ALGEMENE VOORWAARDEN
Betreffende Proliner® inmeetmachine, software en optionele accessoires.

- Prodim Int. BV tijdig kan beschikken over de voor de uitvoering van de
overeenkomst benodigde gegevens, vergunningen, ontheffingen etc.;
- Prodim Int. BV tijdig kan beschikken over de ruimte waarin de
DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID PRODIM
werkzaamheden moeten worden uitgevoerd;
INTERNATIONAL. BV,
- er voldoende aansluitmogelijkheden zijn voor elektriciteit en eventuele
hierna ook te noemen Prodim Int. BV, gevestigd en kantoorhoudende te Helmond.
andere benodigde aansluitingen;
- interferentie, E.M.C. en/of stoorsignalen afkomstig van machines of
netaansluitingen volledig zijn geëlimineerd;
- vòòr het installeren van de inmeetmachine aan de in de technische
Artikel 1: Toepasselijkheid
specificatie genoemde systeemeisen is voldaan;
1.1. Alle aanbiedingen en overeenkomsten van Prodim Int. BV aangaande de verkoop van
- de aansluiting tussen werkvoorbereidingstations (personal computer) en
de Proliner® inmeetmachine en optionele accessoires, het verlenen van een
productiemachines aanwezig is en naar behoren functioneert;
gebruiksrecht op de daarbijbehorende embedded en non-embedded software en
- is voldaan aan alle overig te stellen voorwaarden voor een vlotte
onderhoud daarop, alsmede de uitvoering daarvan, worden beheerst door deze
uitvoering van de werkzaamheden, voorzover dat redelijkerwijs van haar
algemene voorwaarden.
kan worden gevergd;
1.2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, wordt de toepasselijkheid
9.2. Indien in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zaken dienen
van door wederpartij gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
te worden geplaatst terwijl daarvoor onvoldoende personeel van Prodim Int.
1.3. Ook overigens zijn afwijkingen van deze voorwaarden alleen geldig indien en
BV voorhanden is dan dient wederpartij het personeel van Prodim Int. BV
voorzover zij uitdrukkelijk schriftelijk met Prodim Int. BV zijn overeengekomen.
te assisteren.
1.4. Indien Prodim Int. BV schriftelijk akkoord is gegaan met de toepasselijkheid van
afwijkende voorwaarden, blijven deze algemene voorwaarden van Prodim Int. BV 9.3. De wederparty zal op geen enkele manier de sanctielijst van Europa of de
Verenigde Staten overtreden.
voor het overige van kracht, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld.
1.5. Aan eventuele overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden kan de
Artikel 10: Verplichtingen Prodim Int. BV
wederpartij geen rechten voor toekomstige overeenkomsten ontlenen.
10.1. Prodim Int. BV is gehouden tot een deugdelijke uitvoering van de
overeenkomst.
Artikel 2: Zaken
2. Steeds waar in deze voorwaarden gesproken wordt van “zaak” of “zaken” wordt mede 10.2. Prodim Int. BV behoort op de hoogte te zijn van de voor de uitvoering van
de overeenkomst van belang zijnde overheidsvoorschriften.
bedoeld de door Prodim Int. BV in het kader van de overeenkomst waarop deze
10.3. Prodim Int. BV dient aan wederpartij onjuistheden in de door
voorwaarden van toepassing zijn ter beschikking gestelde software.
laatstgenoemde aangeleverde gegevens en/of voorgeschreven
constructies, werkwijze, aanwijzingen of orders te melden, zodra Prodim
Artikel 3: Totstandkoming
Int. BV deze onjuistheden constateert.
3.1. Het doen van offerte door Prodim Int. BV is vrijblijvend en verbindt haar niet
dienovereenkomstig te contracteren. De overeenkomst is eerst tot stand gekomen zo 10.4. Prodim Int. BV verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader van de
overeenkomst omtrent wederpartij ontvangen gegevens.
