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ALGEMEEN
In deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden, hierna te noemen
'Algemene Voorwaarden', wordt onder 'Themag' verstaan: Themag B.V.,
gevestigd te Delft.
In deze Algemene Voorwaarden wordt onder 'Opdrachtgever' verstaan: de
natuurlijke rechtspersoon ten behoeve van wie op basis van onderstaande
voorwaarden diensten worden verricht, dan wel zaken worden
vervaardigd, geïnstalleerd en/of geleverd door Themag.
Deze Algemene Voorwaarden zijn volledig en onvoorwaardelijk van
toepassing op alle overeenkomsten met Themag, alsmede op al haar
aanbiedingen, zulks met volledige en onvoorwaardelijke uitsluiting van alle
door Opdrachtgever ingeroepen of nog in te roepen voorwaarden welke
niet schriftelijk door Themag zijn geaccepteerd.
Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, door Themag te
eniger tijd toegepast of getolereerd ten voordele van Opdrachtgever,
geven deze laatste nimmer het recht zich later daarop te beroepen, of de
toepassing van een dergelijke afwijking, als voor hem vaststaand, voor
zich op te eisen.
Vertalingen van deze Algemene Voorwaarden binden Themag slechts
voor zover deze niet strijdig zijn met de Nederlandstalige versie.
AANBIEDINGEN
Elke van Themag uitgegane aanbieding is geheel vrijblijvend en geldig
gedurende dertig dagen. Themag heeft nadien het recht de aanbieding te
wijzigen. Themag behoudt zich het recht voor aan derden gelijke of
vergelijkbare aanbiedingen te doen.
Alle aanbiedingen van Themag met eventueel bijbehorende tekeningen
en/of bijlagen blijven haar eigendom en kunnen te allen tijde door haar
worden teruggevorderd.
OVEREENKOMSTEN
Een overeenkomst, alsmede elke aanvulling of andere wijziging daarvan,
in zijn geheel genoemd een 'Overeenkomst', komt uitsluitend tot stand
door ofwel aanvaarding door Opdrachtgever van een schriftelijk aanbod,
ofwel schriftelijke bevestiging door Themag van een opdracht, ofwel door
uitvoering van de Overeenkomst zonder voorafgaande bevestiging.
Mondelinge afspraken met Opdrachtgever of gebruikelijk bestendige
bedingen binden Themag niet indien deze niet schriftelijk door Themag
zijn bevestigd.
Themag behoudt zich het recht voor met derden gelijke of vergelijkbare
overeenkomsten te sluiten.
Indien Themag zich uit de contractonderhandelingen - om welke reden
dan ook - terugtrekt, is Themag niet gehouden tot vergoeding van schade
uit dien hoofde.
Overeenkomsten gesloten door, met of middels andere personen dan die
blijkens het handelsregister bevoegd zijn Themag te vertegenwoordigen,
binden Themag niet.
De inhoud van een Overeenkomst wordt uitsluitend bepaald door deze
Algemene Voorwaarden en de aanbieding en/of opdrachtbevestiging van
Themag, alsmede de eventuele aanvullingen of andere wijzigingen daarop
en daarvan. Waar een aanbieding of bevestiging van Themag afwijkt van
deze Algemene Voorwaarden, geldt de eerste. Waar de bevestiging afwijkt
van de aanbieding, geldt de eerste. Indien Opdrachtgever niet binnen acht
werkdagen na verzending van een opdrachtbevestiging schriftelijk
bezwaar tegen de inhoud daarvan maakt, accepteert hij die inhoud als
juist en volledig.
Themag behoudt zich het recht voor om op grond van wijzigingen in de
Overeenkomst eventueel een verandering in de prijs aan te brengen.
Wijzigingen in een Overeenkomst aangebracht, kunnen tot gevolg hebben
dat de vóór de veranderingen overeengekomen levertijd door Themag
wordt overschreden. Voor dergelijke vertragingen draagt Themag geen
verantwoordelijkheid.
Partijen mogen hun rechten en plichten uit een Overeenkomst niet
overdragen aan derden. Themag mag voor de uitvoering van een
Overeenkomst echter gebruik maken van derden.
