Algemene voorwaarden van Radine B.V.

I.
1.

DEFINITIES
In de onderhavige algemene voorwaarden van Radine (hierna: “Algemene Voorwaarden”) worden de
volgende begrippen gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
Overeenkomst: iedere tussen Radine en de Klant gesloten overeenkomst met betrekking tot de
verkoop en levering van goederen en/of diensten door Radine aan de Klant, waarvan deze
Algemene Voorwaarden deel uitmaken (en die in het hiernavolgende ook onder de term
“Overeenkomst” vallen, tenzij anders aangegeven) alsmede orderbevestigingen en iedere andere
door de Klant aan Radine verstrekte opdracht en instructie, alsmede iedere (rechts)handeling tussen
Radine en de Klant, welke betrekking heeft op het voorgaande;
Klant: iedere partij aan wie Radine goederen of diensten levert of met wie Radine is
overeengekomen goederen of diensten te leveren, alsmede iedere partij die Radine een opdracht of
instructie heeft gegeven van andere aard;
Partijen: Radine en de Klant;
Radine: Radine B.V., Nederland.

II.

ALGEMEEN

1.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaves van
Radine, op de Overeenkomst, op elk ontwerp, elke levering en alle andere werkzaamheden die met de
Overeenkomst verband houden, alsmede elke (rechts)handeling tussen Radine en de Klant.

2.

De toepasselijkheid van enige (algemene) voorwaarden van de Klant of een derde wordt hierbij
uitdrukkelijk uitgesloten.

3.

Indien een van de bepalingen van de Overeenkomst ongeldig en/of nietig is dan wel naar maatstaven
van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
Partijen komen overeen dat Radine de desbetreffende bepaling zal vervangen door een andere
bepaling waarbij, indien en voor zover mogelijk, het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepaling in acht worden genomen.

4.

Radine is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden (eenzijdig) te wijzigen en/of aan te vullen. De Klant
verleent hierbij daarvoor zijn goedkeuring. Wijzigingen en/of aanvullingen van de Algemene
Voorwaarden zijn van toepassing zodra Radine deze schriftelijk heeft meegedeeld aan de Klant en
zullen gelden voor zowel nieuwe als bestaande Overeenkomsten.

5.

Indien enige bepaling in de Overeenkomst afwijkt van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden,
zal de inhoud van de Overeenkomst voorrang hebben.

6.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Radine, kan de Klant zijn rechten en verplichtingen
op grond van de Overeenkomst niet overdragen of uitbesteden aan een derde.

7.

Radine is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst. De bepalingen
van de Overeenkomst zijn van toepassing op alle diensten die door deze derden aan de Klant worden
geleverd en kunnen door deze derden jegens de Klant worden ingeroepen. De Overeenkomst kan door
Radine eenzijdig geheel of gedeeltelijk worden gewijzigd, aangevuld of beëindigd zonder instemming
van bedoelde derde.

8.

De Overeenkomst bevat al hetgeen Partijen in verband met het onderwerp zijn overeengekomen en
vervangt alle eerdere mondelinge overeenkomsten of afspraken tussen Partijen met betrekking tot de
Overeenkomst, tenzij in de Overeenkomst expliciet is neergelegd dat deze mondelinge afspraken
bindend zijn. Wijzigingen in de Overeenkomst kunnen alleen schriftelijk tussen Partijen worden
aangegaan.
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III.

OFFERTE / TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1.

Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van Radine zijn vrijblijvend en kunnen op elk moment door
Radine worden geannuleerd of gewijzigd.

2.

Indien de Klant informatie levert aan Radine, zoals tekeningen, mag Radine vertrouwen op de juistheid
en volledigheid daarvan en Radine zal bij het opstellen van haar aanbieding, offerte of prijsopgave
uitgaan van de juistheid en volledigheid van deze informatie.

3.

