ALGEMENE VOORWAARDEN MINICONTAINMENT NEDERLAND B.V. (VERSIE 2015)
1.
1.1

Definities
In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:
Klant: de rechtspersoon die een Overeenkomst aangaat met MiniContainment;
MiniContainment: MiniContainment Nederland B.V., gevestigd te Panningen aan de John F.
Kennedylaan 256, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64451933 ;
Overeenkomst: alle overeenkomsten tussen Klant en MiniContainment, inclusief alle
wijzigingen en aanvullingen daarop;
DTA-er: Deskundig Toezichthouder Asbestverwijdering met een persoonscertificaat van
vakbekwaamheid SC-510.
Asbestverwijderingsbesluit: Het vigerende (in het Staatsblad gepubliceerde) besluit dat de
regels gesteld aan het bedrijfsmatig verwijderen van asbest uit gebouwen en objecten.
DAV-er: Deskundig Asbest Verwijderaar met een persoonscertificaat van vakbekwaamheid SC520.
Eindbeoordeling: De volgens de wet- en regelgeving verplichte controle van een
asbestsaneringswerk nadat de DTA-er op het werk heeft aangegeven dat de
verwijderingsopdracht met bijbehorende schoonmaak is uitgevoerd. Deze verplichtte
eindbeoordeling vindt plaats door inschakeling van een door of namens de Klant daartoe
aangewezen, geaccrediteerd inspectiebedrijf/-laboratorium.
Arbo-besluit Arbowet: Het vigerende (in het Staatsblad gepubliceerde) besluit dat de regels
gesteld aan het beroepsmatig werken met asbest.
Beoordelingsrichtlijn: (voorheen BRL 5050) Beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat
voor algemeen asbest verwijderen SC-530.
Partijen: Klant en MiniContainment;
Producten: alle producten en diensten die MiniContainment levert aan Klant uit hoofde van
de Overeenkomst;
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
Alle definities hebben dezelfde betekenis in enkelvoud en meervoud, tenzij uitdrukkelijk
anders bepaald.

2.
2.1

Toepasselijkheid
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van MiniContainment,
alsmede alle Overeenkomsten en rechtsgevolgen voortvloeiende uit het bovenstaande, tenzij
Partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
De toepasselijkheid van (inkoop)voorwaarden van Klant is uitdrukkelijk uitgesloten.
Indien enige bepaling uit een Overeenkomst en/of deze Voorwaarden nietig is of vernietigd
wordt, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven en
zullen MiniContainment en Klant in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van
de nietige respectievelijk vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk
het doel en de strekking van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling in acht worden
genomen.
MiniContainment is te allen tijde gerechtigd deze Voorwaarden aan te passen. De meest
recente versie van de Voorwaarden is altijd van toepassing. Een dergelijke wijziging wordt
van kracht vier (4) weken na de datum van verzending aan Klant van de gewijzigde
Voorwaarden. Indien Klant binnen deze vier (4) weken schriftelijk bezwaar maakt tegen de
wijziging, zullen ten aanzien van haar de oorspronkelijke Voorwaarden van toepassing blijven.

2.2
2.3

2.4

3.
3.1
3.2
3.3
3.4

Aanbiedingen
Alle aanbiedingen en offertes door MiniContainment zijn geheel vrijblijvend en niet bindend,
tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
Alle aanbiedingen en offertes blijven geldig voor 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders
bepaald.
Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de informatie waarop MiniContainment
haar aanbieding of offerte baseert.
MiniContainment kan redelijkerwijs niet worden gehouden aan kennelijke vergissingen en/of
schrijffouten in aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten.

