Algemene Voorwaarden XD-Designers v.o.f.
Artikel 1
Overeenkomst, offerte en bevestiging
1.
Deze algemene voorwaarden (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing
op alle offertes en overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer
(hierna: XD) gesloten overeenkomsten. Afwijkingen op deze Algemene
Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden tussen
Opdrachtgever en XD.
2.
Alle offertes zijn vrijblijvend en twee maanden geldig. Prijsopgaves zijn exclusief
BTW, gelden uitsluitend voor de betreffende offerte en kunnen worden gewijzigd
door onvoorziene wijziging in de werkzaamheden.
3.
Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan XD verstrekte
gegevens waarop de offerte is gebaseerd.
4.
Als Opdrachtgever de offerte accepteert, komt de overeenkomst met XD tot stand
overeenkomstig de inhoud van de offerte en Algemene Voorwaarden. Nadere
mondelinge afspraken en bedingen binden XD eerst nadat XD die schriftelijk heeft
bevestigd.
Artikel 2
Uitvoering van overeenkomst
1.
XD spant zich ervoor in om de zorg van een redelijk handelend en bekwaam
opdrachtnemer in acht te nemen, de opdracht zorgvuldig uit te voeren en XD
streeft naar een voor Opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk
zal XD de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de
werkzaamheden.
2.
Opdrachtgever doet al datgene dat redelijkerwijze nodig is opdat XD tijdig en
behoorlijk kan leveren, zoals het tijdig (doen) aanleveren van bruikbare en
deugdelijke informatie of materialen, waarvan XD aangeeft of waarvan
Opdrachtgever redelijkerwijze dient te begrijpen, dat die nodig zijn voor het
uitvoeren van de overeenkomst.
3.
Door XD opgegeven termijnen zijn te allen tijde indicatief, tenzij anders schriftelijk
overeengekomen.
4.
Tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen, maken niet deel uit van de
opdracht:
a. het uitvoeren van tests, aanvragen van vergunningen en beoordelen of
instructies van Opdrachtgever voldoen aan wettelijke of kwaliteitsnormen;
b. het onderzoek naar rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekeningof modelrechten, auteursrechten of portretrechten van derden;
c. het onderzoek naar de mogelijkheid van de sub b. genoemde mogelijke
beschermingsvormen voor Opdrachtgever.
5.
Opdrachtgever zal te allen tijde de laatste modellen, prototypes of proeven van het
resultaat controleren en goedkeuren.
6.
Afwijkingen in het (eind)resultaat die in redelijkheid van ondergeschikte betekenis
zijn ten opzichte van hetgeen is overeengekomen, zijn geen reden voor afkeuring,
korting, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
7.
Klachten over de uitvoering worden uiterlijk binnen tien werkdagen na (op)levering
schriftelijk aan XD meegedeeld. Na afloop van die termijn geldt dat Opdrachtgever
het resultaat van de opdracht heeft aanvaard.
Artikel 3
Inschakelen van derden
1.
Als Opdrachtnemer hosting partij is voor Opdrachtgever, dan heeft Opdrachtgever
die hosting bij een derde ondergebracht, te weten TransIP te Leiden (KvK:
24345899) dan wel CloudVPS te Rotterdam (KvK: 24404163). De dienstverlening
van Opdrachtnemer in het kader van de hosting geschiedt conform de (algemene)
voorwaarden van levering door deze partijen, die onlosmakelijk deeluitmaken van
de Overeenkomst en zijn te vinden op:
https://www.transip.nl/algemene-voorwaarden/ respectievelijk
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https://www.cloudvps.nl/sites/default/files/documents/20160628algemene%20voorwaarden-CloudVPS.pdf.
Opdrachten aan derden in verband met de uitvoering van de opdracht, worden door
of namens Opdrachtgever verstrekt, tenzij partijen schriftelijk anders
overeenkomen. Opdrachtgever kan XD, voor rekening en risico van Opdrachtgever,
machtigen om namens haar op te treden, tegen een nader over een te komen
vergoeding.
