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ALGEMENE VOORWAARDEN ECOLEON BV
In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij
uitdrukkelijk anders is aangegeven.
1.1 Dienst of Diensten: de in een Overeenkomst gespecificeerde dienst of de diensten die door Ecoleon
worden geleverd.
1.2 Documentatie: de door Ecoleon of Leveranciers ter zake van de diensten en/of projecten verstrekte
(gebruikers)handleidingen en –instructies.
1.3 Ecoleon: Ecoleon BV.
1.4 Gebrek: het substantieel niet voldoen van diensten en/of producten aan de Documentatie.
1.5 Installatie: het installeren, aansluiten en gebruiksklaar maken van de diensten en/of producten door
Ecoleon op locatie van de Klant.
1.6 Klant: de rechtspersoon of natuurlijke persoon waarmee Ecoleon een Overeenkomst heeft afgesloten.
1.7 Leverancier(s): de rechtspersoon of natuurlijke persoon waarvoor Ecoleon als reseller optreedt.
1.8 Overeenkomst: overeenkomst strekkende tot de levering van diensten en/of producten door Ecoleon aan
de Klant.
1.9 Partij: de Klant of Ecoleon.
1.10 Partijen: de Klant en Ecoleon.
1.11 Product of Producten: de in een Overeenkomst gespecificeerde product of producten die door Ecoleon
worden geleverd.
1.12 Schriftelijk: per brief, per e-mail of per fax.
1.13 Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
1.14 Voorwaarden Derden: door Leverancier(s) aan hun Producten of Diensten gestelde (algemene)
voorwaarden, gebruiksaanwijzigingen, garantiebepalingen, enzovoorts.
1.15 Werk: het geheel van de tussen Klant en Ecoleon overeengekomen werkzaamheden en de daarbij door
Ecoleon te leveren Producten en Diensten.
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5

2.6
2.7
2.8

2.9

De bepalingen van deze Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte, opdracht en overeenkomst
tussen Klant en Ecoleon voor zover van deze Voorwaarden niet door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is
afgeweken.
In het geval dat Ecoleon optreedt als reseller voor een Leverancier dan zijn naast de Voorwaarden ook de
Voorwaarden Derden van deze Leverancier van toepassing op de geleverde Producten of Diensten.
Eventuele afwijkingen van Voorwaarden of Voorwaarden Derden zijn slechts geldig, indien deze
uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand
gewezen.
Indien enige bepaling van deze Voorwaarden of de Overeenkomst nietig is of vernietigd wordt of
anderszins ongeldig of niet toepasselijk is, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden en/of de
Overeenkomst onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen in dat geval in overleg treden om nieuwe
bepalingen overeen te komen ter vervanging van de ongeldige bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het
doel en de strekking van de ongeldige bepalingen in acht wordt genomen.
Indien Ecoleon met Klant meer dan eenmaal Overeenkomsten sluit, gelden ter zake alle volgende
Overeenkomsten steeds de onderhavige Voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet van
toepassing zijn verklaard;
Ecoleon behoudt zich het recht voor de Voorwaarden en Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen.
Ecoleon zal de Klant ten minste één maand voordat de wijziging van kracht wordt op de hoogte stellen.
Zulke wijzigingen of aanvullingen gelden in beginsel ook voor reeds gesloten Overeenkomsten. Indien de
Klant een wijziging in deze voorwaarden niet accepteert, kan hij tot de datum waarop de nieuwe
voorwaarden van kracht worden de Overeenkomst door middel van opzegging beëindigen tegen die
datum.
In geval van tegenstrijdigheid van de Overeenkomst, Voorwaarden, Voorwaarden Derden of door Ecoleon
Schriftelijk bevestigde nadere afspraken in de zin van artikel 2.3, is de volgende rangorde van toepassing
(meer specifiek gaat voor algemeen):
 Schriftelijke bevestigde nadere afspraken;
 Overeenkomst;
 Voorwaarden;
 Voorwaarden Derden.
