Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden
van de besloten vennootschap
IBN-PRODUCTIE B.V.
(assemblage en verpakking)

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17151558

Artikel 1
Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden verstaan onder:
a. “IBN-productie”: de besloten vennootschap IBN-productie B.V. statutair gevestigd te Oss, ingeschreven bij
de Kamer van Koophandel onder nummer 17151558;
b. “de wederpartij” en “de opdrachtgever”: iedere (rechts-)persoon, alsmede diens vertegenwoordiger(s)
en/of gemachtigde(n) en/of erfgena(a)m(en) en/of (rechts-)opvolgers, die in het kader van een (nog af te
sluiten) overeenkomst deze voorwaarden ontvangt en/of met deze voorwaarden heeft ingestemd.
2. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en (de uitvoering
van) alle overeenkomsten gesloten tussen IBN-productie en iedere wederpartij.
3. De toepasselijkheid van eventueel door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van
de hand gewezen. Uitsluitend de algemene voorwaarden van IBN-productie hebben gelding.
4. Ingeval sprake is van conflicterende bepalingen, prevaleren de bij overeenkomst gemaakte afspraken boven de
bepalingen uit deze algemene voorwaarden. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn pas bindend nadat zij
schriftelijk door IBN-productie zijn bevestigd en gelden uitsluitend voor de opdracht c.q. overeenkomst waarvoor zij
zijn gemaakt.
5. Indien twee of meer (rechts-)personen gezamenlijk met IBN-productie een overeenkomst sluiten, is ieder van hen
hoofdelijk verbonden voor de volledige nakoming van alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
Artikel 2
Offertes
1. Alle door IBN-productie mondeling, schriftelijk, of elektronisch uitgebrachte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend
gedurende 30 dagen van kracht, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn is vermeld. Aanvaarding van een
aanbieding of offerte is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt. Wanneer sprake is van
een elektronische aanvaarding door de wederpartij, heeft de aanvaarding pas gelding nadat de ontvangst daarvan
door IBN-productie is bevestigd.
2. Het enkel uitbrengen door IBN-productie van een prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling
verplicht IBN-productie niet tot het sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever, doch geldt hooguit als
uitnodiging om met IBN-productie in onderhandeling te treden, tenzij anders wordt vermeld.
3. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor (onduidelijkheden in) de door hem verstrekte informatie
waarop de offertes worden gebaseerd. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle
essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Voor fouten in de offertes is IBNproductie niet aansprakelijk.
4. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.1 en 2.2 komt een overeenkomst tot stand wanneer IBN-productie
de aanbieding / offerte schriftelijk ondertekend dan wel elektronisch geaccordeerd van de opdrachtgever retour
ontvangt.
5. Indien een opdrachtgever zonder voorafgaande aanbieding door IBN-productie een opdracht verstrekt, zal IBNproductie de opdrachtgever in reactie op de opdracht voorzien van de voorwaarden waaronder zij bereid is de
opdracht te aanvaarden. De opdracht komt eerst tot stand nadat de opdrachtgever schriftelijk of via elektronische
weg instemt met de door IBN-productie gestelde voorwaarden waaronder de opdracht kan worden aangenomen. In
een dergelijk geval is de opdrachtgever aan de op dat moment bij IBN-productie geldende prijzen gebonden.
Artikel 3
Prijzen
1. Alle prijzen en tarieven zijn in Euro’s exclusief BTW en gelden voor levering ex works, zoals bedoeld in de meest
recente versie van Incoterms. De prijzen zijn exclusief de kosten van vracht, verpakking, verzekering, door de
overheid te heffen rechten of belastingen en de kosten van eventuele montage en installatie buiten de werkplek,
tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.
2. Alle prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding / offerte respectievelijk de totstandkoming van de
overeenkomst geldende prijzen en kosten.
3. IBN-productie is gerechtigd de overeengekomen prijzen tussentijds op grond van stijging van een of meer
componenten die de prijzen bepalen, te verhogen (zoals o.a. de kosten van grondstoffen, materialen,
uitbestedingen e.d.) in welk geval de opdrachtgever niet gerechtigd is tot ontbinding van de overeenkomst.