Als XD voor Opdrachtgever een begroting kosten derden opstelt, dan is die
indicatief.
Als XD bij de uitvoering van de opdracht voor eigen rekening en risico zaken of
diensten van een derde betrekt en die zaken of diensten door levert/geeft aan
Opdrachtgever, dan gelden de bepalingen van de overeenkomst met die derde ook
jegens Opdrachtgever.
Als XD opdrachten of aanwijzingen aan productiebedrijven of andere derden
verstrekt, dan zal de Opdrachtgever op eerste verzoek van XD de in artikel 2.5 van
de Algemene Voorwaarden bedoelde goedkeuring schriftelijk bevestigen.
XD is nimmer aansprakelijk voor fouten of gebreken in producten of diensten van
door of namens de Opdrachtgever ingeschakelde derden, ongeacht of deze door XD
zijn geïntroduceerd.

Artikel 4
Intellectuele eigendom en eigendomsrechten
1.
Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom op de
resultaten uit de opdracht komen toe aan XD, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen. Voor zover een recht slechts verkregen kan worden door een
depot of registratie, is uitsluitend XD daartoe bevoegd.
2.
Partijen kunnen schriftelijk overeenkomen dat de in het eerste lid bedoelde rechten
geheel of gedeeltelijk aan de Opdrachtgever worden overgedragen. Tot het moment
van overdracht heeft Opdrachtgever uitsluitend een gebruiksrecht als bepaald in
artikel 5 van Algemene Voorwaarden.
3.
XD heeft te allen tijde het recht om haar naam op, bij, of in publiciteit rondom het
resultaat van de opdracht te (laten) vermelden of verwijderen. Het is
Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
XD het resultaat zonder vermelding van de naam van de XD openbaar te maken of
te verveelvoudigen.
4.
In het kader van de opdracht door XD tot stand gebrachte (originelen van de)
resultaten (zoals ontwerpen, ontwerpschetsen, concepten, rapporten, adviezen,
begrotingen, ramingen, werktekeningen, bestekken, foto’s, illustraties, maquettes,
mallen, prototypes, (deel)producten, films, (audio en video) presentaties,
broncodes en andere materialen of (elektronische) bestanden e.d.) eigendom van
XD.
5.
Na het voltooien van de opdracht hebben partijen over en weer geen bewaarplicht
voor de gebruikte materialen en gegevens, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen.
Artikel 5
Gebruik van het resultaat
1.
Als Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst met
XD, verkrijgt hij het recht tot gebruik van het resultaat van de opdracht
overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming
geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik,
waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt. Het recht op gebruik is exclusief,
tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of schriftelijk anders is
overeengekomen.
2.
Wanneer het resultaat mede betrekking heeft op werken waarop rechten van
derden op rusten, maken partijen aanvullende afspraken hoe het gebruik van deze
werken zal worden geregeld.
3.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van XD heeft Opdrachtgever niet
het recht om het resultaat van de opdracht aan te passen, ruimer of op andere
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wijze te (her)gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen of om dit door
derden te laten doen. XD kan aan het verlenen van toestemming voorwaarden
verbinden, zoals het betalen van een billijke vergoeding.
In geval van niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, hieronder ook
begrepen wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve
resultaat, heeft XD recht op een vergoeding wegens inbreuk op zijn/haar rechten
van tenminste driemaal het overeengekomen honorarium, althans een vergoeding
die in redelijke verhouding staat tot de gepleegde inbreuk, zonder overigens enig
ander recht te verliezen.
Het is Opdrachtgever niet (langer) toegestaan de ter beschikking gestelde
resultaten te gebruiken en elk recht tot gebruik komt te vervallen, tenzij de
gevolgen daarvan in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid:
a. vanaf het moment dat Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst
niet of niet volledig nakomt of anderszins in gebreke is;
b. indien de opdracht voortijdig wordt beëindigd om redenen genoemd in artikel
8.1 van de Algemene Voorwaarden;
c. ingeval van faillissement van Opdrachtgever
Onverminderd de gerechtvaardigde belangen van Opdrachtgever, heeft XD de
vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van
opdrachten, promotie in de breedste zin des woords, en om deze in bruikleen te
krijgen als het om fysieke resultaten gaat.