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Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn geldig gedurende 1 maand na datum aanbieding, tenzij in het
aanbod een andere termijn voor aanvaarding is genoemd;
De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Ecoleon verstrekte
gegevens waarop Ecoleon haar aanbieding baseert;
Overeenkomsten waarbij Ecoleon partij is, gelden eerst als gesloten:
 Na ondertekening door beide Partijen van een daartoe opgestelde Overeenkomst of ingevuld
formulier en wel vanaf de dag van ondertekening, dan wel;
 Na ontvangst en akkoordverklaring van de schriftelijke aanvaarding door de Klant van een door
Ecoleon gedaan aanbod;
 Bij gebreke daarvan, door de overhandiging door Ecoleon aan de Klant van de leveren Producten of
Diensten.
Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van de Klant een Overeenkomst sluit, verklaart
hij door ondertekening van het contract daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de Klant
hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;
Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te
geven, behoudens protest binnen 14 dagen na factuurdatum;
Indien Ecoleon tijdens uitvoering van de werkzaamheden een mondelinge meerwerkopdracht ontvangt
van de Klant of een medewerker c.q. vertegenwoordiger van de Klant en de Klant heeft na uitvoering van
het meerwerk dit werk geaccepteerd althans niet geprotesteerd tegen het meerwerk, mag Ecoleon er
vanuit gaan dat het meerwerk op uitdrukkelijk verzoek van de Klant is geschied tegen de door Ecoleon
gehanteerde prijzen en tarieven;
Ecoleon behoudt het recht voor een opdracht zonder opgaaf van redenen te weigeren;
Indien de aanvaarding door de Klant afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Ecoleon daaraan
niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand,
tenzij Ecoleon anders aangeeft;
De prijzen in de aanbiedingen/catalogi/prijslijsten gelden voor levering af magazijn Ecoleon, in Euro’s
exclusief BTW en heffingen van overheidswege, exclusief verzend-, vervoer-, export-,verzekerings-,laad-,
verpakkings-, en administratiekosten, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen;
Ecoleon is gerechtigd ieder jaar haar prijzen aan te passen met minimaal de inflatiecorrectie, daarnaast
heeft Ecoleon te allen tijde het recht aantoonbare prijsstijgingen van Leveranciers van Ecoleon aan de
Klant door te berekenen.
Ecoleon mag na 1 maand prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van
aanbieding/aanvaarding en levering een BTW verhoging of andere wettelijke of kostprijs verhogingen van
meer dan 5% hebben plaatsgevonden;
Kortingen kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen;
Een samengestelde prijsopgave verplicht Ecoleon niet tot het verrichten van een gedeelte van de
opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs;
Aanbiedingen of offertes gelden niet (automatisch) voor vervolgopdrachten.
Ecoleon aanvaardt de opdracht onder voorbehoud dat voor het werk vereiste toewijzingen, waarvoor de
Klant zal zorgdragen, voor aanvang van het werk zijn verleend;
Ecoleon zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap;
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Ecoleon het recht
werkzaamheden te laten verrichten door derden;
Alle door Ecoleon genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op
grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de Overeenkomst aan Ecoleon
bekend waren. Opgegeven (leverings)termijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn.
Overschrijding van een (leverings)termijn leidt niet tot verzuim van Ecoleon.
Indien de Klant de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van
het werk aan zich heeft voorbehouden, is de Klant aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige
uitvoering daarvan;
De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Ecoleon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of
waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
overeenkomst, tijdig aan Ecoleon worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst
benodigde gegevens niet tijdig aan Ecoleon zijn verstrekt, heeft Ecoleon het recht de uitvoering van de
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overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de
gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen;
De Klant zal Ecoleon informeren over de ontwikkelingen die binnen zijn organisatie gaande zijn en
relevant zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden en mogelijk verlenen van aanvullende en/of
nieuwe opdrachten;
Ecoleon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Ecoleon is uitgegaan van door de
Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor
Ecoleon kenbaar behoorde te zijn;
Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de Klant
verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Ecoleon voortvloeiende schade en kosten door de Klant te
worden vergoed.
