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Algemene voorwaarden Safesight bv.       
(Versie augustus 2022) 
 

Algemene bepalingen 

Artikel 1 Definities 

• Algemene voorwaarden: de specifieke voorwaarden van Safesight waaronder de Opdrachtgever eventueel gerechtigd is tot gebruik 
van de Softwaretoepassing in het kader van de Opdracht en ter ondersteuning van de werkzaamheden van Safesight. 

• Gebruiksvergoeding: de geldelijke vergoeding die Safesight van Opdrachtgever ontvangt voor het gebruik van de 
Softwaretoepassing. 

• Opdracht: de in het kader van een overeenkomst van opdracht door Safesight te leveren Softwaretoepassing, zoals nader 
omschreven in artikel 2 van de Overeenkomst en eventuele Bijlage(n) bij de Overeenkomst; hetgeen onder andere betrekking kan 
hebben op het (doen) ontwikkelen, exploiteren en/of leveren van de Softwaretoepassing en softwareondersteuning, het verzorgen 
van advies, al dan niet met inbegrip van het gebruik van de Softwaretoepassing. 

• Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon c.q. onderneming anderszins zoals genoemd als partij 2 in de Overeenkomst, en die 
als opdrachtgever aan Safesight de Opdracht verstrekt bepaalde werkzaamheden te verrichten en/of de Softwaretoepassing te 
leveren.  

• Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Safesight en Opdrachtgever. 
• Safesight: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Safesight BV, kantoorhoudend in (3526 KS) Utrecht aan de 

Europalaan 100, en/of een aan haar gelieerde onderneming, zoals genoemd als partij 1 in de Overeenkomst. 
• Softwaretoepassing: de door (of vanwege) Safesight ontwikkelde softwareapplicatie (incl. apps) die ten behoeve van de 

ondersteuning van de organisatie door Opdrachtgever gebruikt kan worden. De exacte inhoud van de aan de Opdrachtgever in 
gebruik gegeven Softwaretoepassing ten aanzien waarvan de Opdrachtgever specifiek rechten kan doen gelden, is vastgelegd in de 
Overeenkomst. 
 

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene voorwaarden 

2.1  Deze Algemene voorwaarden maken onlosmakelijk en integraal onderdeel uit van de tussen Partijen gesloten Overeenkomst. 

2.2  Bij eventuele strijdigheid in uitleg van de inhoud van de tussen Partijen gesloten Overeenkomst, gaan de bepalingen in de 
Overeenkomst vóór de bepalingen in deze Algemene voorwaarden. 

2.3 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Safesight en alle overeenkomsten waarbij een 
Opdrachtgever aan Safesight de Opdracht geeft tot het leveren van de Softwaretoepassing en waarbij Safesight een 
Opdrachtgever in het kader van een Opdracht expliciet het recht verleent de Softwaretoepassing te (doen) gebruiken zoals 
overeengekomen in de Overeenkomst.  

2.4 Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden uitdrukkelijk ook met betrekking tot latere 
Opdrachten voor en aanbiedingen van Safesight. 

2.5  De toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, van de Opdrachtgever, wordt uitdrukkelijk 
van de hand gewezen. 

2.6  Safesight is te allen tijde gerechtigd deze Algemene voorwaarden eenzijdig geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Safesight zal 
Opdrachtgever in kennis stellen van wijziging van haar Algemene voorwaarden. Indien Opdrachtgever meent dat de nieuwe 
Algemene voorwaarden onaanvaardbaar zijn, dient hij Safesight hierover binnen 10 (tien) werkdagen na de in kennis stelling 
schriftelijk te berichten, bij gebreke waarvan Opdrachtgever wordt geacht de nieuwe Algemene voorwaarden onherroepelijk te 
hebben aanvaard. 

2.7  Bepalingen in de Algemene voorwaarden die naar hun aard bestemd zijn om ook na afloop van de Overeenkomst c.q. Opdracht 
voort te duren, behouden nadien hun werking. Tot deze bepalingen behoren in ieder geval garanties, vrijwaringen, 
aansprakelijkheid, geheimhouding, intellectuele eigendom en toepasselijk recht en forumkeuze. Beëindiging van de Overeenkomst 
c.q. Opdracht, om welke reden dan ook, tast deze bepalingen niet aan. 
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Artikel 3 Gebruiksrecht Softwaretoepassing 

3.1  Safesight biedt de Opdrachtgever de mogelijkheid gebruik te maken van de Softwaretoepassing in het kader van de Opdracht.  