3.5
3.6

4.
4.1

4.2
4.3
5.
5.1
5.2
5.3

6.
6.1
(i)
(ii)
(iII)
(iv)

6.2.
(i)

Een Overeenkomst komt pas tot stand nadat MiniContainment een opdracht schriftelijk heeft
geaccepteerd. Wijzigingen in, aanvullingen op en/of uitbreiding van de Overeenkomst zijn
slechts bindend, voor zover Partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen.
MiniContainment is te allen tijde gerechtigd om een opdracht zonder nadere toelichting
(gedeeltelijk) te weigeren en zonder op enige wijze aansprakelijk te zijn voor enige schade,
bijvoorbeeld indien MiniContainment een aanwijzing of een vermoeden heeft dat Klant zich
niet aan zijn betalingsverplichtingen zal houden.
Uitvoering
MiniContainment zal zich naar beste vermogen inspannen de Overeenkomst met zorg uit te
voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Klant schriftelijk vastgelegde afspraken
en procedures. Alle werkzaamheden van MiniContainment worden uitgevoerd op basis van een
inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke Opdracht MiniContainment
uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met
voldoende bepaaldheid is omschreven.
MiniContainment behoudt zich te allen tijde het recht voor om derden voor de
werkzaamheden in te zetten, indien een goede uitvoering van de werkzaamheden dit vereist.
De toepasselijkheid van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek wordt daarom uitgesloten.
MiniContainment zal eventuele derden zorgvuldig selecteren en alleen inschakelen indien
zulks noodzakelijk is.
Gebruiksrecht en risico
Het in de Overeenkomst omschreven gebruiksrecht is strikt beperkt tot in de in de
Overeenkomst omschreven doeleinden.
Klant niet gerechtigd om aanspraak te maken op enig ander recht dan hetgeen is omschreven
in de Overeenkomst. Niets in de Overeenkomst kan worden beschouwd als een overdracht van
enig recht aan Klant, tenzij uitdrukkelijk anders in de Overeenkomst is bepaald.
Het risico van beschadiging, verlies of diefstal van de Producten gaat op Klant over op het
moment waarop Klant of een door haar ingeschakelde hulppersoon de feitelijke
beschikkingsmacht krijgt over de Producten.
Garanties en Verplichtingen Klant
Klant garandeert:
dat het gebruik van de Producten en daarbij behorende intellectuele eigendomsrechten
plaatsvindt overeenkomstig de instructies en aanwijzingen van MiniContainment;
dat zij beschikt over alle benodigde licenties, vergunningen en certificaten en tot volledige
naleving van alle geldende wetten, verordeningen en regelgeving;
dat zij voldoende verzekerd is tegen beschadiging, verlies en diefstal van de Producten,
alsmede tegen mogelijke aansprakelijkheden (jegens derden) voortvloeiende uit het gebruik
van de Producten;
juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan MiniContainment
verstrekte gegevens en informatie. MiniContainment is eerst gehouden tot (verdere)
uitvoering van de opdracht, indien Klant alle door MiniContainment verlangde gegevens en
informatie heeft verstrekt. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke
gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van
MiniContainment staan of indien Klant op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet,
heeft MiniContainment daarnaast het recht om de daardoor ontstane kosten volgens de bij
haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen. Indien en voor zover MiniContainment
direct of indirect schade lijdt doordat de door Klant verstrekte gegevens en/of informatie
onjuist is, is Klant gehouden die schade volledig aan MiniContainment te vergoeden.
Verplichtingen van de Klant:
De Klant is verplicht de terreinen, met daarop staande opstallen, in een zodanige staat aan
MiniContainment ter beschikking te stellen, dat MiniContainment de diensten op een
verantwoorde wijze kan uitoefenen, alsmede dat het materieel van MiniContainment en de
door of namens MiniContainment voor deze diensten ingezette personen, op verantwoorde
wijze kan worden ingezet.
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(ii)

(iii)
(iv)

Onder de onder 6.2 lid i genoemde verplichtingen, vallen in ieder geval, doch niet uitsluitend,
het voorafgaand schriftelijk informeren door Klant van MiniContainment over de aanwezigheid
en de ligging van funderingen, kabels, leidingen, waaronder begrepen huisaansluitingen, en
overige aanwezige obstakels, belemmeringen en risico's, en deze te voorzien van een
duidelijke markering. Klant staat daarnaast in voor de juistheid, volledigheid en recentheid
van de door hem aan MiniContainment verstrekte informatie.
Klant dient zorg te dragen voor het aanvragen en verkrijgen van de relevante vergunningen,
welke benodigd zijn voor de (rechtmatige) uitoefening van de diensten.
Indien Klant de onder 6.2 lid 1 t/m 3 genoemde verplichtingen niet op het tussen partijen
overeengekomen tijdstip nakomt, is MiniContainment niet gehouden de overeengekomen
diensten uit te voeren. Klant is gehouden de hierdoor door MiniContainment geleden en in de
toekomst nog te lijden schade aan MiniContainment te vergoeden

7.