Prodim Int. BV een opdrachtbevestiging heeft verzonden, dan wel een door
wederpartij voor akkoord ondertekende en retour gezonden offerte heeft ontvangen,
dan wel Prodim Int. BV met de feitelijke uitvoering van de overeenkomst is begonnen. Artikel 11: Aansprakelijkheid Prodim Int. BV
3.2. De toepasselijkheid van het bepaalde in art. 3:61 lid 2 en 3 BW wordt uitdrukkelijk 11.1. Niet, niet tijdig of ondeugdelijke levering, alsmede niet, niet tijdig of
ondeugdelijke uitvoering der werkzaamheden door Prodim Int. BV geeft
uitgesloten.
voorzover er sprake is van overmacht aan de zijde van Prodim Int. BV aan
3.3. Voor leveranties en werkzaamheden waarvoor gezien aard en omvang geen offerte
wederpartij geen recht schadevergoeding te vorderen.
en/of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur als opdrachtbevestiging
11.2. Prodim Int. BV kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die is
beschouwd, welke geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
ontstaan als gevolg van normale slijtage, roest, oxidatie of het langdurig
3.4. Prodim Int. BV is bevoegd voor een juiste uitvoering van de overeenkomst derden in
onbeheerd achterlaten van de door haar geleverde zaak en/of ter
te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend
beschikking gestelde zaak. Prodim Int. BV kan voorts nimmer aansprakelijk
conform de verstrekte prijsopgave. Zo mogelijk zal Prodim Int. BV hieromtrent met de
worden gehouden voor schade die ontstaan is door opzet en/of (grove)
wederpartij overleg plegen.
schuld van door haar ingeschakelde zelfstandige hulppersonen, dan wel
van tewerkgestelde personen die niet met de leiding van het bedrijf van
Artikel 4: Prijzen
Prodim Int. BV zijn belast.
4.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen gelden alle opgegeven
11.3. Prodim Int. BV kan evenmin aansprakelijk gehouden worden voor schade
prijzen exclusief BTW en transportkosten.
door of verband houdend met software die wordt gebruikt voor de besturing
4.2. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen gebaseerd op tijdens het uitbrengen van de
van machinerieën. Evenmin is Prodim Int. BV aansprakelijk voor schade
offerte – respectievelijke orderdatum - geldende lonen, loonkosten, sociale- en
bestaande of voortvloeiende uit onjuiste outputgegevens en vernietiging
andere overheidslasten, assurantiepremies en ander kosten.
en/of onbereikbaar worden van gegevens.
4.3. Ingeval van verhoging van een of meer kostprijsfactoren is Prodim Int. BV gerechtigd
de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van 11.4. Onverminderd het in de vorige leden van dit artikel bepaalde is Prodim Int.
BV niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door manuele wijzigingen
de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande echter
van de door de inmeetmachine gegenereerde gegevens en/of door het
dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij het totstandkomen van de
buiten Prodim Int. BV om wijzigen of aanvullen van de besturingssoftware
overeenkomst worden gemeld.
van de personal computer waarop de inmeetmachine is aangesloten.
11.5. Onverminderd het in de vorige leden van dit artikel bepaalde is Prodim Int.
Artikel 5: Levering en transport
BV niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van het gebrekkig
5.1. De overeengekomen levertijd respectievelijk de termijn waarbinnen de
functioneren van onderdelen van een machine of installatie die niet door
werkzaamheden moeten worden verricht, geldt steeds bij benadering en wordt geacht
Prodim Int. BV is geleverd of ter beschikking is gesteld, voor schade die
niet fataal te zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
ontstaat als gevolg van een in verband met CE-markering verplicht
5.2. Levering der zaken geschiedt aan huis van wederpartij tenzij uitdrukkelijk schriftelijk
aangebrachte voorziening en voor schade ontstaan door het niet naleven
anders is overeengekomen.
van de instructies vermeld in de beschrijving met handleiding van de
5.3. Prodim Int. BV is slechts verplicht bij wederpartij aan huis te leveren waar dit met het
Proliner® inmeetmachine met toebehoren.