4. De prijzen die door IBN-productie voor haar werkzaamheden gehanteerd worden zijn (daarenboven) onderhevig
aan een jaarlijkse indexering. De indexering van de prijs vindt jaarlijks op 1 januari plaats op basis van de CBS
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indexcijfers (jaarmutatie) “CAO-lonen ‘Industrie’, inclusief bijzondere beloningen” over de periode augustusaugustus. IBN-productie zal de opdrachtgever schriftelijk / elektronisch informeren over de hoogte van de
indexering.
Artikel 4
Duur en opzegging overeenkomst
1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
2. De opdrachtgever is behoudens in geval van overmacht aan zijn zijde of wanprestatie aan de zijde van IBNproductie niet gerechtigd eenzijdig een overeenkomst te beëindigen. Voor zover de opdrachtgever zonder daartoe
gerechtigd te zijn een opdracht meent te moeten beëindigen, is hij verplicht alle daaruit voor IBN-productie
voortgevloeide en voort te vloeien schade en kosten te vergoeden, waaronder te rekenen vergoeding voor de
gederfde omzet.
3. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.2 kunnen zowel de opdrachtgever als IBN-productie de
overeenkomst slechts bij aangetekend schrijven opzeggen met inachtneming van een minimale opzegtermijn van
drie maanden.
4. Ingeval partijen een termijn zijn overeengekomen voor het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van
diensten, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 5
Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het, voor een behoorlijke uitvoering hiervan,
noodzakelijk is om de opdracht te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de
overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Wijzigingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst zijn slechts bindend indien deze schriftelijk tussen partijen
zijn vastgelegd, ongeacht de situaties waarin de betreffende wijzigingen en/of aanvullingen in een eerder stadium
zijn gedoogd.
Artikel 6
Eigendommen van opdrachtgevers
1. De opdrachtgever blijft het risico dragen van alle aan IBN-productie in bewaring en gebruik, bewerking en
verwerking ter beschikking gestelde zaken. De opdrachtgever dient deze tegen alle mogelijke calamiteiten
adequaat te verzekeren.
2. Indien een aanbieding of offerte van IBN-productie vergezeld gaat van bescheiden, blijven deze eigendom van
IBN-productie. De bescheiden dienen op eerste verzoek te worden geretourneerd en mogen niet worden
vermenigvuldigd of aan derden (ter inzage) worden gegeven, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming
van IBN-productie. De inhoud van de bescheiden bindt IBN-productie niet, tenzij naar die inhoud uitdrukkelijk wordt
verwezen in een eventuele later tot stand gekomen overeenkomst.
Artikel 7
Door of via opdrachtgevers aangekochte en ontvangen zaken
1. Indien ten behoeve van het vervaardigen van producten door de opdrachtgever of door een (in opdracht van de
opdrachtgever) aangewezen derde grondstoffen, halffabricaten e.d. aan IBN-productie worden geleverd, dient de
opdrachtgever in te staan voor de deugdelijkheid van deze zaken alsmede de in redelijkheid te stellen
kwaliteitseisen voortvloeiende uit toepasselijke NEN-normen of andere kwaliteitsnormen.
2. In de situaties als genoemd in artikel 7.1 is IBN-productie tot geen andere controle gehouden dan een
zogenaamde “zichtcontrole”. Ingeval van leveranties van soortzaken of grootte van dezelfde soort is IBN-productie
tot geen andere controle gehouden dan een zogenaamde steekproefsgewijze zichtcontrole.
3. De opdrachtgever vrijwaart IBN-productie van alle aanspraken ter zake schades voortvloeiende uit en
tekortkomingen in de eindproducten, die geheel of gedeeltelijk zijn toe te rekenen aan de door de opdrachtgever of
een derde overeenkomstig artikel 7.1 geleverde zaken.
4. IBN-productie is op geen enkele wijze aansprakelijk ter zake de in artikel 7.3 genoemde tekortkomingen jegens de
opdrachtgever zelf.
Artikel 8
Werktekening – reproductiemateriaal
1. IBN-productie is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering van de opdrachten indien deze het gevolg zijn van
door de opdrachtgever aan haar verstrekt ondeugdelijk reproductiemateriaal en/of fouten in aan IBN-productie
geleverde werktekeningen.
2. Indien een opdrachtgever niet binnen 14 dagen na ontvangst van een door IBN-productie vervaardigde
werktekening schriftelijk reageert, wordt hij geacht akkoord te gaan met de uitvoering van de opdracht door IBNproductie conform deze werktekening.