Eigenschappen van de goederen en/of diensten die door Radine zijn beschreven in de Overeenkomst,
dan wel in de aanbiedingen, offertes of prijsopgaven (bijvoorbeeld gewicht, afmetingen,
gebruikswaarden, ladingsgegevens, technische gegevens, alsmede tekeningen en illustraties) zijn
slechts beschrijvingen en bedoeld ter identificatie van de (type) te leveren goederen en/of diensten en
worden niet door Radine gegarandeerd, tenzij expliciet anders is opgenomen in de Overeenkomst.
Afwijkingen van de eigenschappen als weergegeven in de Overeenkomst, aanbiedingen, offertes en/of
prijsopgaven, alsmede het gebruik van andere onderdelen dan weergegeven in de Overeenkomst,
aanbiedingen, offertes of prijsopgaven, zijn toegestaan, mits het beoogde gebruik van de goederen
en/of diensten mogelijk blijft.

IV.

PRIJZEN / BETALING / VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

1.

De koopprijs van de goederen en/of diensten wordt vastgelegd door Radine in de Overeenkomst.
Overige goederen en/of diensten die niet in de Overeenkomst zijn beschreven, worden door Radine
separaat bij de Klant in rekening gebracht als aanvullende of extra prestatie (artikel VII). Tenzij anders
vermeld zijn alle prijzen exclusief verpakking, BTW en, in het geval sprake is van export, douanerechten
en vergoedingen of andere heffingen.

2

Tenzij de Partijen anders zijn overeengekomen vindt facturatie en betaling door de Klant plaats op de
volgende wijze:
a) Indien sprake is van een acceptatieprocedure (zoals beschreven in artikel VIII):
(i) 40% van de koopprijs bij het aangaan van de Overeenkomst;
(ii) 50% van de koopprijs na gereedmaking van de goederen en de melding van Radine aan de
Klant dat de goederen verzendklaar zijn of, indien verzending door Radine is overeengekomen, bij
verzending van de goederen; en
(iii) 10% van de koopprijs bij aanvaarding van de goederen (artikel VIII);
b) Indien geen sprake is van een acceptatieprocedure (zoals beschreven in artikel VIII):
(i) 40% van de koopprijs bij het aangaan van de Overeenkomst; en
(ii) 60% van de koopprijs bij levering van de goederen aan de Klant.

3.

Gefactureerde bedragen dienen binnen dertig dagen volledig te zijn voldaan. Indien de Klant niet, niet
tijdig of niet volledig voldoet aan zijn betalingsverplichting jegens Radine is de Klant van rechtswege in
verzuim. In dat geval verbeurt de Klant, zonder enige voorafgaande kennisgeving, een onmiddellijk
opeisbare boete van 1% rente per maand over het volledige verschuldigde bedrag, tenzij de wettelijke
handelsrente hoger is, in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is. De rente wordt
berekend vanaf de dag van verzuim tot en met de dag van volledige betaling.

4.

Indien de Klant in gebreke is of op andere wijze zijn verplichtingen jegens Radine niet nakomt, zijn de
door Radine gemaakte kosten om nakoming buiten rechte te vorderen voor rekening van de Klant.
Bovendien is de Klant verplicht om de rente te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel IV lid 3
van deze Algemene Voorwaarden over de door Radine gemaakte kosten.

5.

Het is de Klant niet toegestaan een eventuele schuld te verrekenen met een vordering op Radine.
Radine is te allen tijde gerechtigd enige schuld aan de Klant te verrekenen met enige vordering op de
Klant uit welke hoofde dan ook.

6.

Op eerste verzoek van Radine dient de Klant zekerheid voor betaling te verstrekken, naar keuze van
Radine in de vorm van een bankgarantie of een vooruitbetaling. Indien de Klant weigert zekerheid te
verstrekken, is Radine gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de
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Overeenkomst te ontbinden overeenkomstig het bepaalde in artikel IX van deze Algemene
Voorwaarden, onverminderd alle overige rechten op grond van de toepasselijke wet of Overeenkomst.
V.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

1.

Elk geleverde en nog te leveren goed blijft uitsluitend eigendom van Radine totdat alle vorderingen die
Radine op de Klant heeft of zal verkrijgen, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd in artikel
3:92 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek, volledig zijn voldaan. Dit betekent dat de eigendom van elk goed
overgaat van Radine op de Klant nadat de koopprijs voor het goed volledig is voldaan door de Klant of
totdat een eventuele schadevergoeding door de Klant volledig aan Radine is voldaan. Indien de Klant
meerdere goederen koopt, blijft het eigendom van al deze goederen gezamenlijk voorbehouden aan
Radine volgens artikel 3:92 BW totdat de Klant de aankoopprijs voor al deze goederen heeft voldaan.