door haar gekozen vervoermiddel op normale wijze mogelijk is en zij is gerechtigd
11.6. Onverminderd het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde is
transportkosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
Prodim Int. BV niet aansprakelijk voor schade aan personen door letsel of
5.4. Wanneer partijen in afwijking van de in lid 2 bepaalde hoofdregel schriftelijk levering
aantasting van de gezondheid dat/die al dan niet de dood tot gevolg heeft.
af magazijn van Prodim Int. BV zijn overeengekomen dan vindt transport plaats voor
11.7. Onverminderd het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde
rekening en risico van de wederpartij.
aanvaardt Prodim Int. BV in principe slechts aansprakelijkheid voor directe
schade van de Proliner®. Voor gevolgschade is Prodim Int. BV niet
Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
aansprakelijk. Het is de verantwoordelijkheid van de operator de metingen
6.1. Alle door Prodim Int. BV geleverde zaken blijven haar eigendom tot het moment van
te controleren.
volledige betaling van hetgeen wederpartij aan Prodim Int. BV verschuldigd is.
6.2. In de gevallen, genoemd in artikel 17 van deze voorwaarden, heeft Prodim Int. BV het
recht de order of het gedeelte daarvan dat nog moet worden geleverd c.q. uitgevoerd, Artikel 12: Overmacht en ontbinding
te annuleren en het mogelijk geleverde, doch in het geheel dan wel gedeeltelijk niet 12.1. Onder overmacht aan de zijde van Prodim Int. BV wordt in deze
voorwaarden verstaan: oorlog, oorlogsdreiging, natuurrampen, excessieve
betaalde, als eigendom terug te vorderen onder verrekening van het reeds betaalde,
tijdelijke stijging van de vraag, onlusten, transportbelemmeringen,
doch onverminderd alle rechten op schadevergoeding. In die gevallen is iedere
overheidsmaatregelen, weersomstandigheden, het niet, vertraagd of niet
vordering welke Prodim Int. BV ten laste van wederpartij heeft ineens en dadelijk
volledig leveren aan Prodim Int. BV van bij derden bestelde zaken of
opeisbaar.
diensten, staking, bedrijfsblokkades, stiptheidsacties, storingen in het
6.3. Wederpartij verstrekt op eerste verlangen van Prodim Int. BV een volmacht en alle
bedrijf van Prodim Int. BV, de aanwezigheid van EMC-vervuiling op het
daarvoor benodigde gegevens om (nog) niet betaalde zaken onmiddellijk terug te
voedingsnet van wederpartij, atoomkernreacties, molest, alsmede iedere
doen nemen, waar deze zich ook bevinden.
omstandigheid buiten de macht van Prodim Int. BV – onverschillig of deze
6.4. De door Prodim Int. BV geleverde zaken kunnen door wederpartij uitsluitend in het
ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst was te voorzien – die
kader van haar normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt.
de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert of
6.5. Het is wederpartij niet toegestaan om zekerheidsrechten op deze zaken dan wel op
aanzienlijk moeilijker of kostbaarder maakt.
de opbrengst van de verkoop daarvan te vestigen, noch vorderingen die zij uit hoofde
12.2. Mocht Prodim Int. BV als gevolg van overmacht niet in staat zijn om aan
van de verkoop daarvan heeft aan derden te cederen.
haar verplichtingen te voldoen dan zal zij, zonder in verzuim te kunnen
6.6. Ingeval de (nog) niet betaalde door Prodim Int. BV geleverde zaken worden
geraken, gerechtigd zijn de levering van zaken c.q. het verrichten van
doorverkocht, is wederpartij verplicht de eigendom daarvan voor te behouden en haar
werkzaamheden uit te stellen tot het tijdstip waarop de overmachttoestand
vorderingen uit dien hoofde tot het verschuldigde bedrage aan Prodim Int. BV, op
zal zijn geëindigd.
eerste verlangen van laatstgenoemde, te cederen.