Artikel 6
Honorarium en kosten
1.
XD heeft recht op een honorarium voor het uitvoeren van de opdracht. Dit kan
bestaan uit een uurtarief, een consultancy-fee, een vast bedrag, al dan niet
gerelateerd aan de projectsom of uit enige andere tussen partijen overeen te
komen vergoeding.
2.
Daarnaast komen de kosten die XD voor de uitvoering van de opdracht maakt,
zoals bureau-, reis- en verblijfkosten, kosten voor prints, kopieën, (druk)proeven,
prototypes, en kosten van derden voor advies, productie en begeleiding e.d., voor
rekening van Opdrachtgever.
3.
Als XD door omstandigheden, die in redelijkheid in de risicosfeer van Opdrachtgever
liggen dan wel door externe omstandigheden, genoodzaakt is meer of andere
werkzaamheden te verrichten, dan worden die werkzaamheden door XD apart in
rekening gebracht aan Opdrachtgever, op basis van de gebruikelijke tarieven van
XD. XD zal de Opdrachtgever hierover zo mogelijk vooraf informeren.
4.
Wanneer de uitvoering van de opdracht wordt vertraagd of onderbroken door
omstandigheden die niet aan XD kunnen worden toegerekend, dan is de XD
gerechtigd de eventueel hiermee gemoeide kosten aan Opdrachtgever door te
belasten.
Artikel 7
Betaling en opschorting
1.
Alle betalingen dienen te worden gedaan zonder aftrek, verrekening of opschorting,
binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen of de factuur anders vermeldt.
2.
Onverminderd het in artikel 4 bepaalde blijven alle aan Opdrachtgever geleverde
zaken eigendom van XD totdat alle bedragen die de Opdrachtgever aan XD op
grond van de tussen partijen gesloten overeenkomst verschuldigd is, volledig aan
XD zijn voldaan.
3.
Als Opdrachtgever in verzuim is met de gehele of gedeeltelijke betaling van de
verschuldigde bedragen, is Opdrachtgever wettelijke handelsrente en
buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, die ten minste 10% van het
factuurbedrag met een minimum van € 150,- excl. BTW bedragen.
4.
XD is gerechtigd het overeengekomen honorarium geheel of gedeeltelijk en de
(verwachte) kosten als voorschot, tussentijds of periodiek in rekening brengen.
5.
XD is gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten zodra de
betalingstermijn is verstreken en Opdrachtgever na schriftelijk te zijn aangemaand

alsnog laat om binnen zeven (7) dagen te betalen dan wel als XD door een
mededeling of gedraging van de Opdrachtgever redelijkerwijze kan begrijpen dat
betaling achterwege zal blijven.
Artikel 8
Opzegging en ontbinding overeenkomst
1.
Als Opdrachtgever de overeenkomst opzegt of anderszins beëindigt zonder dat er
sprake is van een toerekenbare tekortkoming van XD, dan is Opdrachtgever, naast
het volledige honorarium en gemaakte kosten, schadevergoeding verschuldigd.
Gedragingen van Opdrachtgever op grond waarvan van XD redelijkerwijze langer
gevergd kan worden dat de opdracht wordt afgerond, worden in dit verband
beschouwd als een toerekenbare tekortkoming.
2.
Schadevergoeding als bedoeld in het vorige lid omvat tenminste de kosten
voortvloeiend uit de door XD op eigen naam voor de vervulling van de opdracht
aangegane verbintenissen met derden, alsmede het resterende deel van het
honorarium dat de Opdrachtgever bij volledige vervulling van de opdracht
verschuldigd zou zijn.
3.
Zowel XD als de Opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk
geheel of gedeeltelijk te ontbinden, en alle verschuldigde bedragen worden terstond
opeisbaar, als de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard, de
(voorlopige) surseance van betaling wordt uitgesproken of de
schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard.