Uitvoering van de overeenkomst

7.1.

Door ondertekening van de offerte, danwel door het op enige andere wijze tot stand laten
komen van een overeenkomst tussen Klant en MiniContainment, verklaart Klant er jegens
MiniContainment voor in te staan dat:
Hij voldoet aan alle wettelijke verplichtingen zoals neergelegd in het Arbobesluit, het
asbestverwijderingsbesluit en Beoordelingsrichtinglijn de SC-530, danwel enige andere
wettelijke regeling welke van toepassing is op het saneren van asbest;
Hij het voornemen tot uitvoering heeft gemeld aan het districtshoofd van de arbeidsinspectie,
de eigen certificerende instelling en de betreffende gemeente met behulp van het daartoe
bestemde meldingsformulier;
De verwijderingswerkzaamheden door DAV-er(s) worden verricht onder toezicht van een DTAer.
De verplichting van MiniContainment tot juiste uitvoering van de overeenkomst, beperkt zich
tot de verwijdering van de toxische en gevaarlijke bouwmaterialen die bij het aangaan van
de overeenkomst tussen Klant en MiniContainment bij MiniContainment bekend waren.
MiniContainment is niet gehouden om in het kader van de uitvoering van de overeenkomst
toxische en gevaarlijke bouwmaterialen te verwijderen waarvan de aanwezigheid niet bij het
aangaan van de overeenkomst aan haar is medegedeeld, tenzij zulks lopende de uitvoering
van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk door MiniContainment met Klant is
overeengekomen.
MiniContainment is gerechtigd om, indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt
dat kleine afwijkingen van de overeengekomen diensten noodzakelijk zijn teneinde de
uitvoering van de overeenkomst correct te laten plaatsvinden, naar eigen inzicht de uitvoering
van de overeenkomst in die zin te wijzigen, mits ook de gewijzigde diensten voldoen aan de
vigerende wetten en regelgeving en ten minste kwalitatief een gelijk eindresultaat kan
worden gegarandeerd door MiniContainment.

(i)
(ii)
(iii)
7.2.

7.3

8.
8.1
8.2

8.3

Prijzen/Betalingen
Schriftelijke prijsopgaven zijn niet bindend, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
De prijsvorming is mede gebaseerd op het door de Klant aan MiniContainment ter beschikking
gestelde inventarisatierapport, danwel andere onderzoeksgegevens en/of de nadere opgaven
door de Klant. Indien tijdens het werk afwijkingen in de omvang of complexiteit van het werk
aan het licht komen die naar het oordeel van MiniContainment prijsaanpassingen noodzakelijk
maken, dan zal die aanpassing plaatsvinden, waarbij Klant (danwel diens opdrachtgever)
terstond door MiniContainment worden geïnformeerd. De prijsvorming is tevens gebaseerd op
de vigerende wet- en regelgeving. Indien na de prijsvorming veranderingen in deze wet- en
regelgeving consequenties hebben voor de wijze van uitvoering worden deze kosten door
MiniContainment doorberekend.
Door MiniContainment opgegeven of met MiniContainment overeengekomen prijzen en/of
tarieven zijn inclusief alle voor de deskundige uitvoering van de overeenkomst benodigde
hulp- en beschermingsmiddelen en alle kosten van vervoer en verzekering.
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8.4
8.5