2.

De Klant houdt alle geleverde goederen kosteloos onder zich als houder voor Radine als eigenaar
totdat voldaan is aan de opschortende voorwaarden zoals beschreven in dit artikel V.

3.

De Klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen die aan hem zijn
geleverd te verpanden of op een andere wijze te (doen) bezwaren. Het is de Klant slechts toegestaan
de onder het eigendomsvoorbehoud geleverde goederen in het kader van de normale bedrijfsuitvoering
te gebruiken.

4.

In geval een derde (conservatoir) beslag legt op de onder het eigendomsvoorbehoud vallende
geleverde goederen of als een derde voornemens is rechten te vestigen of uit te oefenen die daarmee
verband houden, zal de Klant deze derde op de hoogte stellen van de eigendomsrechten van Radine,
en Radine hiervan onverwijld in kennis stellen. Indien deze derde niet in staat is om aan Radine de
gerechtelijke of buitengerechtelijke kosten die hierdoor ontstaan te vergoeden, zal de Klant deze kosten
aan Radine voldoen.

VI.

VERPLICHTING VAN DE KLANT OM ONDERSTEUNING TE BIEDEN

1.

De Klant zal Radine, desgevraagd en voor eigen rekening, ondersteunen zodat Radine haar
verplichtingen onder de Overeenkomst naar behoren kan nakomen.

2.

De Klant zal, voor eigen rekening, de noodzakelijke technische ondersteuning bieden aan Radine. Deze
technische ondersteuning omvat, maar is niet beperkt tot, het bieden van ondersteuning bij het
installeren van de goederen en het aanleveren van informatie zoals tekeningen, ontwerpen, modellen,
berekeningen en andere informatie, materialen en gegevens. De Klant staat in voor de juistheid en
volledigheid van deze informatie en staat er tevens voor in dat er geen inbreuk zal worden gemaakt op
de rechten van derden. Voorts zal de Klant ervoor zorgdragen dat Radine haar activiteiten in de
bedrijfsruimtes of productiefaciliteiten van de Klant naar behoren kan uitvoeren (bijvoorbeeld plaatsing,
installatie), en dat de vereiste faciliteiten beschikbaar worden gesteld aan Radine bij het uitvoeren van
haar werkzaamheden. Deze faciliteiten omvatten de basisfaciliteiten (gas, water, elektriciteit),
verwarming, en faciliteiten vereist onder de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee
samenhangende regelgeving.

3.

Voor zover Radine werkzaamheden in het buitenland dient te verrichten en het personeel van Radine
verblijfsvergunningen en/of werkvergunningen nodig heeft, zal de Klant Radine hierin kosteloos
ondersteunen, met inbegrip van aanvragen, verlengingen of wijzigingen van vergunningen die nodig zijn
om de prestaties te verrichten.

4.

Indien de Klant niet voldoet aan het bepaalde in dit artikel VI van deze Algemene Voorwaarden,
behoudt Radine zich het recht voor om, naast de overige rechten die Radine toekomen op grond van de
toepasselijke wet of de Overeenkomst, een vergoeding te eisen voor de kosten en uitgaven die
gemaakt moeten worden doordat de Klant niet voldoet aan zijn verplichting om ondersteuning te bieden.

VII.
1.

BIJKOMENDE OF EXTRA PRESTATIES
De goederen en/of diensten die door Radine aan de Klant worden geleverd, zijn uiteengezet in de
Overeenkomst. Bijkomende of extra prestaties geleverd door Radine worden gefactureerd op basis van
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gespendeerde tijd en gebruikte materialen en volgens de toepasselijke uurtarieven of materiaalkosten
van Radine, tenzij in de Overeenkomst anders is overeengekomen (de van toepassing zijnde
uurtarieven en/of materiaalkosten worden op verzoek van de Klant door Radine gegeven).
2.