4.
Als werkzaamheden van XD bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke
werkzaamheden, dan is sprake van een duurovereenkomst, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen. Deze overeenkomst kan slechts worden beëindigd door
schriftelijke opzegging met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten
minste drie kalendermaanden, gedurende welke termijn de Opdrachtgever de
gebruikelijke hoeveelheid werkzaamheden van XD blijft afnemen, dan wel financieel
zal compenseren.
Artikel 9
Privacy en verwerkersovereenkomstbepalingen
1.
De bepalingen van dit artikel gelden als verwerkersovereenkomst in de zin van de
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en zijn van toepassing op de
overeenkomst indien en voor zover Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever als
verwerker in de zin van de AVG kan worden aangemerkt. Dit is met name het geval
als Opdrachtnemer als hostingpartij optreedt van websites en/of online portals
en/of e-mailverkeer van Opdrachtgever.
2.
De volgende begrippen hebben de betekenis als gedefinieerd in artikel 4 AVG:
Persoonsgegevens, Verwerker (zijnde Opdrachtnemer),
Verwerkingsverantwoordelijke (zijnde Opdrachtgever), Betrokkene(n), Verwerking,
Derde, Ontvanger, Toestemming van de betrokkene, Inbreuk in verband met
persoonsgegevens (hierna: Datalek). Meldplicht: de verplichting tot het melden van
een Datalek als bedoeld in art. 33 AVG.
3.
Opdrachtnemer verwerkt Persoonsgegevens uitsluitend op basis van schriftelijke
instructies van Opdrachtgever onder de voorwaarden en voor het doel als vermeld
in de offerte, overeenkomst van opdracht (hierna: de Overeenkomst) en/of
Algemene Voorwaarden Opdrachtnemer. Opdrachtgever is vooraf toereikend
geïnformeerd over met de uitvoering van de hiermee gepaard gaande
verwerkingen.
4.
Opdrachtnemer zal Persoonsgegevens niet aan een derde land of een internationale
organisatie doorgeven, tenzij Opdrachtnemer tot die verwerking wegens eens
Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling verplicht is. Opdrachtnemer stelt
Opdrachtgever voorafgaand aan de verwerking in kennis van dat wettelijk
voorschrift, tenzij die wetgeving dit om gewichtige redenen van algemeen belang
verbiedt.
5.
Opdrachtnemer is gerechtigd een sub-Verwerker bij de verwerking in te schakelen,
mits het bepaalde in art. 28 lid 2 en 4 AVG gevolgd wordt.
6.
Voor Verwerkingen voor doeleinden die niet door de Opdrachtgever aan de
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Opdrachtnemer zijn gemeld, Verwerkingen door derden en/of voor andere
doeleinden, is de Opdrachtnemer uitdrukkelijk niet verantwoordelijk en/of
aansprakelijk.
Opdrachtnemer staat ervoor in dat alle tot verwerken van persoonsgegevens
gemachtigde personen zich schriftelijk tot vertrouwelijkheid jegens haar hebben
verbonden.
Opdrachtgever garandeert dat de doelen van Verwerking te allen tijde passen
binnen de AVG en dat voor de Verwerkingen een rechtmatige grondslag bestaat.
Opdrachtgever garandeert dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot het
verwerken van Persoonsgegevens als bedoeld in de Overeenkomst, niet
onrechtmatig is en geen inbreuk maken op enig recht van Derden en
Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor alle aansprakelijkheid jegens Derden
te dier zake.
Opdrachtnemer verleent, tegen vergoeding van de redelijke kosten van
Opdrachtnemer, zo mogelijk bijstand aan Opdrachtgever bij het doen nakomen van
de verplichtingen uit hoofde van de artikelen 35
(gegevensbeschermingseffectbeoordeling) en 36 (voorafgaande raadpleging
toezichthoudende autoriteit) AVG.