6.7. Indien en zolang Prodim Int. BV eigenaar is van de door haar geleverde goederen, is 12.3. Ingeval van overmacht heeft Prodim Int. BV het recht de overeenkomst te
ontbinden, zonder gehouden te zijn de daaruit voor de wederpartij
de wederpartij verplicht Prodim Int. BV onverwijld te informeren indien zich een van
voortvloeiende schade te vergoeden.
de situaties genoemd in artikel 17 van deze voorwaarden dreigt voor te doen,
voordoet en/of derden recht doen gelden op die goederen, en de beslagleggende 12.4. Mocht de overmachttoestand langer dan 1 maand voortduren, dan zal
wederpartij gerechtigd zijn het deel van de overeenkomst te ontbinden dat
deurwaarder, bewindvoerder, curator of derden te wijzen op de eigendomsrechten
betrekking heeft op de levering van die zaken c.q. uitvoering van die
van Prodim Int. BV.
werkzaamheden die ten gevolge van de overmacht niet kunnen worden
geleverd c.q. uitgevoerd
Artikel 7: Industriële en intellectuele eigendom
7. Voorzover Prodim Int. BV en/of derden ten aanzien van de door haar/hen
vervaardigde, gebruikte of aan haar ter beschikking gestelde tekeningen, ontwerpen, Artikel 13: Oplevering en reclame
berekeningen, computerprogramma’s en technische omschrijvingen industriële en/of 13.1. Onder oplevering wordt in deze voorwaarden verstaan het door Prodim Int.
BV uitvoering hebben gegeven aan de overeenkomst. In de navolgende
intellectuele eigendomsrechten kan/kunnen doen gelden, draagt Prodim Int.
gevallen wordt de oplevering geacht te hebben plaatsgevonden:
BV/dragen deze derden deze rechten niet over op wederpartij, doch blijven deze
- indien Prodim Int. BV de aan wederpartij geleverde zaken c.q. de zaken
voorbehouden aan Prodim Int. BV en/of derden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders
waaraan werkzaamheden zijn verricht, heeft geïnstalleerd;
is overeengekomen. Het is wederpartij verboden om een eventuele aanduiding van
- indien Prodim Int. BV aan wederpartij schriftelijk dan wel mondeling de
intellectuele en/of industriële eigendomsrechten van Prodim Int. BV aan te tasten.
voltooiing van haar levering(en) en/of werkzaamheden heeft
medegedeeld en wederpartij de levering(en) en/of werkzaamheden heeft
Artikel 8: Extra kosten, meer- en minderwerk
goedgekeurd;
8.1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en behoudens het in dit artikel
- indien wederpartij binnen 8 dagen nadat Prodim Int. BV vorenbedoelde
bepaalde, zijn de overeengekomen prijzen vast ongeacht meer- of minderwerk.
voltooiing aan haar heeft medegedeeld de betreffende levering(en) en/of
8.2. Wederpartij heeft het recht om wijziging van de overeenkomst te verzoeken. Op de
werkzaamheden niet in ogenschouw neemt en/of reclameert.
voet van het bepaalde in artikel 3 van deze voorwaarden kan alsdan een gewijzigde
overeenkomst totstandkomen. Meer- of minderwerk dat tengevolge van die wijziging 13.2. Eventuele reclames worden door Prodim Int. BV slechts in behandeling
genomen indien wederpartij deze binnen 8 dagen na de oplevering
ontstaat, zal separaat worden gefactureerd c.q. gecrediteerd.
bedoelde mededeling van Prodim Int. BV per aangetekende brief heeft
8.3. Wederpartij wordt geacht een verzoek om wijziging zoals in bedoeld in het vorige lid
kenbaar gemaakt. Voor verborgen gebreken geldt dat reclamering,
aan Prodim Int. BV te hebben gedaan indien blijkt dat extra kosten en/of meerwerk
eveneens per aangetekend schrijven, dient te geschieden binnen 6 weken
noodzakelijk is ter voldoening van veiligheidsvoorschriften en aansluitvoorwaarden
na vaststelling daarvan door wederpartij c.q. nadat wederpartij deze
van het energieleverend bedrijf.
redelijkerwijs had kunnen vaststellen.