Reiskosten zijn niet opgenomen in de koopprijs en worden separaat door Radine bij de Klant in
rekening gebracht, tenzij in de Overeenkomst anders is overeengekomen. Reistijd wordt in rekening
gebracht als werktijd en wordt als volgt gefactureerd (tenzij anders in de Overeenkomst
overeengekomen): EUR 0,35 per kilometer, vliegtickets op basis van economy class, verblijfskosten op
basis van een hotel in het middensegment en de kosten van maaltijden op basis van redelijkheid. Op
verzoek van de Klant wordt van bovengenoemde kosten passend bewijs geleverd.

3.

Van bijkomende of extra prestaties die door Radine moeten worden uitgevoerd, zal onder meer sprake
zijn als:
(i) de Klant na het aangaan van de Overeenkomst ontwerpen, tekeningen of andere eisen wijzigt;
(ii) de Klant onjuiste of onvolledige ontwerpen, tekeningen of andere eisen en informatie aanlevert;
en/of
(iii) de Klant na het aangaan van de Overeenkomst extra functies aanvraagt voor de geleverde
goederen die niet in de Overeenkomst worden genoemd.

VIII.

LEVERING / LEVERINGSTERMIJN / RISICO-OVERDRACHT

1.

In de Overeenkomst wordt de leveringstermijn en/of prestatieperiode voor de door Radine te leveren
goederen en/of diensten bij benadering aangegeven. Het overschrijden van de leveringstermijn en/of
prestatieperiode leidt daarom niet tot verzuim van Radine of tot aansprakelijkheid voor vergoeding van
schade of kosten van de Klant.

2.

Indien Partijen geen acceptatieprocedure in de Overeenkomst zijn overeengekomen, levert Radine de
goederen ‘ex works’ (‘af fabriek’) in de zin van de meest recente versie van de Incoterms zoals
opgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel. Het risico van de goederen gaat over van
Radine op de Klant op het moment dat de goederen aan de Klant beschikbaar worden gesteld. In geval
van deelleveringen, gaat het bepaalde in dit artikellid onverkort op.

3.

Indien Partijen in de Overeenkomst een acceptatieprocedure zijn overeengekomen, vindt de risicooverdracht naar de Klant plaats bij aanvaarding van de goederen of op het moment waarop de
goederen geacht worden aanvaard te zijn. Goederen worden geacht aanvaard te zijn indien:

4.

5.

(i) de levering en, voor zover Radine verantwoordelijk is voor de installatie van de goederen, de
installatie, is afgerond;
(ii) Radine de Klant geïnformeerd heeft over de levering en/of installatie en de Klant gevraagd heeft
de goederen te aanvaarden; en
(iii) na de levering of installatie van de goederen:
(i) twintig werkdagen zijn verstreken; of
(ii) zes werkdagen zijn verstreken nadat de Klant de goederen in gebruik heeft genomen
(bijvoorbeeld indien commercieel gebruik wordt gemaakt van de geleverde goederen).
Partijen kunnen overeenkomen dat Radine voor het transport zal zorgdragen. In dat geval wordt het
risico van het transport, inclusief opslag, laden en lossen, gedragen door de Klant. Op uitdrukkelijk
verzoek en op kosten van de Klant kan Radine de levering verzekeren tegen/voor diefstal, schade,
transport, water- en brandschade of andere verzekerbare risico’s.
Radine is bevoegd een deellevering te verrichten indien en voor zover:
(i) de deellevering zinvol is voor de Klant in het kader van het beoogde contractuele gebruik;
(ii) de levering van de overige delen gewaarborgd is; en
(iii) de Klant als gevolg van de deellevering geen aanzienlijke extra of bijkomende kosten moet
maken, tenzij Radine bereid is, na overlegging door de Klant van voldoende onderbouwd bewijs
dat sprake is van dergelijke extra of bijkomende kosten, deze kosten te dragen.
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6.