3. Geringe afwijkingen in het uiteindelijke resultaat ten opzichte van de opdracht (waaronder begrepen monsters, de
werktekening etc.) kunnen geen reden zijn voor afkeuring noch voor enige claim zijdens de opdrachtgever jegens
IBN-productie.
Artikel 9
Levertijd en levering
1. De levertijd waaronder mede te verstaan de termijn van de door IBN-productie te verrichten werkzaamheden,
begint te lopen op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 van
deze voorwaarden. Indien voor de uitvoering van de opdracht bepaalde gegevens, tekeningen e.d. noodzakelijk
zijn, dan wel bepaalde formaliteiten vereist zijn, gaat de levertijd eerst lopen nadat alle benodigde gegevens,
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tekeningen e.d. aan IBN-productie verstrekt zijn dan wel de formaliteiten zijn afgewikkeld. Indien zijdens de
opdrachtgever ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst aan te leveren zaken niet tijdig zijn
aangeleverd, is IBN-productie gerechtigd de levertijd te verlengen met de daardoor veroorzaakte vertraging in de
uitvoering van de overeenkomst en is zij gerechtigd schade ontstaan door leegloop, c.q. stilstand van
productieprocessen te verhalen op de opdrachtgever.
Onverminderd hetgeen verder in artikel 9 is opgenomen, geldt dat indien door IBN-productie een eerste betaling bij
de opdrachtbevestiging wordt verlangd dan wel een andere vorm van zekerheid wordt verlangd, de levertijd eerst
begint te lopen op de dag van ontvangst van deze eerste betaling, althans afdoende verschaffing van de verzochte
zekerheid.
De door IBN-productie opgegeven levertijden zijn ramingen en bevatten nimmer fatale termijnen doch, het betreft
een inspanningsverplichting om alles in het werk te stellen deze termijnen zo nauwkeurig mogelijk in acht te
nemen.
Een eventuele overschrijding van de levertijd geeft de opdrachtgever geen recht op (schade-)vergoeding, of het
weigeren van het afnemen van de zaken of op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt levering aan het adres van IBN-productie. Als tijdstip voor
levering geldt het moment waarop het gereed gemaakte product door of in opdracht van de opdrachtgever
opgehaald wordt, althans het moment waarop de goederen gedurende vijf dagen voor vervoer naar of ten behoeve
van de opdrachtgever gereed staat. Levering geschiedt ex-works zoals bedoeld in de meest recente Incoterms.
Vanaf het moment van levering van de zaken zijn de zaken voor risico van de opdrachtgever.
Indien levering in gedeelten geschiedt, gelden afzonderlijke partijen op zichzelf als geleverd. De opdrachtgever is
gehouden de facturen betrekking hebbende op de gedeeltelijke leveringen te voldoen als betrof het een
afzonderlijke transactie.
Indien de opdrachtgever weigert de voor levering gereed zijnde zaken af te nemen, ontslaat dit hem niet van zijn
verplichting de facturen na verloop van de betalingstermijn, ingaande op het moment waarop de zaken aan
opdrachtgever worden aangeboden, te voldoen en is IBN-productie gerechtigd de daardoor voor haar ontstane
schade zoals opslagkosten e.d. aan opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 10
Eigendomsvoorbehoud
1. IBN-productie blijft eigenaar van alle aan de wederpartij geleverde of te leveren zaken, uit welke hoofde dan ook,
totdat de opdrachtgever de tegenprestatie(s) met betrekking tot al deze geleverde zaken en/of door IBN-productie
verrichte en nog te verrichten diensten volledig is nagekomen, alsmede totdat de opdrachtgever alle vorderingen
wegens tekortkoming in de nakoming van genoemde overeenkomsten heeft voldaan.
2. Zaken waarvan het eigendom door IBN-productie is voorbehouden mogen op generlei wijze worden bezwaard of
belast en mogen slechts worden doorverkocht met instemming van IBN-productie en slechts voor zover nodig in
het kader van een normale bedrijfsuitoefening. De opdrachtgever is gehouden ingeval van doorverkoop
vergelijkbare verplichtingen aan diens wederpartij op te leggen. In geval van faillissement of surseance van
betaling van de opdrachtgever is ook het doorverkopen in het kader van een normale bedrijfsuitoefening onder
geen beding toegestaan.