3.2  Mits expliciet schriftelijk vastgelegd in de Overeenkomst, verleent Safesight de Opdrachtgever gedurende de duur van de 
Overeenkomst een niet-exclusief recht op terbeschikkingstelling en gebruik van de Softwaretoepassing uitsluitend in het kader van 
de uitvoering van de Opdracht. 

3.3 Het gebruiksrecht van Opdrachtgever blijft beperkt tot dat gebruik van het Softwaretoepassing, waarvoor op het moment van het 
verstrekken van de Opdracht vaststaande voornemens bestonden. 

3.4 Opdrachtgever is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Safesight niet gerechtigd (delen van) de Softwaretoepassing 
ruimer of op andere wijze te (doen) gebruiken dan is overeengekomen. In geval van niet overeengekomen ruimer of ander 
gebruik, hieronder ook begrepen wijziging, verminking of aantasting van (delen van) het Softwaretoepassing, heeft Safesight recht 
op een vergoeding wegens inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten van tenminste € 5.000 (vijfduizend euro) exclusief 
BTW, althans een vergoeding die in redelijkheid en billijkheid in verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, onverminderd het 
recht van Safesight een vergoeding voor de daadwerkelijk geleden schade te vorderen. 

 

Artikel 4 Verplichtingen Opdrachtgever  

4.1  De Opdrachtgever is jegens Safesight gehouden om alle verplichtingen en aanwijzingen van overheidswege, welke betrekking 
hebben op enige activiteit van Opdrachtgever, onverkort na te komen. De Opdrachtgever garandeert jegens Safesight over alle 
vergunningen te beschikken, welke vereist zijn met betrekking tot (het resultaat van) de Opdracht in verband waarmee Safesight 
haar Softwaretoepassing levert en de Opdrachtgever zal Safesight desgevraagd onmiddellijk inzage verschaffen in bedoelde 
vergunningen en alle (eventueel aanvullende) vergunningsvoorwaarden ter zake en/of een afschrift daarvan aan Safesight ter 
beschikking stellen.   

4.2 Opdrachtgever zal zich als een goed huisvader ontfermen over al hetgeen Safesight in verband met het gebruik van de 
Softwaretoepassing in het kader van de Opdracht ter beschikking gesteld heeft gekregen. 

4.3  Indien Opdrachtgever enige verplichting, zoals hierboven omschreven, na tenminste drie (3) schriftelijke herinneringen niet of niet 
naar behoren nakomt, zal de Opdrachtgever zonder enige nadere ingebrekestelling in verzuim zijn en zal Safesight gerechtigd zijn 
om de Overeenkomst c.q. Opdracht met onmiddellijke ingang te ontbinden en haar werkzaamheden onmiddellijk te beëindigen, 
dan wel haar werkzaamheden op te schorten, onverminderd de verplichting van Opdrachtgever om de overeengekomen 
Vergoeding en Onkosten volledig aan Safesight te voldoen.   

 

Artikel 5 Vergoeding, onkosten en betaling  

5.1  Alle vergoedingen en onkosten zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden 
opgelegd.  

5.2  Indien de Opdrachtgever het verschuldigde niet binnen de daarvoor geldende termijn, en niet na een schriftelijke herinnering van 
Safesight aan Opdrachtgever met herstelperiode van 72 uur, voldoet, zal de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zijn en over 
het verschuldigde een contractuele rente van 1,5% (anderhalf procent) per maand of een gedeelte van een maand aan Safesight 
verschuldigd zijn.  

5.3  Indien de Opdrachtgever in verzuim is het verschuldigde te voldoen, zal Safesight haar vordering ter incasso uit handen geven en 
dienen alle daarmee gemoeide kosten, waarvan de hoogte wordt bepaald aan de hand van de wet en waarbij een minimum van € 
500,00 (vijfhonderd euro) exclusief BTW zal gelden, door de Opdrachtgever aan Safesight te worden vergoed.  