Uitgangspunt is een levertijd van 2 tot 4 weken bij een standaardproduct, deze termijn gaat in na
ontvangst van de getekende orderbevestiging.
Het transport en de verzending van de Producten naar de Klant geschiedt voor rekening en risico van
Ecoleon, tenzij anders overeengekomen. In geval van een spoedlevering of een levering buiten standaard
kantoortijden geschiedt het transport en der verzending van de Producten voor rekening en risico van de
Klant.
De Klant is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Ecoleon deze bij hem aflevert of doet
afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden
gesteld;
Indien de Klant afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die
noodzakelijk zijn voor de levering, is Ecoleon gerechtigd de goederen op te slaan voor rekening en risico
van de Klant. Indien weigering van afname langer duurt dan 1 maand, is Ecoleon gerechtigd de goederen
te verkopen en alle schaden en kosten op de Klant te verhalen;
Indien Ecoleon gegevens behoeft van de Klant in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de
levertijd/uitvoering aan nadat de Klant deze aan Ecoleon ter beschikking heeft gesteld;

In het geval van Producten die door Ecoleon als reseller voor een Leverancier zijn geleverd aan de Klant
dan gelden de garantievoorwaarden vanuit de Leverancier, tenzij anders overeengekomen.
De door Ecoleon geleverde zaken voldoen aan de eisen en specificaties welke door de Nederlandse
wetgeving worden gesteld.
De garantie is in alle gevallen beperkt tot de garantie welke verstrekt door de Leverancier, tenzij anders
overeengekomen.

In het geval van Overeenkomsten waarop een looptijd van toepassing is dan is de (initiële) looptijd
bepaald in de Overeenkomst. Wanneer daarin geen looptijd is bepaald, heeft de Overeenkomst een
looptijd van vijf (5) jaar.
Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, wordt de duur van de Overeenkomst na afloop van de
initiële looptijd automatisch verlengd met telkens één (1) jaar, tenzij de Overeenkomst tijdig en
rechtsgeldig is opgezegd.
Indien de Klant, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 35% van
de orderprijs (inclusief BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van
Ecoleon op volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst.
Annulering dient bij aangetekend schrijven te geschieden.
Opzegging geschiedt Schriftelijk en alleen tegen het einde van de (verlengde) looptijd van de
Overeenkomst en met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste drie (3) maanden.
Ecoleon is, zonder tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding
gehouden te zijn, gerechtigd de Overeenkomst (die naar zijn aard niet reeds geëindigd is) zonder
ingebrekestelling en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk Schriftelijk op te zeggen indien:
 de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
 ten aanzien van de Klant al dan niet voorlopig surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend;
 ten aanzien van de Klant faillissement wordt aangevraagd of de Klant failliet wordt verklaard;
 indien de onderneming van de Klant wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van
reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.
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Wanneer de Klant de Overeenkomst beëindigt door middel van ontbinding en reeds prestaties ter
uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen van Ecoleon, dan zullen deze prestaties en de daarmee
samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij de Klant aantoont
dat Ecoleon ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Ecoleon vóór de ontbinding heeft
gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft
verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd
verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
Na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden ook, zal de Klant alle Producten die anders dan in
het kader van koop aan de Klant ter beschikking zijn gesteld, terstond voor teruggave aan Ecoleon ter
beschikking stellen, dan wel op eerste daartoe strekkende verzoek van Ecoleon op kosten van de Klant
aan Ecoleon terugsturen. De Klant zal verder het gebruik van alle in gebruik gegeven software
onmiddellijk staken en alle daarvan gemaakte verveelvoudigingen onmiddellijk uit zijn systemen
verwijderen. Indien Ecoleon de Producten op moet halen, komen de kosten hiervoor voor rekening van
de Klant.
De door de Klant aan Ecoleon verschuldigde vergoedingen voor de te leveren Producten en Diensten
staan vermeld in de Overeenkomst.
Tenzij anders met de Klant overeengekomen vindt betaling achteraf per factuur plaats, met een
betalingstermijn van veertien (14) dagen na de factuurdatum.