Opdrachtgever kan toezien op de naleving van waarborgen door Opdrachtnemer
ingevolge de AVG door middel van voor rekening van Opdrachtgever komende
audits, die door een door Opdrachtgever aan te wijzen onafhankelijke deskundige
zullen worden uitgevoerd.
Opdrachtnemer zal door Opdrachtgever voor de uitvoering van de Overeenkomst
verstrekte Persoonsgegevens bewaren zolang als de Overeenkomst duurt. Zodra de
Overeenkomst eindigt zal Opdrachtnemer de Persoonsgegevens uiterlijk binnen een
maand na het einde van de Overeenkomst van zijn servers verwijderen, tenzij
partijen afwijkende afspraken maken.
Beveiligingsmaatregelen
Opdrachtnemer treft – rekening houdend met de stand van de techniek, de
uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de
verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's
voor de rechten en vrijheden van personen – passende technische en
organisatorische maatregelen om Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of
tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking, waaronder de overeenkomstige
artikel 32 AVG vereiste maatregelen, indien die passend zijn. De maatregelen
omvatten met name passende toegangsbeveiliging tot automatiseringssystemen
van Opdrachtnemer.
Opdrachtnemer heeft in elk geval de volgende beveiligingsmaatregelen getroffen:
TLS-certificering alle websites, dagelijkse back-ups op back-up servers,
wachtwoordverificatie bij inloggen, logging van inlogmomenten en -pogingen,
update- en patchbeleid.
In overleg met Opdrachtgever kunnen aanvullend en voor rekening van
Opdrachtgever aanvullende beveiligingsmaatregelen worden getroffen, die dan in
de Overeenkomst of in een SLA worden vastgelegd.
Opdrachtgever zal zich zonodig door een deskundige laten adviseren over welke
beveiligingsmaatregelen in de gegeven omstandigheden voor Opdrachtgever
passend zijn rekening houdend met de stand van de techniek, de
uitvoeringskosten, alsook met de aard, de omvang, de context en de
verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's
voor de rechten en vrijheden van personen.
Opdrachtnemer staat er niet voor in dat de beveiligingsmaatregelen onder alle
omstandigheden doeltreffend zijn.
Datalekken
Opdrachtnemer zal Opdrachtgever bij het ontdekken van een Datalek hiervan
zonder onredelijke vertraging na ontdekking, op de hoogte stellen, onder
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mededeling van de gegevens bedoeld in art. 33 lid 3 AVG, te weten – kort
samengevat: a. de aard van het Datalek, b. de gegevens van de functionaris voor
gegevensbescherming indien Opdrachtnemer die heeft aangesteld, c. de
waarschijnlijke gevolgen van het Datalek en d. de getroffen en te treffen
maatregelen om het Datalek aan te pakken.
Opdrachtnemer is nimmer gehouden een Datalek te melden aan Betrokkene(n)
en/of de toezichthoudende instanties. Dit behoort tot de uitsluitende
verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.
Rechten van betrokkenen
Opdrachtnemer verleent voor zover mogelijk en tegen vergoeding van de redelijke
kosten van Opdrachtnemer, bijstand aan Opdrachtgever bij het vervullen van diens
plicht om verzoeken om uitoefening van de rechten van Betrokkenen als genoemd
in Hoofdstuk III AVG. Indien Opdrachtnemer een verzoek tot verbetering,
aanvulling, wijziging of afscherming van persoonsgegevens, als bedoeld in artikel
16 AVG ontvangt, zal Opdrachtnemer het verzoek met gelijktijdige mededeling
hiervan aan Betrokkene(n) doorsturen aan Opdrachtgever en zal Opdrachtgever het
verzoek – zo nodig in overleg met Opdrachtnemer – afhandelen.
Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer van alle aanspraken van derden,
waaronder Betrokkenen wegens inbreuk op de persoonlijke levenssfeer.
Geheimhouding en vertrouwelijkheid
Op alle Persoonsgegevens die Opdrachtnemer van Opdrachtgever verwerkt, rust
een geheimhoudingsplicht jegens Derden, behoudens voorafgaande schriftelijke
toestemming van Opdrachtgever of als het verstrekken van de informatie aan
Derden logischerwijs noodzakelijk is gezien de aard van de Overeenkomst of als er
een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een Derde te verstrekken,
een ander in overeenstemming met de AVG.