PRIJZEN
Alle prijzen, tarieven en overige vergoedingen zijn exclusief:
a. belastingen, leges en andere heffingen van overheden of
publiekrechtelijke rechtspersonen voor zover geheven over de
levering of im- of export van goederen of diensten;
b. kosten van verzekeringen, voor zover deze door Opdrachtgever
worden vereist en niet reeds door Themag doorlopend zijn verzekerd.
De door Opdrachtgever aan Themag te betalen prijs zal worden bepaald
door nacalculatie op basis van de overeengekomen tarieven, of, indien
geen specifieke tarieven zijn overeengekomen, de door Themag
gebruikelijk gehanteerde tarieven, tenzij in de aanbieding of
opdrachtbevestiging uitdrukkelijk is vermeld dat tegen een 'vaste prijs' of
'vaste eenheidsprijs' zal worden geleverd. Indien in de aanbieding slechts
een (geraamde) prijs en geen 'vaste prijs' of 'vaste eenheidsprijs' is
vermeld, dan is dat een zo goed mogelijke, doch vrijblijvende schatting van
de prijs.
Uitsluitend bij afrekening op basis van nacalculatie wordt op verzoek van
Opdrachtgever een maximum budget overeengekomen dat zonder zijn
toestemming niet wordt overschreden. Het begrip 'budget' zal echter
nimmer worden uitgelegd als een 'vaste prijs'. Themag zal Opdrachtgever
waarschuwen en de uitvoering van de betrokken Overeenkomst
opschorten indien het budget wordt verbruikt. Deze opschorting duurt
totdat Opdrachtgever een aanvullend budget beschikbaar heeft gesteld.
Indien binnen redelijke termijn geen aanvullend budget beschikbaar wordt
gesteld heeft Themag het recht de uitvoering van de betrokken
Overeenkomst te beëindigen. Bij beëindiging vindt normale afrekening
plaats, waarbij echter de prijs maximaal het overeengekomen budget
bedraagt.
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LEVERING, GARANTIE EN AANVAARDING
Levering vindt plaats door de feitelijke uitvoering van werkzaamheden,
dan wel de feitelijke overdacht van zaken. Verzending, opslag en transport
van zaken, met name tekeningen en rapporten geschiedt voor risico van
Opdrachtgever.
Themag geeft alleen garantie voor zover dit nadrukkelijk is
overeengekomen. Indien geen garantietermijn is overeengekomen vervalt
elke garantie na zestig dagen na de datum van de eindfactuur.
Aanvaarding van het geleverde vindt onvoorwaardelijk plaats door de
betaling van de eindfactuur.
Themag is op geen enkele wijze en onder geen enkele omstandigheid
gehouden tot het leveren, vervangen of herstellen van niet aangeboden of
gratis diensten of zaken. Opdrachtgever kan aan niet, niet volledig of niet
tijdig geleverde of gebrekkige gratis diensten of zaken op geen enkele
wijze rechten ontlenen.
BETALING
Indien niet anders overeengekomen, zal de betaling van de
overeengekomen prijs geschieden in twee termijnen: dertig procent op
factuur direct na aanvang van het werk en zeventig procent op
eindfactuur. Betaling op aanvangsfactuur of tussentijdse facturen betekent
geen acceptatie van het geleverde.
Opdrachtgever is verplicht tot betaling van facturen zonder opschorting,
aftrek of schuldcompensatie en in Euro op een door Themag te noemen
Nederlandse bankrekening binnen tien dagen na de factuurdatum van de
voorschotfactuur en binnen eenentwintig dagen na de factuurdatum van
de overige facturen en - indien Opdrachtgever in gebreke blijft - tot
betaling van een rente van twee procent per maand of een gedeelte
daarvan (berekend over het gehele factuurbedrag inclusief BTW) en alle
buitenrechtelijke invorderingskosten. De buitenrechtelijke kosten worden
zonder bewijs of specificatie geacht tenminste 15 procent van de bruto
factuurwaarde met een minimum van 2000 Euro te bedragen.
Betalingen worden slechts dan geacht te zijn geschied indien de bank- of
girorekening van Themag voor dit doel is gecrediteerd. De datum van die
creditering is de betaaldatum.