5.4 Safesight is gerechtigd om haar tarieven jaarlijks, per 1 januari, maar niet eerder dan na 12 maanden na ingang van eerste 
contract, te verhogen conform het Consumentenprijsindexcijfer (CPI), zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de 
Statistiek, zonder dat dit voor Opdrachtgever het recht oplevert om de Overeenkomst op te zeggen of anderszins te beëindigen. 
Safesight is gerechtigd de kostenverhoging op een latere datum door te voeren indien zij dat vanuit administratief oogpunt 
wenselijk acht. 
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Artikel 6 Beschikbaarheid en onderhoud Softwaretoepassing  

6.1  De Softwaretoepassing wordt door en voor rekening van Safesight beheerd, onderhouden en indien nodig hersteld 
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. In dit verband zal Safesight adequate interne maatregelen nemen ter 
voorkoming of bestrijding van virussen, trojan horses en malware. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om een adequate 
beveiliging in te richten ter voorkoming van het up- en downloaden van virussen, trojan horses en/of maleware op de door haar 
gebruikte devices waarop de software van Saefesight wordt gebruikt. 

6.2  Safesight stelt Opdrachtgever in voorkomend geval, uit eigen beweging en indien in alle redelijkheid mogelijk, zulks zonder dat 
Opdrachtgever hieraan rechten kan ontlenen, onder dezelfde Algemene voorwaarden in het kader van de Opdracht nieuwe 
versies (maintenance updates) van de Softwaretoepassing ter beschikking.  

6.3 Safesight heeft het recht om de Softwaretoepassing of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te (doen) stellen ten behoeve 
van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan, en of onderhoud, aanpassing of verbetering van de bijbehorende 
programmatuur of andere faciliteiten en bij het constateren van het up- en of downloaden van documenten, foto’s of teksten die 
volgens de Nederlandse Wet verboden zijn. Safesight zal een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren 
en, in het voorkomende geval, vooraf vastgestelde (evenement)dagen om laten plaatsvinden en Opdrachtgever indien mogelijk 
tijdig op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Safesight is echter nooit aansprakelijk tot vergoeding van 
schade, van welke aard ook, in verband met zodanige buitengebruikstelling. 

6.4 Safesight heeft het recht om de Softwaretoepassing of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te (doen) stellen ingeval zij 
geconfronteerd wordt met claims van derden, van welke aard ook, bijvoorbeeld in de vorm van notice and take down verzoeken 
vanwege (vermeend) inbreuk makend of onrechtmatig handelen in verband met het gebruik van de Softwaretoepassing in het 
kader van de Opdracht.  

6.5 Niettegenstaande het recht van reclame als geregeld in artikel 12 van deze Algemene voorwaarden, is Opdrachtgever verplicht 
eventuele storingen aan of disfunctioneren van de Softwaretoepassing onmiddellijk bij Safesight te melden. Safesight zal 
vervolgens de melding onderzoeken en indien mogelijk en noodzakelijk voor de goede werking van de Softwaretoepassing de 
storing proberen te (doen) verhelpen. 
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Artikel 7 Uitvoering Opdracht  

7.1 Bij de uitvoering van de Opdracht hanteert Safesight de navolgende ‘service levels’: 

Service item Service definition Measuring unit Norm 

Software application Availability. Hours per week.  7x24 

Availability guarantee In % of availability. 98 

Service window: 8:00 am. – 10:00 pm. Hours per week. 7x14 

Data loss (Return Point Objective) In minutes 30 

Support Availability by e-mail and phone. Hours per week. 7x24 

Maintenance & releases Is done during work days and when there are 
no important events planned. 

- - 

 

7.2 Bij de uitvoering van de Opdracht hanteert Safesight het volgende proces rondom het rapporteren van eventuele ‘incidenten’: 

1. Client detects bug/ 
malfunction in 
Software application 
Safesight. 

2. Client reports bug/ 
malfunction by phone 
to Safesight. 

3. Safesight confirms 
report of bug/ 
malfunction by client 
by e-mail. 

4. Safesight informs 
client by e-mail about 
expected time to fix 
bug/ malfunction. 

5. Safesight informs 
client by e-mail when 
bug/ malfunction is 
fixed. 

1. Safesight detects 
critical bug/ 
malfunction in 
Software application 
Safesight. 

2. Safesight informs 
client about critical 
bug/ malfunction by 
e-mail. 

 