8.6

8.7

8.8
8.9
8.10
8.11

9.
9.1
9.2
9.3
9.4

9.5

Het is MiniContainment toegestaan om bij het verrichten van de diensten, ten behoeve van
voor Klant uit te voeren werk, op kosten van de Klant gebruik te maken van nutsvoorzieningen
zoals leidingwater, gas, elektriciteit, riool en andere nutsvoorzieningen.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen betalingen te geschieden binnen veertien
([14]) dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan Klant van rechtswege en derhalve zonder
nadere ingebrekestelling in verzuim is. Wanneer Klant tekortschiet in de nakoming van zijn
betalingsverplichting is zij direct in gebreke, alsmede over het openstaande bedrag rente
verschuldigd ad 1,5% per maand, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling is
vereist. Klant is dan aan MiniContainment verschuldigd de kosten, zowel in als buiten rechte,
ter zake de invordering van al datgene wat Klant aan MiniContainment verschuldigd is. De
buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een
minimum van EUR 250,- (tweehonderdvijftig euro).
MiniContainment is te allen tijde gerechtigd om ongeacht eventueel eerder gemaakte
betalingsafspraken, gehele of gedeeltelijke betaling te eisen of vervangende zekerheid te
verlangen terzake de levering van Producten op een tijdstip en wijze ter vrije keuze van
MiniContainment, alsmede al haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te
schorten totdat zij betaling of vervangende zekerheid heeft ontvangen, zonder aansprakelijk
te zijn voor enige schade.
Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte betaling van
een overeengekomen termijn op de vervaldag, evenals indien de Klant in staat van
faillissement geraakt, (voorlopige) surséance van betaling vraagt, de wettelijke
schuldsaneringsregeling (WSNP) op hem van toepassing wordt verklaard en/of wanneer enig
beslag op de zaken en/of vorderingen van de Klant wordt gelegd. Indien een van de
bovengenoemde situaties intreedt, is de Klant gehouden MiniContainment hiervan
onmiddellijk op de hoogte te stellen.
Alle prijzen zijn in euro’s, tenzij anders aangegeven. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle
prijzen exclusief BTW en andere belastingen en/of heffingen van overheidswege. Deze kosten
en heffingen zijn voor rekening van Klant.
MiniContainment is gerechtigd om betalingen eerst in mindering te brengen op de
(buitengerechtelijke) kosten, daarna op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom.
Klant is niet gerechtigd om bedragen die zij uit hoofde van deze Overeenkomst verschuldigd
is te verrekenen met enig bedrag dat MiniContainment aan Klant verschuldigd zou zijn.
MiniContainment behoudt zich te allen tijde het recht voor haar tarieven één maal per jaar
aan te passen op basis van ontwikkelingen van het prijsniveau in de markt. Indien daarnaast
door enige overheidsmaatregel kostprijsverhogende belastingen, heffingen of invoerrechten
worden ingevoerd of gewijzigd, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst
overheidsmaatregelen plaatsvinden ingevolge welke de kostprijs van de door MiniContainment
te leveren Producten wordt verhoogd, dan is MiniContainment gerechtigd deze kosten aan
Klant door te berekenen, zelfs indien is overeengekomen dat er de prijs vast zal zijn.
MiniContainment zal Klant hiervan onverwijld op de hoogte stellen.
Duur en wijziging Overeenkomst
Een Overeenkomst tussen MiniContainment en Klant wordt aangegaan voor de periode zoals
omschreven in de Overeenkomst, bij gebreke waarvan een duur van 6 maanden geldt.
De Overeenkomst vangt aan op het overeengekomen tijdstip dan wel het moment dat
MiniContainment uitvoering geeft aan de Overeenkomst.
Klant is niet gerechtigd de Overeenkomst tussentijds op te zeggen.
De duur van de Overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend voor de duur van de
oorspronkelijke periode verlengd, tenzij MiniContainment de Overeenkomst schriftelijk
beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden voor het einde van de
betreffende periode.
Aan elk der Partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe
indien de andere Partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke
ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de
tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen
ingevolge de Overeenkomst.
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9.6