Opdrachtgever zal, zonder ingebrekestelling, in verzuim zijn door het niet
nakomen van enige verplichting of het verstrijken van enige
overeengekomen termijn.
Themag heeft te allen tijde het recht te verlangen dat door Opdrachtgever
op voor Themag aanvaardbare wijze zekerheid wordt gesteld voor de
nakoming van zijn verplichtingen. Niet voldoening aan een daartoe
strekkend verzoek geeft Themag het recht de prijs onmiddellijk in zijn
geheel op te eisen, dan wel de Overeenkomst onmiddellijk en eenzijdig te
beëindigen of te ontbinden.
EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RECHTEN OP RESULTATEN EN
HULPMIDDELEN
Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de eigendom van stoffelijke zaken
(zoals bijvoorbeeld apparatuur, documenten, tekeningen) of het
gebruiksrecht op niet-stoffelijke zaken (zoals methoden, gegevens) indien
zulks uitdrukkelijk met Themag is overeengekomen, doch niet eerder dan
na betaling van de eindfactuur.
De inhoud van een door Themag geleverd rapport mag slechts woordelijk
en in zijn geheel door Opdrachtgever aan derden worden kenbaar
gemaakt.
Opdrachtgever is zonder schriftelijke toestemming van Themag niet
gerechtigd om:
a. de naam van Themag aan te brengen op of op andere wijze te
verbinden aan zaken welke door Themag zijn beproefd, gecontroleerd
of becommentarieerd of welke door Themag zijn vervaardigd;
b. de naam van Themag of de resultaten van de uitvoering van een
Overeenkomst te gebruiken voor reclame- of keuringsdoeleinden;
c. de resultaten van de uitvoering van een Overeenkomst te gebruiken
bij het leggen van claims en/of het voeren van gerechtelijke of
arbitrale procedures.
Themag behoudt haar rechten op alle zaken zoals zij die heeft op het
moment direct voor het sluiten van een Overeenkomst.
Themag verkrijgt:
a. de eigendom van alle stoffelijke resultaten van de uitvoering van een
Overeenkomst voor zover levering aan Opdrachtgever niet is
overeengekomen;
b. de eigendom van alle niet-stoffelijke resultaten van de uitvoering van
een Overeenkomst.
Onder 'resultaten' worden in dit verband ook verstaan: hulpmiddelen die
door Themag zijn gemaakt of verkregen.
Themag heeft het recht op eigen kosten ten behoeve van haar verdere
bedrijfsvoering kopieën van de resultaten van de uitvoering van een
Overeenkomst te maken en te behouden.
INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Het auteursrecht en copyright © op door Themag vervaardigde optisch,
elektrisch, magnetisch of op enige andere wijze leesbare
informatiebronnen is eigendom van Themag.
Themag heeft het recht op eigen naam en voor eigen kosten octrooi aan
te vragen op de resultaten van de uitvoering van een Overeenkomst, tenzij
het verkrijgen van het octrooi onderwerp van de Overeenkomst is.
Opdrachtgever doet voor dit doel om niet en bij voorbaat afstand van zijn
eventuele rechten daarop. Voor zover Themag schriftelijk stelt of bevestigt
van dit recht geen gebruik te zullen maken, vervalt het aan de
Opdrachtgever. Opdrachtgever kan dit recht zonder schriftelijke
toestemming van Themag niet overdragen aan derden.
Indien een partij tot aanvraag van een octrooi op een resultaat van de
uitvoering van een Overeenkomst overgaat, verbindt hij zich daardoor tot
vergoeding van het bedrag dat krachtens enige wet verschuldigd wordt
aan de uitvinder(s).
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Indien een partij een octrooi op een resultaat van de uitvoering van de
Overeenkomst verwerft, verleent hij de ander een gratis licentie daarop
voor zover het overeengekomen gebruik van de resultaten van deze
Overeenkomst door de andere partij dit noodzakelijk maakt.
Partijen zullen elkaar over en weer melden:
a. hun vermoeden dat octrooieerbare materie is gevonden;
b. het voornemen en het feit dat een octrooiaanvraag wordt ingediend;
c. de inhoud van deze aanvraag.