3. Safesight informs 
client by e-mail about 
expected time to fix 
the critical bug/ 
malfunction. 

4. Safesight informs 
clients via website on 
the progress of the fix 
the critical bug/ 
malfunction. 

5. Safesight informs 
client by e-mail when 
bug/ malfunction is 
fixed. 

 

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud en intellectuele eigendom  

8.1  Safesight behoudt zich de eigendom van de eventueel door haar geleverde of te leveren Softwaretoepassing en eventuele andere 
zaken voor, totdat al hetgeen de Opdrachtgever aan Safesight uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, door de Opdrachtgever 
zal zijn voldaan. Het eigendom van de eventueel aan de Opdrachtgever ter gebruik of beschikking gestelde Softwaretoepassing en 
zaken, al dan niet in het kader van aan hem verleende gebruiksrechten, blijft te allen tijde bij Safesight, tenzij partijen in de 
Overeenkomst anders zijn overeengekomen.  

8.2  Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Safesight de rechten en/of 
verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst c.q. Opdracht geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden. In het geval 
Safesight een dergelijke toestemming wel verleent kan zij hieraan nadere Algemene voorwaarden verbinden en ontslaat dit 
Opdrachtgever niet van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst c.q. Opdracht.  

8.3 Opdrachtnemer is uitsluitend gerechtigd tot het gebruik van de Softwaretoepassing zoals beschreven in de Overeenkomst c.q. 
Opdracht en eventuele Bijlage(n) alsmede de Algemene voorwaarden. Het is Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Safesight de in het kader van de Opdracht geleverde Producten, waaronder eventueel het 
Softwaretoepassing, te (doen) verveelvoudigen, openbaar maken en/of wijzigen, op welke wijze, via welk medium en in welke 
mate dan ook. 
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Artikel 9 Data  

9.1  Gedurende de duur van het gebruiksrecht van Opdrachtgever in verband met de Softwaretoepassing in het kader van de 
Opdracht, heeft Opdrachtgever de mogelijkheid op elk gewenst moment om de data die betrekking hebben op de eigen 
organisatie in de Softwaretoepassing in te zien en deze data in de eigen organisatie te archiveren. 

9.2 Bij einde van het gebruiksrecht van Opdrachtgever in verband met de Softwaretoepassing in het kader van de Opdracht, zal 
Safesight Opdrachtgever op verzoek van de Opdrachtgever een schriftelijke rapportage sturen van de data die betrekking hebben 
op de eigen organisatie van Opdrachtgever. Tot maximaal 3 maanden na afloop van de Opdracht zal Safesight de data beschikbaar 
houden, waarna de data geanonimiseerd wordt en niet meer bruikbaar is voor Opdrachtgever.  

9.3 Opdrachtgever is en blijft te allen tijde eigenaar van de data verkregen, verzameld en verwerkt door gebruik van de 
Softwaretoepassing in het kader van de Opdracht. Safesight is en blijft te allen tijde gerechtigd deze data (geanonimiseerd) te 
(doen) gebruiken in het kader van de ontwikkeling en exploitatie van haar Softwaretoepassing. 

9.4 Safesight zal op zorgvuldige en vertrouwelijke wijze omgaan met de data verkregen, verzameld en verwerkt door gebruik van de 
Softwaretoepassing in het kader van de Opdracht.  

9.5 Safesight zal vertrouwelijke data verkregen, verzameld en verwerkt door gebruik van de Softwaretoepassing in het kader van de 
Opdracht, adequaat beveiligen. 

9.6 Safesight verwerkt in het kader van een goede uitvoering van deze Overeenkomst in opdracht van Opdrachtgever de 
persoonsgegevens van mensen werkzaam bij of in opdracht van Opdrachtgever zoals overeengekomen in het Voorstel. Het gaat in 
ieder geval om de opslag en verdere verwerking van de navolgende persoonsgegevens: naam, (mobiele) telefoonnummer, e-
mailadres, en eventueel om locatiegegevens, handelingen die middels een digitaal logboek gelogd worden en eventueel GPS-
gegevens van personen werkzaam bij de organisatie waar de Softwaretoepassing wordt ingezet en die als functionaris werken 
conform de Softwaretoepassing. Safesight is de zogeheten verwerkingsverantwoordelijke conform de AVG (Algemene Verordening 
Gegevensbescherming). Dit betekent dat Safesight beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welk doel en op welke 
manier. Safesight is er verantwoordelijk voor dat persoonsgegevens van de Opdrachtgever conform de AVG worden verwerkt en 
treft hiertoe passende technische en organisatorische maatregelen. 