3. Indien de opdrachtgever verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat niet zal worden nagekomen is
IBN-productie gerechtigd de afgeleverde zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij de opdrachtgever of
derden die de zaak voor de opdrachtgever houden, weg te halen of weg te doen halen. De opdrachtgever is
verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het totale verschuldigde
bedrag per dag dat de medewerking niet wordt verleend.
Artikel 11
Reclames
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst respectievelijk de facturatie dienen door de opdrachtgever
binnen acht dagen na verrichting van de diensten c.q. levering van de zaken c.q. ontvangst van de factuur
schriftelijk te worden gemeld, althans binnen acht dagen nadat enig gebrek redelijkerwijs had moeten worden
ontdekt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten. Bij gebreke waarvan opdrachtgever
wordt geacht de uitvoering van de overeenkomst respectievelijk de geleverde zaken respectievelijk de ontvangen
factuur te hebben goedgekeurd.
2. Indien IBN-productie een klacht gegrond acht, zal de overeengekomen prestatie alsnog op juiste wijze worden
verricht en wordt de betalingsverplichting van de opdrachtgever opgeschort tot het moment van correcte nakoming.
Uitsluitend wanneer het verrichten van de overeengekomen prestatie zinloos is geworden voor de opdrachtgever,
dan wel niet meer mogelijk is, kan IBN-productie hiervan afzien, waarbij zij slechts binnen de grenzen van het
bepaalde in deze algemene voorwaarden aansprakelijk kan worden gehouden.
3. Ook indien de opdrachtgever tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling bestaan.
Artikel 12
Garantie
1. Gedurende zes maanden na de leveringsdatum c.q. de datum waarop de zaken ter levering zijn aangeboden
verleent IBN-productie garantie voor fabricagefouten.
2. Ingeval de bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruikte materialen verborgen gebreken kennen, is IBNproductie voor de daardoor veroorzaakte kosten en/of schade niet aansprakelijk. In overige gevallen, binnen
vermelde periode van zes maanden bij IBN-productie gemeld, zal zij in overleg met haar opdrachtgever streven
naar een redelijke oplossing.
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3. Indien herstel naar het oordeel van IBN-productie niet mogelijk is, is zij nimmer tot meer verplicht dan tot
creditering van de met betrekking tot (het betreffende onderdeel van) de opdracht in rekening gebrachte bedragen.
4. De opdrachtgever dient de zaken waarover is gereclameerd en die onder de garantie vallen, indien nodig voor
herstel, voor zijn rekening en risico naar IBN-productie te (laten) vervoeren en idem dito bij het retour na herstel.
5. De opdrachtgever kan geen aanspraak maken op garantie indien:
a. de fouten het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik dan wel van andere oorzaken dan de ondeugdelijkheid
van materiaal of fabricage;
b. IBN-productie na overleg met de opdrachtgever gebruikte materialen heeft verwerkt of gebruikte zaken heeft
geleverd;
c. de oorzaak der fouten niet kan worden aangetoond;
d. veranderingen zijn aangebracht in de geleverde zaken;
e. er sprake is van normale slijtage en/of onoordeelkundig gebruik;
f.
opdrachtgever verplichtingen uit hoofde van de betrokken of andere overeenkomsten jegens IBN-productie
niet nakomt, betalingsverplichtingen daaronder begrepen.
g. indien de fouten of gebreken voorkomen in de door de opdrachtgever aangeleverde materialen dan wel de
fouten of gebreken in het product geheel dan wel gedeeltelijk worden veroorzaakt door gebreken c.q. fouten in
de door de opdrachtgever ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst aangeleverde zaken.
h. Indien de fouten of gebreken voorkomen in de aan IBN-productie door opdrachtgever voorgeschreven
leveranciers aangeleverde grondstoffen en materialen dan wel de fouten of gebreken in het eindproduct
geheel dan wel gedeeltelijk worden veroorzaakt door gebreken c.q. fouten in die materialen.
Artikel 13
Betalingen
1. Betalingen geschieden zonder korting of verrekening giraal middels storting op een door IBN-productie
aangewezen bankrekening. Het moment waarop betalingen worden bijgeschreven bij IBN-productie is bepalend.