Voorts zullen zij elkaar ten behoeve van het indienen van een
octrooiaanvraag alle benodigde medewerking verlenen.
GEHEIMHOUDING EN VERTROUWELIJKHEID
Door Opdrachtgever aan Themag verstrekte niet publiekelijk toegankelijke
gegevens en resultaten van de uitvoering van een Overeenkomst welke
niet uit andere hoofde rechtmatig aan Themag bekend zijn, zullen door
Themag alleen op zodanige wijze aan derden kenbaar worden gemaakt
dat het verband met de Opdrachtgever of de Overeenkomst daaruit voor
deze derden niet kenbaar is.
Themag heeft, tenzij het verwerven van een octrooi onderwerp van de
Overeenkomst is en binnen de beperking van artikel 9.1, het recht om te
publiceren over de uitvoering van een Overeenkomst en de resultaten
daarvan.
Indien als gevolg van het bekend worden van resultaten van de uitvoering
van een Overeenkomst misverstanden ontstaan die schadelijk kunnen zijn
voor Themag of derden, ontheft dit Themag van zijn geheimhoudingsplicht
voor zover dit nodig is om deze misverstanden op te kunnen heffen.
Indien Themag een acuut gevaar vermoedt, heeft Themag het recht dit
mede te delen aan diegenen wier persoon of goed wordt bedreigd en/of
aan de bevoegde autoriteiten. Indien Themag van dit recht gebruik maakt
zal Themag Opdrachtgever hiervan zo snel als redelijkerwijs mogelijk is op
de hoogte stellen. Indien Themag een niet acuut gevaar vermoedt zal
Themag dit aan Opdrachtgever mededelen zodat deze de benodigde
maatregelen kan treffen.
Van door Themag in haar aanbieding verstrekte, niet publiekelijk
toegankelijke gegevens zal door Opdrachtgever geen ander gebruik
worden gemaakt dan voor het vormen van een oordeel over deze
aanbieding.
Opdrachtgever verplicht zich tot strikte geheimhouding van broncode en
programmeursdocumentatie, waaronder met name stroom- en structuurschema's, voor zover deze om niet door Themag aan Opdrachtgever
ter beschikking zijn gegeven. Opdrachtgever zal deze informatie voor
geen ander doel gebruiken dan werd overeengekomen of, indien niets
over dat gebruik werd overeengekomen, dan zich een oordeel te vormen
over de kwaliteit van de programmatuur.

AANSPRAKELIJKHEID
Waar krachtens een Overeenkomst sprake is van 'schade', worden alle
vormen van schade bedoeld. Waar krachtens een overeenkomst sprake is
van schade 'doordat' of 'als gevolg van', wordt elke directe of indirecte
oorzakelijkheid of medeoorzakelijkheid bedoeld.
10.2 Waar in een Overeenkomst sprake is van 'schade die Themag lijdt' wordt
tevens bedoeld: schade die Themag, haar werknemers, door Themag bij
de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde of te werk gestelde
derden en/of hun werknemers lijden.
10.3 Waar krachtens een Overeenkomst de aansprakelijkheid van een partij of
derde wordt beperkt, geschiedt dit onder het voorbehoud dat geen sprake
is van grove schuld aan de zijde van die partij of derde.
10.4 Waar krachtens een Overeenkomst een partij niet aansprakelijk is voor
door hem geleden schade, zal de ander hem deze schade vergoeden.
Waar krachtens een Overeenkomst een partij niet aansprakelijk is voor
door derden geleden schade, zal de ander hem vrijwaren van claims
daartoe.
10.5 Themag zal te allen tijde slechts aansprakelijk zijn voor door
Opdrachtgever geleden schade tot maximaal het door Opdrachtgever aan
Themag betaalde bedrag in verband met de uitvoering van de
Overeenkomst.