Indien de Klant weigert of nalaat tijdig juiste, voldoende en/of volledige informatie en/of documenten te
overleggen die voor Radine nodig zijn om de werkzaamheden onder de Overeenkomst te verrichten, is
Radine gerechtigd om:
(i) de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of te ontbinden overeenkomstig het bepaalde
in artikel IX van deze Algemene Voorwaarden; of
(ii) de goederen voor rekening en risico van de Klant op te slaan gedurende de periode dat de Klant
weigert of nalaat deze informatie en/of documenten te overleggen. Radine berekent opslagkosten
van 0,25% van het gefactureerde bedrag van de opgeslagen goederen per volledige week. Partijen
kunnen bewijs leveren van hogere dan wel lagere opslagkosten en deze kosten vorderen.

7.

IX.
1.

In geval van leveringen aan EU-lidstaten ("intracommunautaire leveringen") dient de Klant onmiddellijk
en op passende wijze medewerking te verlenen om vast te stellen of de levering inderdaad een
intracommunautaire levering is. De Klant dient op verzoek van Radine onder meer de volgende
informatie te leveren: een getekende bevestiging met de datum van de intracommunautaire levering, de
naam en het adres van de ontvanger, de hoeveelheid en gebruikelijke handelsbenaming van de
goederen, en tevens de plaats en datum van ontvangst van de goederen. Indien de Klant geen
medewerking verleent zoals hierboven uiteengezet, is de Klant aansprakelijk voor enige schade die
hieruit ontstaat en in het bijzonder voor de resulterende BTW.
OPSCHORTING EN ONTBINDING
Radine is gerechtigd, naar eigen goeddunken, de uitvoering van de Overeenkomst geheel of
gedeeltelijk op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden met onmiddellijke
ingang door een schriftelijke mededeling aan de Klant te sturen, zonder gehouden te zijn enige schade
of kosten van de Klant te vergoeden, indien:
(i) de Klant verplichtingen (bijvoorbeeld zoals uiteengezet in de artikelen IV en VI van deze
Algemene Voorwaarden) uit deze Overeenkomst niet, niet-tijdig of niet-volledig nakomt;
(ii) de Klant surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan de Klant wordt verleend, of de
Klant of een derde het faillissement van de Klant aanvraagt, dan wel de Klant failliet wordt verklaard
of indien zich een met het voorgaande vergelijkbare situatie voordoet in welke jurisdictie dan ook;
(iii) de Klant zijn bedrijfsvoering staakt;
(iv) de zeggenschap over de Klant wijzigt waardoor een derde meer dan 50% van de eigendom of de
stemrechten van de Klant verwerft;
(v) (conservatoir) beslag gelegd wordt op één of meer vermogensbestanddelen van de Klant;
(vi) vergunningen van Radine of de Klant die vereist zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst
ingetrokken worden.

2.

Tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst, kan de Overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk
door de Klant worden beëindigd, ontbonden of opgeschort.

3.

Radine heeft de mogelijkheid de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, naast andere
rechten en rechtsmiddelen die Radine ter beschikking staan indien en totdat de Klant zijn verplichtingen
onder de Overeenkomst nakomt en de planning van Radine het toelaat om weer met de
werkzaamheden te beginnen. Indien Partijen zijn overeengekomen dat de Overeenkomst gefaseerd
wordt uitgevoerd en de Klant laat een factuur betrekking hebbende op (een) fase(s) onbetaald (zie
artikel IV van deze Algemene Voorwaarden), dan is Radine gerechtigd de uitvoering van de volgende
fase(s) op te schorten totdat de Klant de op de vorige fase(s) betrekking hebbende factuur heeft
voldaan.
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X.

OVERMACHT

1.

In geval van overmacht aan de zijde van een der Partijen, wordt de uitvoering van de Overeenkomst
geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de periode dat de overmachtssituatie voortduurt, zonder dat een
der Partijen gehouden is enige schade van de andere Partij te vergoeden. Indien de overmachtssituatie
redelijkerwijs geacht wordt langer dan 6 maanden te duren of al 6 maanden heeft geduurd, kunnen
Partijen besluiten de Overeenkomst te ontbinden, schriftelijk en met onmiddellijke ingang, maar slechts
voor het gedeelte dat betrekking heeft op het gedeelte dat nog niet uitgevoerd is, en zonder gehouden
te zijn enige schade te vergoeden.

2.