Artikel 10
Garanties en vrijwaringen
1.
XD garandeert dat het geleverde door haar is ontworpen en dat, als er auteursrecht
op het resultaat rust, zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als
auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. XD garandeert dat het
resultaat van de opdracht ten tijde van het tot stand brengen daarvan, voor zover
zij weet of redelijkerwijs behoort te weten, geen inbreuk maakt op rechten van
derden of anderszins onrechtmatig is.
2.
Als Opdrachtgever de resultaten van de opdracht gebruikt, vrijwaart Opdrachtgever
XD of door XD bij de opdracht ingeschakelde derden voor alle aanspraken van
derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de
opdracht. Dit laat onverlet de aansprakelijkheid van XD jegens Opdrachtgever voor
niet-nakoming van de garanties als bedoeld in het voorgaande lid en overige
aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 10 van de Algemene Voorwaarden.
3.
Opdrachtgever vrijwaart XD voor aanspraken met betrekking tot rechten van
intellectuele eigendom op alle door de Opdrachtgever verstrekte materialen en/of
gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
Artikel 11
Aansprakelijkheid
1.
Indien Opdrachtgever meent dat XD (toerekenbaar) tekortkoming in de nakoming
van de overeenkomst, dient hij XD eerst schriftelijk in gebreke te stellen en haar
een redelijke termijn te gunnen om alsnog haar verplichtingen (behoorlijk) na te
komen dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te
heffen.
2.
XD is uitsluitend aansprakelijk jegens de Opdrachtgever voor aan XD toerekenbare,
directe schade. Aansprakelijkheid van XD voor indirecte schade, daaronder
begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminkte of
vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
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Behalve in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van XD, is de
aansprakelijkheid van XD beperkt tot het honorarium van XD voor de opdracht,
althans dat deel van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, tot
een maximum van EUR 75.000,- en in ieder geval te allen tijde beperkt tot
maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het voorkomend geval aan XD uitkeert.
Het bedrag waarvoor XD in het voorkomende geval aansprakelijk is, wordt
verminderd met de eventuele sommen die door Opdrachtgever zijn verzekerd.
Elke aansprakelijkheid van XD vervalt door het verloop van één jaar vanaf het
moment dat de opdracht door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd. Elke
aansprakelijkheid van XD vervalt, indien XD de overeenkomst ontbindt wegens een
tekortkoming in de nakoming door Opdrachtgever.

Artikel 12
Overige bepalingen
1.
Als Opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan anderen dan XD wenst te
verstrekken of de opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, zal hij XD,
onder vermelding van de namen van deze anderen, hiervan op de hoogte stellen.
2.
Het is Opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met XD gesloten
overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn
gehele onderneming of met schriftelijke toestemming van XD.
3.
Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, feiten
en omstandigheden, die in het kader van de opdracht, van elkaar of uit andere
bron, aan de andere partij ter kennis komen, waarvan redelijkerwijs te begrijpen is
dat openbaarmaking of mededeling aan derden XD of de Opdrachtgever schade zou
kunnen berokkenen, behoudens voor zover een wettelijke verplichting een partij
noopt om informatie te verstrekken of openbaar te maken. Derden, die bij de
uitvoering van de opdracht worden betrokken, zullen over deze feiten en
omstandigheden afkomstig van de andere partij aan eenzelfde vertrouwelijke
behandeling worden gebonden.
4.
Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt,
zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverminderd van
kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden met het doel nieuwe
bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te
komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige dan wel
vernietigde bepalingen in acht wordt genomen.
5.
Op de overeenkomst tussen XD en Opdrachtgever is Nederlands recht van
toepassing. De rechter in het arrondissement Den Haag is uitsluitend bevoegd om
van geschillen tussen partijen kennis te nemen, behoudens voor zover dwingend
recht een andere rechter aanwijst.