10.6 Themag is niet aansprakelijk voor schade welke ontstaat doordat,
respectievelijk gevolg is van:
a. overschrijding van een leveringstermijn, tenzij een met redenen
omklede 'uiterste leverdatum' is overeengekomen;
b. overmacht aan haar zijde of gewijzigde, bezwaarlijke omstandigheden
buiten haar toedoen of directe invloed zoals omschreven in artikel
11.4;
c. gebreken aan of de niet tijdige levering van door Themag aan
Opdrachtgever doorgeleverde of te leveren goederen en diensten
voorzover Themag deze schade niet daadwerkelijk op zijn leverancier
kan verhalen;
d. het gebruik van het door Themag geleverde;
e. de uitvoering van een Overeenkomst tot ontwikkeling van een nieuwe
techniek, methodiek, programmatuur, apparatuur en/of materialen niet
leidt tot een voor de Opdrachtgever bruikbaar resultaat;
f. de resultaten van de uitvoering van een Overeenkomst niet voor
octrooiering in aanmerking komen of doordat bij toepassing van deze
resultaten inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden.
10.7 Themag is niet aansprakelijk voor schade welke Opdrachtgever of derden
lijden ten gevolge van de uitvoering van de betrokken Overeenkomst. Dit
geldt met name doch niet uitsluitend voor schade aan of verlies van zaken
van Opdrachtgever of derden die Themag te onderzoek, bewerking of
bewaring heeft.
10.8 Een boete, betaald aan Opdrachtgever op grond van een contractueel
boetebeding, wordt te allen tijde in mindering gebracht op een eventueel
op dezelfde grondslag betrekking hebbende verplichting tot
schadevergoeding van Themag.
10.9 Elke aansprakelijkheid van Themag vervalt na verloop van vijf jaren,
gerekend vanaf de datum van de eindfactuur.
10.10 Indien Opdrachtgever een zaak aan Themag of aan door Themag bij de
uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden ter beschikking stelt,
ter bewerking geeft of doet onderzoeken en Opdrachtgever bekend is met
eigenschappen of gebreken van deze zaak die gevaar zouden kunnen
opleveren, is Opdrachtgever verplicht deze eigenschappen of gebreken
van te voren schriftelijk aan Themag mede te delen en, waar het betreft
een stoffelijke zaak, deze, dan wel de verpakking daarvan, duidelijk als
gevaarlijk aan te merken. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade
die ontstaat (mede) ten gevolge van een zodanige eigenschap of gebrek.

10.11 Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan personen of zaken tijdens
of als gevolg van hun verblijf in verband met de uitvoering van een
Overeenkomst op of in een gebouw, installatie, terrein, vervoermiddel of
ander materieel, aangewezen of ter beschikking gesteld door of in naam
van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal zich niet beroepen op anders
luidende bedingen, overeengekomen bij het betreden van die/dat gebouw,
installatie, terrein of materieel met (al dan niet als tussenpersoon) een
werknemer van Themag of een bij de uitvoering van de betrokken
Overeenkomst door Themag ingeschakelde of betrokken derde of zijn
werknemer.
10.12 Opdrachtgever is gehouden tot vrijwaring van Themag van alle
schadeclaims en rechtsvorderingen van derden ter zake van de uitvoering
van de Overeenkomst en alle schade als gevolg daarvan.
10.13 Partijen hebben de plicht om bij dreigende of ontstane schade elkaar zo
snel mogelijk te informeren en datgene te doen wat, met inachtneming van
de waarschijnlijkheid en omvang van de schade, in redelijkheid nodig is en
kan worden gedaan om de schade te beperken of voorkomen, ongeacht
wie de kosten van deze maatregelen uiteindelijk moet dragen.
10.14 Partijen zullen elkaars werknemers of de werknemers van door hen bij de
uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden niet aansprakelijk
stellen voor vergoeding van schade.
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OVERMACHT, OPSCHORTING, BEËINDIGING EN VOORZIENINGEN
Waar partijen overeenkomen dat een partij het recht heeft een
Overeenkomst eenzijdig op te schorten, te beëindigen of te ontbinden, dan
wel dat rechten van een partij uit een Overeenkomst vervallen, is daarvoor
geen rechterlijke tussenkomst nodig en ontstaat daardoor geen
verplichting tot schadevergoeding. Eenzijdige beëindiging of ontbinding of
het vervallen van rechten kan slechts door schriftelijke mededeling onder
opgave van de reden en met inachtneming van de voorgeschreven
opzegtermijn en met behoud van de eventuele rechten van partijen op
vergoeding van schade.