Geen overmacht kan bestaan ten aanzien van de verplichting tot betaling van een verschuldigd bedrag
of verstrekking van zekerheid. Onder overmacht aan de zijde van Radine wordt in elk geval verstaan,
zonder hiertoe beperkt te zijn:
(i) tekortkoming in de (tijdige) nakoming van verplichtingen door leveranciers, toeleveranciers en
vervoersbedrijven die door Radine ingeschakeld zijn;
(ii) oorlog, dreiging van oorlog of terrorisme;
(iii) weersomstandigheden, stroomuitval, aardbevingen, brand en overstromingen;
(iv) verbod op of beperking van import en export;
(v) maatregelen van autoriteiten die de uitvoering van de Overeenkomst bemoeilijken of duurder
maken dan op het tijdstip van het sluiten van de Overeenkomst was te voorzien;
(vi) vertraging in of afwijzing van het verkrijgen van een noodzakelijke officiële goedkeuring;
(vii) stakingen of werkonderbrekingen;
(viii) wegblokkades;
(ix) diefstal, beschadiging of verlies van gereedschap of materialen tijdens de uitvoering van de
Overeenkomst of tijdens transport;
(x) andere verstoringen in activiteiten van welke aard dan ook;
(xi) tekorten aan energie of grondstoffen.

XI.
1.

GARANTIE / GEBREKEN
Radine garandeert dat de te leveren goederen zullen voldoen aan de specificaties zoals neergelegd in
de Overeenkomst. Geen enkele andere garantie, al dan niet impliciet, wordt gegeven. Indien sprake is
van levering van gebruikte goederen aan de Klant is de garantie als bedoeld in dit artikellid niet van
toepassing. Daarnaast is de garantie als bedoeld in dit artikellid niet van toepassing in het geval van
nieuwe en gebruikte goederen voor zover gebreken worden veroorzaakt door:
(i) slijtage;
(ii) onjuist gebruik door de Klant of een derde;
(iii) gebrek aan onderhoud of onjuist onderhoud door de Klant of een derde;
(iv) onjuiste instructies van de Klant;
(v) wijziging van de goederen door de Klant of een derde, waardoor het herstellen van een gebrek
onmogelijk of onredelijk bemoeilijkt wordt en/of
(v) onderdelen, materialen of apparaten die door de Klant ter beschikking zijn gesteld.

2.

De Klant dient de goederen direct na levering te inspecteren. Indien de geleverde goederen niet blijken
te voldoen aan het bepaalde in artikel XI lid 1 van deze Algemene Voorwaarden, zal Radine te harer
keuze de goederen voor haar rekening herstellen, vervangen of het ontbrekende aanvullen, of de Klant
crediteren voor het gedeelte dat niet conform het bepaalde in artikel XI lid 1 is geleverd. Het
voorgaande behelst de enige rechten van de Klant. Indien Radine beslist om de goederen te herstellen,
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vervangen of het ontbrekende aan te vullen, bepaalt Radine de wijze waarop en de tijd waarbinnen
Radine dit zal doen.
3.

XII.

De garantieperiode bedraagt één (1) jaar te rekenen vanaf (i) de datum van aanvaarding
overeenkomstig het bepaalde in artikel VIII indien sprake is van een acceptatieprocedure of (ii) de
datum van (op)levering indien geen acceptatieprocedure is overeengekomen. De Klant dient zo spoedig
mogelijk doch uiterlijk binnen zeven (7) werkdagen na de inspectie van de goederen, of nadat de Klant
bekend werd dan wel redelijkerwijs bekend had behoren te zijn dat de goederen niet conform artikel XI
lid 1 zijn geleverd, schriftelijk aan Radine te melden dat zij een beroep doet op de garantie. Indien de
Klant niet binnen deze termijn meldt, leidt dit tot verval van alle rechten van de Klant.
AANSPRAKELIJKHEID

1.

Radine is niet aansprakelijk voor enige schade van de Klant, uit welke hoofde dan ook en ongeacht of
deze schade het gevolg is van een enig handelen door Radine zelf dan wel door haar ingeschakelde
derden.

2.

Voor zover Radine om welke reden dan ook wel aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade
van de Klant, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot maximaal 50% van de in de Overeenkomst
overeengekomen koopprijs.

3.