Iedere Opdrachtgever die een overeenkomst met Safesight sluit voor afname van haar Softwaretoepassing en daartoe 
persoonsgegeven aan Safesight verstrekt om de Softwaretoepassing te kunnen laten functioneren, is zelf 
verwerkingsverantwoordelijke voor het beheren, verstrekken en actueel houden van deze persoonsgegevens. Dit geldt met name 
ook voor de specifieke ‘content’ die een organisatie in de Softwaretoepassing inbrengt en waarin persoonsgegevens kunnen staan. 
Opdrachtgever zal Safesight hiervoor vrijwaren tegen iedere aansprakelijkheid en aanspraken ter zake van derden. 

9.7 Data die door of vanwege Opdrachtgever vertrouwelijk aan Safesight ter beschikking zijn gesteld, zal Safesight behandelen als 
vertrouwelijke informatie. Safesight zal deze informatie niet aan derden ter beschikking stellen of openbaar maken, tenzij een 
wettelijke verplichting of de rechter Safesight daartoe verplicht.  

9.8 Tenzij in de Overeenkomst c.q. Opdracht schriftelijk anders overeengekomen, zal Safesight alleen de naam van de Opdrachtgever 
publiekelijk bekend maken na voorafgaande toestemming. 

 

Artikel 10 Geheimhouding  

10.1  Iedere partij is gehouden tot absolute geheimhouding met betrekking tot alle gegevens, inlichtingen en documenten van 
vertrouwelijke aard, welke zij van de andere partij heeft ontvangen.  
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Artikel 11 Ingebrekestelling en aansprakelijkheid  

11.1  Opdrachtgever is en blijft, met inachtneming van eventuele aanwijzingen van overheidswege, te allen tijde zelfstandig en primair 
verantwoordelijk voor de algehele veiligheid van de organisatie, het project, evenement, de gevolgen van eventuele (dreigende) 
calamiteiten, de gevolgen van het handelen naar aanleiding van een (dreigende) calamiteit en de daarbij gemaakte keuzes, 
alsmede het welzijn en de gezondheid van de mensen die zich op of om het terrein bevinden waar de Softwaretoepassing wordt 
ingezet, alsmede de aldaar zich bevindende zaken. Safesight levert in dit verband slechts een Softwaretoepassing in opdracht en 
ter ondersteuning van de Opdrachtgever. Safesight aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in dit verband en Opdrachtgever zal 
Safesight volledig vrijwaren voor eventuele aansprakelijkheid en daaruit voortvloeiende claims van derden.  

11.2 Opdrachtgever is en blijft te allen tijde zelfstandig en primair verantwoordelijk voor de correcte naleving van alle toepasselijke 
wet- en regeling, de hem verleende vergunning(en) en de met de overheid anderszins gemaakte afspraken en/of aanwijzingen van 
overheidswege in relatie tot de organisatie. Safesight aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in dit verband en Opdrachtgever zal 
Safesight volledig vrijwaren voor eventuele aansprakelijkheid en daaruit voortvloeiende claims van derden. 

11.3 Derden, zoals eventuele (andere) toeleveranciers, die op een of andere manier een bijdrage leveren aan de organisatie, zijn 
eveneens te allen tijde zelfstandig en primair verantwoordelijk voor de uitvoering van de eigen werkzaamheden. Safesight 
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in dit verband en Opdrachtgever zal Safesight volledig vrijwaren voor eventuele 
aansprakelijkheid en daaruit voortvloeiende claims van bedoelde derden. 

11.4 Safesight is slechts in verzuim met de nakoming van enige verplichting jegens de Opdrachtgever, indien zij geen gehoor heeft 
gegeven aan een schriftelijke en een voldoende geconcretiseerde ingebrekestelling door de Opdrachtgever met inachtneming van 
een redelijke termijn. Safesight is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van enig verzuim van Safesight in de nakoming 
van haar verplichtingen jegens de Opdrachtgever of enige schade die direct of indirect het gevolg is van de levering door Safesight 
van de Softwaretoepassing en/of eventuele overige werkzaamheden, tenzij deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van 
Safesight.  