8.4. Wederpartij is gehouden tot vergoeding van de kosten die ontstaan doordat zij haar
13.3. Indien de reclames door Prodim Int. BV gegrond worden bevonden, zal zij
verplichtingen zoals bedoeld in artikel 9 van deze voorwaarden niet nakomt.
de zaken c.q. werkzaamheden waarop de reclame betrekking heeft
8.5. Onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde heeft Prodim Int. BV het
vervangen c.q. herstellen, waarna de oplevering geacht wordt alsnog te
recht om extra kosten aan wederpartij in rekening te brengen, voorzover die kosten
hebben plaatsgevonden.
ontstaan als gevolg van:
- het moeten voldoen aan overheidsvoorschriften, CE-markering daaronder 13.4. Niet van invloed op de oplevering kunnen zijn het nog niet geleverd zijn van
een zaak en het niet verricht zijn van werkzaamheden buiten de schuld van
begrepen, welke ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst aan Prodim
Prodim Int. BV, welke niet van invloed zijn op het behoorlijk functioneren
Int. BV niet bekend waren, noch bekend behoorden te zijn;
van de geleverde c.q. bewerkte zaken, doch mogelijk wel noodzakelijk zijn
- het buiten de schuld van Prodim Int. BV niet op normale wijze en/of zonder
om eventuele goedkeuring van overheidswege te verkrijgen.
onderbreking kunnen uitvoeren van de overeenkomst;
- het buiten de schuld van Prodim Int. BV moeten uitbreiden van de werkzaamheden 13.5. Wederpartij wordt geacht om de geleverde, bewerkte en/of ter beschikking
gestelde zaken te (doen) testen en na te gaan of deze voldoen aan de
die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst moeten worden verricht.
krachtens de overeenkomst daaraan te stellen eisen binnen 8 dagen na de
8.6. Ingeval zich een situatie voordoet zoals omschreven in leden 3, 4 of 5 van dit artikel,
in dit artikel bedoelde oplevering, een en ander conform de bijgeleverde
zal Prodim Int. BV onverwijld daarvan mededeling doen aan wederpartij onder opgave
handleiding. Bij uitblijven van deze test is voor gebreken die bij het wel
van de daaruit voortvloeiende kosten.
uitvoeren van deze test aan het licht zouden zijn gekomen na die termijn
geen reclame meer mogelijk.
Artikel 9: Verplichtingen wederpartij
13.6. Reclames over facturen dienen eveneens binnen 8 dagen na
9.1. Wederpartij dient ervoor te zorgen dat:
verzenddatum daarvan door Prodim Int. BV te zijn ontvangen.
- de aansluiting van de installatie op het net van het energieleverende bedrijf door of
vanwege haar tot stand wordt gebracht;

13.7. Met het verstrijken van de hierboven vernoemde termijnen wordt de wederpartij
geacht de geleverde c.q. uitgevoerde alsook de factuur te hebben goedgekeurd.
Alsdan worden reclames niet meer door Prodim Int. BV in behandeling genomen.
13.8. Het indienen van reclames ontslaat wederpartij niet van haar verplichtingen uit de
overeenkomst met Prodim Int. BV ten opzichte van laatstgenoemde.
13.9. Een vordering uit hoofde van een verborgen gebrek is niet meer ontvankelijk indien
deze wordt ingesteld nadat sinds de oplevering 1 jaar is verstreken.
Artikel 14: Garantie
14.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, verleent Prodim Int. BV, behoudens
het bepaalde in de volgende leden van dit artikel, ten aanzien van de door haar
geleverde zaken garantie voor een periode van 12 maanden na (op)levering. De
door Prodim Int. BV verrichte werkzaamheden worden gegarandeerd voor een
periode van 12 maanden na verrichting daarvan. Ten aanzien van door Prodim Int.
BV verrichte diensten worden geen garantie verleend.