De Klant vrijwaart Radine tegen alle aanspraken van derden in verband met (i) de Overeenkomst, (ii) de
levering van goederen, (iii) de uitvoering van diensten, en (iv) het gebruik van advies, tekeningen,
berekeningen, ontwerpen, materialen, monsters, modellen, en dergelijke die door of namens de Klant
geleverd worden.

4.

De in dit artikel XII beschreven beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien en
voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van uitsluitend het
leidinggevend personeel van Radine.

5.

De Klant dient de geleden schade zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen zeven (7) werkdagen nadat
de schade is ontstaan of bekend werd dan wel redelijkerwijs bekend had behoren te zijn, schriftelijk aan
Radine te melden. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld, komt niet in aanmerking voor
vergoeding en leidt tot verval van alle rechten van de Klant. Alle rechten van de Klant jegens Radine
zullen in ieder geval vervallen na deze periode van één (1) jaar.

XIII.

(INTELLECTUELE) EIGENDOMSRECHTEN / ONDEUGDELIJKE TITEL

1.

Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, blijft Radine eigendom van en behoudt Radine alle
auteursrechten en alle overige intellectuele eigendomsrechten op de informatie in de door Radine
gedane offertes, Overeenkomst, prijsopgaven en andere al dan niet elektronische documenten, evenals
op alle ontwerpen, brochures, catalogi, illustraties, berekeningen, afbeeldingen, tekeningen, prototypes,
modellen, gereedschappen, software en ander materiaal die door haar geleverd worden.

2.

De Klant verleent derden geen toegang tot de bovengenoemde informatie en materialen zonder
uitdrukkelijke toestemming van Radine. Het is de Klant niet toegestaan om bovengenoemde informatie
aan derden bekend te maken of deze zelf of door een derde, te (laten) kopiëren.

3.

Op eerste verzoek van Radine dient de Klant terstond de aan hem ter beschikking gestelde gegevens
en materialen zoals beschreven in dit artikel XIII terug te geven en gegevens en materialen te
vernietigen indien die niet langer nodig zijn of de Klant niet meer gerechtigd is tot het gebruik daarvan.

4.

Radine is ervoor verantwoordelijk dat op de aan de Klant geleverde goederen geen (intellectuele)
eigendomsrechten rusten van derden. Elke Partij brengt de andere Partij onmiddellijk schriftelijk op de
hoogte van (mogelijke) vorderingen van derden gebaseerd op een inbreuk op deze (intellectuele)
eigendomsrechten.

5.

Indien de goederen inbreuk maken op (intellectuele) eigendomsrechten van derden, zal Radine voor
eigen rekening en naar eigen goeddunken, ofwel (i) de goederen wijzigen of vervangen zodat niet
langer inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden en op zodanige wijze dat de goederen de
functies blijven behouden zoals omschreven in de Overeenkomst, ofwel (ii) een licentieovereenkomst
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afsluiten voor de Klant om een gebruiksrecht te garanderen. Indien Radine niet in staat is dit binnen een
redelijke periode, in elk geval binnen een jaar, te regelen is de Klant enkel gerechtigd de Overeenkomst
te beëindigen of Radine te verzoeken de aankoopprijs naar eigen goeddunken van Radine in redelijke
mate te verlagen.
6.

XIV.

Indien Radine voor de productie van de goederen gebruik heeft gemaakt van onderdelen van andere
producenten en deze onderdelen maken inbreuk op het (intellectuele) eigendomsrecht van een derde,
zal Radine naar eigen goeddunken namens de Klant een vordering instellen tegen de producent of in
voorkomend geval de onderleverancier, of zulke vorderingen overdragen aan de Klant.
BEVOEGDE RECHTBANK EN TOEPASSELIJK RECHT

1.

Alle geschillen tussen de Partijen die voortvloeien uit of verband houden met de Overeenkomst,
inclusief (uitnodigingen tot het doen van) offertes, prijsopgaves, aanbiedingen en bestellingen, worden
exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.

2.

De rechtsbetrekkingen tussen Radine en de Klant, waaronder tevens de (uitnodigingen tot het doen
van) offertes, prijsopgaves, offertes en bestellingen, worden uitsluitend beheerst door het Nederlands
recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG).
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