, waterschade, overstro-

ming, aardbeving, vulkanische uitbarsting,
pandemieën, milieuaantasting, asbest,
atoomkernreacties, (bio-)chemische

wapens, werkstaking, bedrijfsbezetting,

uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen,
overheidsmaatregelen, stagnatie in,

respectievelijk beperking of stopzetting

van de levering door openbare nutsbe-

drijven, storingen in (telecommunicatie)

netwerken, hardware storingen, storingen
in verbindingen met het internet, bedrijfsstoringen, defecten aan machinerieën,
storingen in de levering van energie of
aanlevering van grondstoffen, vertra-

ging tijdens het transport, niet-werkbare
omstandigheden, ziekte, arbeidsonge-

schiktheid of uitval van personeel (al dan

niet voor onbepaalde duur), alles zowel in

het bedrijf van Moddit, Opdrachtgever als
bij derden van wie Moddit de benodigde

diensten, materialen, zaken of grondstof-

fen geheel of gedeeltelijk moet betrekken,

evenals bij opslag of gedurende transport,
al dan niet in eigen beheer. Opdrachtge-

ver dient zich desgewenst zelf tegen deze
schades te verzekeren. De door Moddit te

vergoeden schade zal worden gematigd,
indien de door Opdrachtgever te betalen

prijs of vergoeding gering is in verhouding
tot de omvang van de door Opdracht-

gever geleden schade, dit uitsluitend ter

beoordeling aan Moddit. In dit kader wordt
uitdrukkelijk afgeweken van hetgeen is
bepaald in artikel 6:109 lid 2 BW.

17.5 Opdrachtgever vrijwaart Moddit, alsmede
de door haar ingeschakelde derde(n),

voor enige aanspraken van derden we-

gens vergoeding van schade ten gevolge
van het gebruik of toepassing van de

geleverde zaken, goederen, diensten en/of
prestatie(s). Mocht een derde Moddit toch
aansprakelijk stellen dan zal Opdrachtge-

ver alle daarmee gepaard gaande kosten
integraal aan Moddit vergoeden.

17.6 Indien Opdrachtgever één of meerde-

re verplichtingen voortvloeiende uit de

Overeenkomst of deze voorwaarden niet,
niet-tijdig of niet behoorlijk nakomt, is

de worden ingesteld binnen één (1) jaar

nadat de Opdrachtgever met de ontstane
schade bekend is geworden dan wel had
behoren te zijn.

Artikel 18 Ontbinding

18.1 Indien Opdrachtgever niet, niet tijdig of

niet behoorlijk aan één of meerdere van
zijn verplichtingen die voor hem voort-

vloeien uit de Overeenkomst of deze voorwaarden voldoet, is Moddit gerechtigd de
Overeenkomst, of een gedeelte daarvan

dat nog moet worden uitgevoerd, zonder
ingebrekestelling en zonder dat rechter-

lijke tussenkomst is vereist, geheel of ge-

deeltelijk te ontbinden. Dit, onverminderd
het recht van Moddit op vergoeding van

eventueel verlies, winstderving en andere
schade die als gevolg van de tekortkoming is ontstaan of nog zal ontstaan.

18.2 Het bepaalde in lid 1 van dit artikel is –

onverminderd alle andere aan Moddit

toekomende rechten – van overeenkomstige toepassing ingeval van: schorsing

van betalingen, aanvraag of (voorlopige)
verlening van surséance van betaling,

aanvraag tot failliet verklaring of het in

staat van faillissement verklaren vof liquidatie (van de zaken) van Opdrachtgever
of indien Opdrachtgever anderszins de

beschikking over zijn vermogen verliest.

18.3 In de gevallen als genoemd in lid 1 en lid
2 van dit artikel, is iedere vordering van

Moddit heeft op Opdrachtgever direct en
volledig opeisbaar.

Artikel 19 Overdracht rechten
en verplichtingen

19.1 Opdrachtgever is niet bevoegd de rechten
en/of verplichtingen uit de Overeenkomst
en deze voorwaarden geheel of gedeel-

telijk aan een derde over te dragen, tenzij
Moddit daar schriftelijk mee instemt.

Artikel 20 Toepasselijk recht
en bevoegde rechter

20.1 Op deze voorwaarden en alle Overeen-

komsten tussen Moddit en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.

20.2 De rechter van de rechtbank Overijssel,

locatie Almelo is bij uitsluiting bevoegd om
kennis te nemen van alle geschillen die

tussen Moddit en Opdrachtgever ontstaan
in verband met (de uitvoering van) de
Overeenkomst.