14.2. Alle garantieaanspraken vervallen indien:
- Prodim Int. BV vooraf te kennen heeft gegeven zich niet te kunnen vinden in
toepassing van de door wederpartij voorgeschreven zaken, constructies,
werkzaamheden, aanwijzingen en/of orders;
- wederpartij zelf wijziging(en) en/of reparatie(s) aan het geleverde, ter beschikking
gestelde c.q. uitgevoerde (laat) verricht(en);
- wederpartij de geleverde, bewerkte c.q. ter beschikking gestelde zaken
ondeskundig behandelt/gebruikt of voor andere doeleinden gebruikt dan de
daaraan gegeven oorspronkelijke bestemming, zulks ter beoordeling van Prodim
Int. BV;
- wederpartij enige uit kracht der wet, overeenkomst of deze condities op haar
rustende verplichting niet nakomt.
14.3. Onverminderd de elders in dit artikel bepaalde, kan wederpartij slechts
garantieaanspraken doen gelden ten aanzien van die gebreken, die aan het licht
komen onder omstandigheden die bij de totstandkoming van de overeenkomst
waren voorzien en die geen verband houden met normale slijtage of onvoldoende
onderhoud door wederpartij.
14.4. Indien door Prodim Int. BV is bedongen dat bepaalde zaken geleverd zullen worden
door met name genoemde fabrikanten of leveranciers, dan gelden ten aanzien van
die zaken de door de fabrikant of leverancier gestelde garantiebepalingen. Prodim
Int. BV geeft naast die (fabrieks)garantie geen garantie uit eigen hoofde. Prodim Int.
BV kan voorts niet aansprakelijk worden gehouden voor tekortkomingen in de
nakoming van de garantieverplichtingen door genoemde fabrikant of leverancier.
14.5. In geval van gebreken aan geleverde zaken c.q. uitgevoerde werkzaamheden,
welke onder de garantie vallen, zal Prodim Int. BV, te harer keuze, deze gebreken
herstellen, de geleverde zaken vervangen, dan wel het factuurbedrag restitueren.
De eigendom van de vervangen zaken gaat alsdan over op Prodim
Artikel 15: Vrijwaring en verrekening
15.1. Indien Prodim Int. BV terzake van enige schade, waarvoor zij krachtens deze
voorwaarden niet aansprakelijk is en waarvoor wederpartij aansprakelijk is, toch
door derden mocht worden aangesproken, dient wederpartij Prodim Int. BV terzake
volledig te vrijwaren en haar alles te vergoeden wat zij aan derden uit dien hoofde
zal moeten voldoen op grond van een met toestemming van wederpartij gesloten
dadingsovereenkomst c.q. een onherroepelijke rechterlijke of daarmee vergelijkbare
uitspraak.
15.2. Eventueel door wederpartij ingediende tegenvorderingen welke door Prodim Int. BV
worden betwist kunnen niet door verrekening met en/of inhouding op het
factuurbedrag worden vereffend, doch dienen afzonderlijk te worden gevorderd.
Artikel 16: Opschortingrecht
16. Indien en zolang wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige
verplichting die voor haar uit de met Prodim Int. BV gesloten overeenkomst en/of
daarmee samenhangende overeenkomst(en) voortvloeit, heeft Prodim Int. BV het
recht de nakoming van haar verplichtingen uit deze overeenkomst(en) op te
schorten.
Artikel 17: Ontbinding door Prodim Int. BV
17. Indien wederpartij:
A. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een
verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel op (een gedeelte van) haar
vermogen beslag gelegd wordt,
B. overlijdt of onder bewind dan wel curatele wordt gesteld,
C. enige uit kracht der wet, overeenkomst of deze condities op haar rusten
verplichting niet nakomt,
D. overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte
daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of
reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstelling
van haar bedrijf, heeft Prodim Int. BV door het enkel plaatsgrijpen van een der
bovenvermelde feiten het recht de overeenkomst door een schriftelijke verklaring
te ontbinden, onverminderd haar recht op vergoeding van het reeds geleverde
c.q. uitgevoerde, alsmede onverminderd haar recht op vergoeding van rente,
kosten en schade.