11.5  Indien en voor zover Safesight onverminderd het bovenstaande jegens Opdrachtgever aansprakelijk mocht zijn, op welke grond 
dan ook, is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot directe schade, en tot het bedrag gelijk aan de factuurwaarde van de 
prestatie, die aanleiding tot de schade gaf en, voor zover de factuurwaarde van de prestatie hoger mocht zijn, is deze 
aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag, dat ingevolge de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van Safesight 
daadwerkelijk zal worden uitgekeerd.  

11.6  Opdrachtgever zal Safesight vrijwaren van alle aanspraken van derden ter zake van schade, van welke aard ook, waarvoor zij als 
gevolg van het bovenstaande niet aansprakelijk is. Hieronder valt mede, maar niet uitsluitend, schade als gevolg van het gebruik 
en de verdere exploitatie, op welke wijze dan ook, van het resultaat van de Opdracht.  

11.7  Opdrachtgever vrijwaart Safesight voor alle aanspraken van derden tot verhaal van schade die voortvloeit uit of verband houdt 
met het niet, niet volledig en/of niet tijdig voldoen aan de in artikel 4 genoemde voorschriften en van alle van overheidswege 
opgelegde boetes in verband daarmee. Tevens vrijwaart Opdrachtgever Safesight voor alle aanspraken van derden tot verhaal van 
schade als gevolg van tekortkomingen in de geleverde Softwareoplossing en/of overige werkzaamheden, waaronder begrepen 
gebrekkige uitvoering e n / o f  veiligheid daarvan, alsmede tot verhaal van schade als gevolg van enig handelen van 
Opdrachtgever of door haar ingeschakelde personeelsleden en/of (andere) derden (waaronder begrepen eventuele 
onderaannemers) voor de nakoming van de Overeenkomst c.q. Opdracht.  

 

Artikel 12 Reclames 

12.1  Opdrachtgever is verplicht om iedere klacht omtrent de uitvoering door Safesight van de Overeenkomst c.q. Opdracht onverwijld 
na constatering aan Safesight mondeling kenbaar te maken en vervolgens binnen 48 (achtenveertig) uur aan Safesight schriftelijk 
te bevestigen. Indien de Opdrachtgever daarmee in verzuim blijft, wordt Safesight geacht aan haar verplichtingen te hebben 
voldaan.  
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Artikel 13 Overmacht  

13.1  In geval van overmacht zal Safesight zijn ontslagen van haar verplichting tot nakoming van de Overeenkomst c.q. verdere 
uitvoering van de Opdracht, zolang de betreffende verhindering blijft voortbestaan. Onder overmacht wordt in ieder geval 
verstaan: elke van de wil van Safesight onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van verplichtingen van Safesight 
jegens de Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor nakoming van verplichtingen in redelijkheid niet 
van Safesight kan worden verlangd. 

 

Artikel 14 Tussentijdse beëindiging Overeenkomst c.q. Opdracht 

14.1  Partijen zijn gerechtigd om de Overeenkomst met de Opdrachtgever, zonder dat een nadere ingebrekestelling of rechterlijke 
tussenkomst vereist is, geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel - naar eigen keuze - de verdere uitvoering van de 
Overeenkomst c.q. Opdracht op te schorten, indien:   

a. één van de partijen in staat van faillissement wordt verklaard of jegens hem een aanvraag daartoe wordt ingediend, dan wel 
de wettelijke schuldsanering op hem van toepassing wordt verklaard of jegens hem een aanvraag daartoe wordt ingediend;   

b. één van de partijen surséance van betaling aanvraagt;   

c. één van de partijen onder curatele wordt gesteld;   

d. op een aanmerkelijk deel van het vermogen van één van de partijen beslag wordt gelegd; 

e. de rechtspersoon van één van de partijen wordt ontbonden of de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd. 

 

Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter  

15.1  Op de Overeenkomst, Opdracht en deze Algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

15.2  De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt door Partijen expliciet uitgesloten. 

15.3  Alle geschillen tussen Partijen zullen met uitsluiting van elke andere rechter worden beslecht door de bevoegde rechter te 
Utrecht.   

 

 