9.7

9.8

9.9
9.10
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10.1

10.2

MiniContainment kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke
tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk
beëindigen, zonder tot schadevergoeding te zijn gehouden, indien:
a) aan Klant - al dan niet voorlopige - surséance van betaling wordt verleend;
b) ten aanzien van Klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken
c) Klant inbreuk maakt op rechten van derden;
d) Klant in strijd handelt met het bepaalde in artikel 6 van deze Voorwaarden;
Bedragen die MiniContainment vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen
zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met
inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op
het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Partijen tijdig en in
onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Kosten als gevolg hiervan
komen voor rekening van Klant.
Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging op welke grond dan
ook van de Overeenkomst voort te duren, blijven na beëindiging van de Overeenkomst
bestaan.
Tenzij ander schriftelijk overeengekomen, dient Klant na het einde van de Overeenkomst
direct het gebruik van de Producten te staken en deze aan MiniContainment te retourneren.
Intellectuele eigendomsrechten
Alle rechten van intellectuele- en industriële eigendom ten aanzien van ontwerpen, teksten,
foto’s technische tekeningen, berekeningen, monsters en dergelijke blijven te allen tijde
eigendom van MiniContainment en mogen niet worden verveelvoudigd of overgedragen of in
bruikleen worden gegeven aan derden, zonder uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke
toestemming van MiniContainment. Niets uit de Overeenkomst tussen Partijen kan worden
beschouwd als een overdracht van (intellectuele) eigendomsrechten aan Klant, tenzij
uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MiniContainment, is het Klant niet
toegestaan om de intellectuele eigendomsrechten van MiniContainment te gebruiken als
onderdeel van haar bedrijfsvoering, handels- en/of merknamen en/of domeinnamen.

11.

Annulering

11.1

De Klant mag een gegeven opdracht niet annuleren. Indien de Klant een gegeven order
desondanks geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden alle met het oog op de
uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten, de diensten van
MiniContainment en de winstderving door MiniContainment, te vermeerderen met BTW, aan
MiniContainment te vergoeden.

12.
12.1

Aansprakelijkheid en vrijwaring
Aansprakelijkheid van MiniContainment voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van bestanden en/of gegevens,
vorderingen van derden op Klant en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop, is te allen
tijde uitgesloten.
De aansprakelijkheid van MiniContainment wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming
van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal € 1.000.000,
voor zover haar verzekering dit dekt c.q. tenzij haar verzekering een hoger bedrag uitkeert.
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant
MiniContainment schriftelijk in gebreke stelt en MiniContainment een redelijke termijn tot
nakoming geeft.
MiniContainment zal alleen aansprakelijk kunnen zijn, indien Klant MiniContainment
schriftelijk in kennis stelt van de schade binnen zes (6) maanden nadat de schade is
opgetreden.
Klant erkent dat zij de Producten geheel voor eigen rekening en risico gebruikt.

12.2
12.3
12.4
12.5
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14.
14.1
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14.3