E. In geval van schending van de Europese of Amerikaanse Sanctielijst heeft Prodim
per direct het recht om haar verplichtingen niet na te komen.
Artikel 18: Betaling
18. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling zonder
enige korting of schuldvergelijking te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum
middels overmaking op de door Prodim Int. BV aangegeven bank- of girorekening.
Prodim Int. BV is gerechtigd het totale of een gedeelte van het factuurbedrag te
vorderen bij wijzen van vooruitbetaling alsmede om in nader overeen te komen
gedeelten te factureren, dan wel anderszins voldoende zekerheid voor de nakoming
van de betalingsverplichting door wederpartij te verlangen. Indien wederpartij aan
dit verlangen niet tegemoet komt, heeft Prodim Int. BV het recht de overeenkomst
middels een schriftelijke verklaring te ontbinden en dient wederpartij aan Prodim Int.
BV de ten gevolge daarvan door laatstgenoemde geleden schade te vergoeden.
Prodim Int. BV zal binnen één maand na oplevering een eindafrekening c.q. factuur
aan wederpartij doen toekomen waarop het totale door wederpartij aan Prodim Int.
BV verschuldigde bedrag is vermeld, onder aftrek van reeds (vooruit) betaalde
termijnen.
Indien wederpartij enig verschuldigd bedrag niet tijdig betaalt, is Prodim Int. BV
gerechtigd, onverminderd haar rechten met name op grond van de artikelen 6, 14,
16 en 17 van deze voorwaarden, om bij de volgende leveringen c.q. verrichtingen
contante betaling af te dwingen.
Iedere betaling van wederpartij strekt primair ter voldoening van de door haar
verschuldigde rente alsmede van de door Prodim Int. BV gemaakte
invorderingskosten en/of administratiekosten en wordt daarna in mindering gebracht
op de oudste openstaande vordering.
Artikel 19: Gebruiksrecht
19.1. Voorzover Prodim Int. BV aan wederpartij enig gebruiksrecht verleent met
betrekking tot de door Prodim Int. BV geleverde programmatuur (zowel embedded
als non-embedded software - updates daarbij inbegrepen -), geldt het recht slechts
voor de duur van de gebruiksovereenkomst.
19.2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is het wederpartij slechts toegestaan
de in dit artikel bedoelde programmatuur te gebruiken te eigen behoeve.
19.3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is het in lid 1 van dit artikel bedoelde
gebruiksrecht niet overdraagbaar dan wel anderszins ter beschikking van derden te
stellen, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Prodim Int.
BV.
Artikel 20: Toepasselijk recht en geschillen
20.1. Alle overeenkomsten waarop de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
zijn overeengekomen, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Tevens
is de afdeling 6.5.3 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek – handelend over
algemene voorwaarden - op deze overeenkomst van toepassing.
20.2. Alle geschillen, ontstaan naar aanleiding van de tussen partijen gesloten
overeenkomst(en), zullen, tenzij zij tot de competentie van de kantonrechter
behoren, uitsluitend worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te ‘sHertogenbosch, met dien verstande dat Prodim Int. BV zich het recht voorbehoudt
zich te wenden tot elk ander gerecht dat ingevolge het EEG bevoegdheids- en
executieverdrag van 1968 en de daarop gemaakte wijzigingen bevoegd is.
Article 21: Aanvullende reparatie voorwaarden
21.1. Reparaties moeten worden ingestuurd door de repair procedure te volgen zoals
beschreven op www.prodim-systems.com.
21.2. Prodim heeft het recht een maandelijkse opslag fee te rekenen voor niet op tijd
betaalde reparatie rekeningen.
21.3. In gevallen waar de klant ook na 6 maanden de reparatierekening nog niet heeft
betaald, heeft Prodim het recht de waren te verkopen voor het openstaande bedrag.
Prodim zal altijd proberen de klant hier vooraf over te verwittigen maar dit zal nooit
een voorwaarde zijn voor uitoefening van dit recht.