In uitzonderingsgevallen geschieden contante betalingen slechts middels een door partijen getekend betaalbewijs.
2. IBN-productie zal haar werkzaamheden factureren aan de opdrachtgever vanaf het moment dat de goederen
gereed staan voor vervoer naar de opdrachtgever.
3. Voor alle gevallen die niet onder het bepaalde in artikel 12.2 vallen geldt een betalingstermijn van 30 dagen.
4. De betalingstermijn is een fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW. Indien betalingen niet, dan wel niet
geheel en/of niet tijdig worden verricht, verkeert de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Ingeval van verzuim
is de opdrachtgever vanaf de vervaldatum van de factu(u)r(en) tot het moment van algehele voldoening de
wettelijke (handels)rente verschuldigd.
5. De opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is op het moment dat hij in verzuim
geraakt buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. De opdrachtgever die handelt als consument is pas
buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd nadat hij vruchteloos is aangemaand tot betaling binnen een
termijn van 14 dagen. IBN-productie sluit voor de hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten aan bij het
meest recente besluit voor vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten.
6. Alle te maken gerechtelijke kosten komen voor rekening van de in verzuim verkerende opdrachtgever. De
gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke
procedure gemaakt, welke het liquidatietarief te boven gaan.
7. Betalingen aan IBN-productie strekken overeenkomstig het bepaalde in artikel 6:44 BW eerst in mindering op de
kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en dan pas in mindering op de hoofdsom en de lopende
rente. Betalingen op de hoofdsom strekken eerst in mindering op de oudste openstaande vorderingen.
8. Indien de opdrachtgever zich niet aan zijn betalingsverplichting houdt is IBN-productie gerechtigd de verdere
uitvoering van de overeenkomst en uitvoering van eventuele andere lopende overeenkomsten op te schorten tot
het moment dat de opdrachtgever wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. IBN-productie is niet aansprakelijk
voor eventuele schade, uit welken hoofde dan ook die deze opschorting met zich meebrengt.
9. Opdrachtgever is niet gerechtigd enige vordering op IBN-productie uit welken hoofde dan ook te verrekenen met
de vorderingen van IBN-productie op opdrachtgever, noch op basis daarvan enige betalingsverplichting jegens
IBN-productie op te schorten.
10. IBN-productie is gerechtigd op grond van het retentierecht de nakoming van verplichting tot afgifte van zaken aan
haar opdrachtgever c.q. derden op te schorten totdat hetgeen IBN-productie terzake die zaken te vorderen heeft
volledig is voldaan.
Artikel 14
Onmiddellijke opeisbaarheid / Beëindiging overeenkomst
1. In de navolgende gevallen zijn vorderingen op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar:
a. indien omstandigheden ter kennis van IBN-productie komen die goede grond geven te vrezen dat
opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen en/of zal kunnen voldoen;
b. indien opdrachtgever ondanks verzoek daartoe van IBN-productie geen of onvoldoende zekerheid
voor nakoming van de overeenkomst stelt;
c. ingeval van overlijden, ondercuratelestelling, liquidatie, faillissement of surseance van betaling van
opdrachtgever;
d. ingeval opdrachtgever anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de
overeenkomst.
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In de genoemde gevallen is IBN-productie bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten
en/of tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onder gehoudenheid van de opdrachtgever
de hierdoor door IBN-productie geleden schade te vergoeden, waaronder begrepen het met de overeenkomst
samenhangende te factureren bedrag, alsmede gederfde winst.
2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan de opdrachtgever zich
bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering
van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van
de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is IBN-productie bevoegd de overeenkomst te
ontbinden.
Artikel 15
Overmacht
1. Indien IBN-productie door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit
te voeren is zij gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een daartoe
strekkende schriftelijke mededeling en zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden,
onverminderd het recht op betaling door de opdrachtgever van hetgeen IBN-productie reeds heeft geleverd dan
wel heeft gepresteerd voordat er sprake was van een overmachtssituatie, dan wel is IBN-productie gerechtigd de
(verdere) uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de overmacht op te schorten. Ingeval door IBNproductie voor de mogelijkheid van opschorting wordt gekozen blijft IBN-productie gerechtigd, bij voortduren van de
overmachtssituatie, de overeenkomst alsnog geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden.
2. Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden waardoor IBN-productie tijdelijk of blijvend buiten haar schuld
niet in staat zijn aan haar verplichtingen te voldoen.
Artikel 16
Intellectuele eigendom
1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen rusten alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder
mede verstaan doch niet beperkt tot auteursrechten en rechten ten aanzien van know how, ter zake van door IBN
productie bij de nakoming van de overeenkomst ontworpen en/of vervaardigde zaken en anderszins ter
beschikking gestelde zaken of diensten, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot, schetsen, ontwerpen en
tekeningen, bij IBN productie. De opdrachtgever/wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en
bevoegdheden die bij deze algemene voorwaarden of de overeenkomst uitdrukkelijk zijn toegekend en/of
voortvloeien uit de overeenkomst tussen partijen.
2. De in artikel 16.1 vermelde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van IBN productie niet worden
gekopieerd, gebruikt of aan derden worden getoond.
3. IBN productie garandeert niet dat de zaken geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden en
IBN productie vrijwaart de opdrachtgever niet ter zake van schade die eventueel ten gevolge van een inbreuk op
intellectuele eigendomsrechten van derden mocht ontstaan.
4. Opdrachtgever garandeert dat terzake de door hem aan IBN productie, in verband met de door IBN productie uit te
voeren werkzaamheden, aangeleverde tekeningen, modellen, afbeeldingen, programmatuur e.d., de intellectuele
eigendomsrechten bij opdrachtgever en/of diens licentiegevers rusten. Opdrachtgever vrijwaart desnodig IBN
productie in en buiten rechte voor alle claims en aanspraken die derden krachtens wet en/of regelgeving geldend
kunnen maken en/of terzake van schade die ten gevolge van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van
derden mocht ontstaan.
Artikel 17
Aansprakelijkheid
1. IBN-productie is nimmer gehouden tot vergoeding van direct of indirect geleden schade voortvloeiend uit of
ontstaan door (gebreken aan) geleverde zaken of diensten of ontstaan door niet correct gegeven adviezen,
behoudens ingeval van opzet of grove nalatigheid.
2. Aansprakelijkheid van IBN-productie is in ieder geval beperkt tot het bedrag van de factuurwaarde van de in het
kader van de overeenkomst geleverde zaken en/of diensten. In geen geval zal de totale vergoeding van schade
meer bedragen dan het bedrag dat onder de dekking van de aansprakelijkheidsverzekering valt.
3. IBN-productie is niet aansprakelijk voor de door haar werknemers of door werknemers van door IBN-productie in te
schakelen derden aan de opdrachtgever of derden van de opdrachtgever toegebrachte schade uit welken hoofde
dan ook veroorzaakt.
4. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade, bedrijfsstoring, gegevensverlies of vermindering of
gevolgschade door welke oorzaak dan ook, daaronder begrepen reputatieschade, omzetderving, winstderving en
vertragingen in de productie en/of levertijd van zaken en diensten uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 18
Scheidbaarheid van bepalingen
1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden (of een gedeelte daarvan) ingevolge geldende regelgeving
nietig is of vernietigd wordt verklaard, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort van
kracht blijven. De voorwaarde (of een gedeelte daarvan) die zijn gelding verliest wordt dan met goedvinden van de
wederpartij omgezet in een geldig, ander, rechtens wel aanvaardbaar beding.
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Artikel 19

Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de
overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
2. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van
de informatie.
Artikel 20
Toepasselijk recht en geschilbeslechting
1. Op iedere rechtsverhouding tussen IBN-productie en een wederpartij wordt bij uitsluiting het Nederlands recht van
toepassing verklaard.
2. Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met (de) tussen partijen gesloten overeenkomst(en) worden
uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch.
3. Zowel IBN-productie als opdrachtgever verplichten zich wederzijds om in een voorkomend geval, alvorens een
geschil aan de bevoegde rechter voor te leggen, met elkaar in tenminste één serieus overleg (al dan niet
bijgestaan dan wel vertegenwoordigd door raadslieden) een poging te doen het gerezen geschil op te lossen. De
resultaten van dat overleg (of het ontbreken daarvan) zullen schriftelijk worden vastgelegd en kunnen door partijen
in rechte worden gebruikt.
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