14.4

14.5

Klant draagt de uitsluitende verantwoordelijkheid voor alle vorderingen in en buiten rechte,
aansprakelijkheden, verlies, kosten en schade ingevolge buitengerechtelijke vorderingen,
gerechtelijke procedures, aansprakelijkheden of letsel ontstaan in het kader van de
(productie en verkoop van) de Producten.
Klant vrijwaart MiniContainment tegen en stelt MiniContainment volledig schadeloos voor alle
vorderingen van afnemers en overige derden wegens inbreuk op eventuele rechten van die
afnemer of derden en eventuele overige schade die door afnemers of derden worden geleden
in verband met de uitvoering van de Overeenkomst. Klant stelt MiniContainment zo spoedig
mogelijk schriftelijk in kennis stellen van een jegens haar ingestelde vordering.
De aansprakelijkheidsbeperkingen van artikel 12 laten de aansprakelijkheid van de
MiniContainment op grond van bepalingen van dwingend recht onverlet. De
aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing indien en voor zover er sprake is van
schade als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van MiniContainment.
Overmacht (Force majeure)
Partijen zijn niet gehouden te voldoen aan hun verplichtingen uit hoofde van de
Overeenkomst, als zij niet kunnen nakomen als gevolg van omstandigheden buiten haar
invloedssfeer om (force majeur).
Onder overmacht wordt onder andere maar niet uitsluitend verstaan stakingen, niet-, niet
volledig en/of vertraagde levering door toeleveranciers, oorlog en oorlogsgevaar, terrorisme,
in- en uitvoerverboden, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport,
brand, diefstal, storingen in levering van energie.
Indien MiniContainment bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan haar
verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is
zij gerechtigd het al geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de
Klant gehouden deze factuur te voldoen als ware dit een afzonderlijke overeenkomst.
Gegevens, privacy en geheimhouding
Klant staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte (persoons)gegevens en verwittigt
MiniContainment direct indien er wijzigingen zijn.
MiniContainment is gerechtigd om de (persoons)gegevens van Klant aan derden te verstrekken
indien:
a) dit nodig is voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst;
b) MiniContainment (incasso)maatregelen door derden jegens Klant treft;
c) MiniContainment een kredietrapport wil laten opstellen;
d) MiniContainment daartoe gehouden is op grond van de wet of regelgeving.
Partijen zullen geheimhouding in acht nemen van al hetgeen waarvan zij kennis nemen in
verband met de Overeenkomst en de uitvoering daarvan en waarvan de bekendmaking de
belangen van de andere Partij kan schaden. Bovendien zullen Partijen alle informatie welke
als vertrouwelijk bestempeld is dan wel waarvan zij moeten begrijpen dat deze vertrouwelijk
is, vertrouwelijk behandelen, tenzij deze informatie:
a) algemeen toegankelijk of bekend is of wordt, anders dan ten gevolge van gedragingen
van Partijen;
b) aantoonbaar door de betreffende Partij vrijelijk ter beschikking stond voor de ontvangst
daarvan van de andere Partij, dan wel vrijelijk door een derde ter beschikking is gesteld
die tot deze terbeschikkingstelling bevoegd was;
c) ter beschikking dient te worden gesteld in het kader van naleving van wettelijke
verplichtingen dan wel op opdracht van een daartoe bevoegd overheidsorgaan;
d) met schriftelijke toestemming van de andere Partij mag worden vrijgegeven.
Behoudens ter uitvoering van de doeleinden van deze Overeenkomst, zullen Partijen aan hen
ter beschikking gestelde vertrouwelijke informatie niet vermenigvuldigen, de inhoud ervan
op andere wijze vastleggen en direct noch indirect aan derden openbaar maken en deze
slechts voor de uitvoering van deze Overeenkomst aanwenden.
De geheimhoudingsplicht van Partijen duurt voort tot één (1) jaar na het einde van de
Overeenkomst.
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15.
15.1

15.2

15.3
16.
16.1
16.2

Overige
Klant is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst
geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen, in te brengen in een andere vennootschap
of deze te bezwaren, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van
MiniContainment. De beperking van de overdraagbaarheid heeft naast verbintenisrechtelijke
werking ook goederenrechtelijke werking als bedoeld in artikel 3:83 lid 2 van het Burgerlijk
Wetboek. Klant verleent reeds nu voor alsdan haar toestemming c.q. medewerking aan
MiniContainment voor een eventuele (gedeeltelijke) overdracht van rechten uit hoofde van
de Overeenkomst aan derden.
Indien een Partij enig recht uit hoofde van de Overeenkomst, waaronder begrepen het recht
te vorderen dat een andere Partij haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst
nakomt, niet of niet tijdig uitoefent, wordt zij niet geacht daarmee van dat recht afstand te
hebben gedaan. Indien een Partij in een specifiek geval afstand doet van enig recht dat zij
jegens de andere Partij heeft uit hoofde van het feit dat die Partij enige verplichting uit
hoofde van de Overeenkomst niet, niet juist of niet volledig is nagekomen, wordt zij niet
geacht daarmee afstand te hebben gedaan van enig ander recht dat haar in dat specifieke
geval toekomt, noch van de mogelijkheid zich in andere gevallen op het desbetreffende recht
te beroepen.
Die bepalingen welke bedoeld zijn de duur van de Overeenkomst te overleven, zullen ook na
beëindiging van de Overeenkomst van kracht blijven.
Toepasselijk recht en geschillen
Op deze Voorwaarden en Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de competente rechter van de Rechtbank
Limburg, locatie Roermond, tenzij uitdrukkelijk anders wordt of is overeengekomen.
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