Opdrachtgever is niet gerechtigd ontbinding van een Overeenkomst met
terugwerkende kracht te vorderen.
In geval van overmacht of een gewijzigde, bezwaarlijke omstandigheid
buiten het toedoen of de directe invloed van Themag, ongeacht of deze te
voorzien was ten tijde van het tot stand komen van een Overeenkomst, en
ongeacht of deze bezwaarlijk is voor of plaatsvindt bij Themag dan wel bij
haar onderaannemers of leveranciers, heeft Themag het recht om de
uitvoering van een Overeenkomst op te schorten of geheel of gedeeltelijk
te beëindigen zonder aansprakelijk te zijn tot vergoeding van enige
schade, geleden door Opdrachtgever of derden. Opdrachtgever is in dat
geval gehouden tot betaling van de prijs voor de tot het moment van
beëindiging door Themag verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.
Voor zover geen overmacht, worden onder gewijzigde, bezwaarlijke
omstandigheden mede begrepen:
(dreiging van een) overstroming of natuurramp, dan wel extreme
weersomstandigheid;
(dreiging van een) kernexplosie of industriële ramp;
(dreiging van een) oorlog, burgeroorlog, terroristische aanslag of andere
geweldpleging;
(afkondiging van) gehele of gedeeltelijke mobilisatie of staat van beleg;
officiële noodtoestand;
wijziging van wet, regelgeving of grensformaliteiten;
wijziging van meer dan tien procent in een wisselkoers;
het niet tijdig beschikbaar komen van vergunningen, waaronder visa;
schaarste of niet tijdige beschikbaarheid van een hulpmiddel of grondstof;
oproer, massademonstratie, werkstaking, werksluiting of boycot;
machinebreuk of bedrijfsstoring;
schade of verlies van materieel tijdens transport of opslag door derden;
verkeersstoring of beperking van transportmogelijkheden;
niet, niet tijdige of onvolledige nakoming door leveranciers of onderaannemers.
Indien Opdrachtgever niet binnen zestig dagen na de datum van de
eindfactuur zaken die in verband met of als gevolg van de uitvoering van
de Overeenkomst bij Themag in bewaring zijn heeft afgehaald, staat het
Themag vrij naar eigen inzicht en keuze, doch voor rekening en risico van
Opdrachtgever over deze zaken te beschikken. Kosten van opslag, afvoer
of vernietiging komen voor rekening van Opdrachtgever. Eventuele baten
van verkoop of verhuur mogen door Themag worden gecompenseerd met
vorderingen van Themag op Opdrachtgever.
Themag mag een Overeenkomst eenzijdig beëindigen indien
Opdrachtgever zijn statutaire zetel naar een ander land verplaatst of zich
in Noord-Amerika vestigt.
Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige
verplichting uit een Overeenkomst of indien Opdrachtgever niet in staat of
bereid kan worden geacht zijn verplichtingen jegens Themag na te komen,
waaronder in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging
van bedrijfsvoering, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht - al dan
niet tot zekerheid - van zijn bedrijf of vorderingen, is Themag gerechtigd
haar uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst
geheel of gedeeltelijk te beëindigen.
Op het moment dat een partij ophoudt als rechtspersoon te bestaan
vervallen zijn rechten uit een Overeenkomst. Bij samenvoeging, overgang
of splitsing van een partij met of in andere rechtspersonen, gaan de
plichten van die partij over op deze andere personen. De rechten van die
partij uit die Overeenkomst kunnen eveneens worden overgedragen aan
deze andere personen, met dien verstande dat Opdrachtgever daarvoor
de schriftelijke toestemming van Themag nodig heeft. Themag kan om
(voor haar) zwaarwegende redenen, mits gemotiveerd, haar goedkeuring
aan de overdracht of een deel daarvan onthouden.
TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENREGELING
Op een Overeenkomst en alle geschillen in verband daarmee, is het
Nederlandse recht van toepassing.
Alle geschillen in verband met een Overeenkomst zullen naar keuze van
Themag worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland of in
het land van vestiging van Opdrachtgever.