Betalingen van de Klant aan Ecoleon zullen steeds worden geacht te strekken tot voldoening van de langst
openstaande vordering, ook indien de Klant bij betaling anders vermeldt.
De Klant is niet bevoegd op het door hem verschuldigde bedrag enig bedrag in mindering te brengen of
het door hem verschuldigde bedrag te verrekenen met enige tegenvordering die hij mocht of meent te
hebben op Ecoleon. Evenmin is de Klant gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten.
Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is de Klant van rechtswege in verzuim
zonder dat daartoe een nadere aanmaning en/of ingebrekestelling vereist is. Ecoleon is in dat geval
gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur wettelijke handelsrente (ex artikel 6:119a BW) in
rekening te brengen, tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de overige
rechten van Ecoleon, waaronder onder meer begrepen maar niet beperkt tot het recht van Ecoleon haar
verplichtingen onmiddellijk geheel of gedeeltelijk op te schorten. Alle eventuele kosten, zowel
gerechtelijke als buitengerechtelijke, die door Ecoleon worden gemaakt om de nakoming van de
(betalings-)verplichtingen van de Klant af te dwingen, komen ten laste van Klant.
Indien de Klant in verzuim is met betaling, is hij tevens gehouden om op eerste verzoek van Ecoleon alle
reeds afgeleverde Producten waarvan de eigendom niet aan Klant is overgedragen op haar kosten aan
Ecoleon te (doen) retourneren.
De Klant is bij of na het aangaan van de Overeenkomst op eerste verzoek daartoe van Ecoleon telkens
gehouden tot verschaffing van voldoende zekerheid in verband met zijn betalingsverplichtingen en
andere uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. In afwachting van deze
zekerheidsverschaffing is Ecoleon gerechtigd tot gehele of gedeeltelijke opschorting van haar
verplichtingen.
In het geval van liquidatie, (aanvraag) faillissement, toelating van de Klant tot de wettelijke
schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling van de
Klant, dood van de de Klant, overdracht of staking van de onderneming van de Klant, beslag of
(voorlopige) surseance van betaling van de Klant zijn de vorderingen van Ecoleon op de Klant onmiddellijk
opeisbaar;
De totale aansprakelijkheid van Ecoleon voor schade die de Klant lijdt doordat Ecoleon of een persoon
door wie zij krachtens de wet aansprakelijk is, tekortschiet in de nakoming van een Overeenkomst of uit
welke andere hoofde ook, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag dat de
verzekeraar van Ecoleon onder de dan lopende aansprakelijkheidsrisicoverzekering uitkeert. In geen geval
zal de totale aansprakelijkheid voor directe schade meer bedragen dan het factuurbedrag of ten
maximale € 10.000,- (tienduizend euro). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 redelijke kosten die de Klant zou moeten maken om de prestatie van Ecoleon aan de overeenkomst te
laten beantwoorden; deze vervangende schade wordt echter niet vergoed indien de overeenkomst
door of op vordering van de Klant wordt ontbonden.
 redelijke kosten die de Klant heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van
zijn oude systeem of systemen en daarmee samenhangende voorzieningen doordat Ecoleon op een
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voor hem bindende uiterste leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen
die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
 redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de
vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
 redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Klant aantoont dat
deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.
Aansprakelijkheid van Ecoleon voor indirecte schade is uitgesloten. Onder indirecte schade wordt
verstaan: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door
bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van cliënt, verminking of verlies van
data en alle andere vormen van schade dan genoemd in artikel 9.1 uit welken hoofde dan ook.
De beperkingen van aansprakelijkheid uit dit artikel zijn niet van toepassing in geval de schade van de
Klant veroorzaakt is als gevolg van opzet of grove schuld van Ecoleon.
De aansprakelijkheid van Ecoleon wegens een toerekenbare tekortkoming van Ecoleon ontstaat slechts
indien de Klant Ecoleon onverwijld per brief in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de
zuivering van de betreffende tekortkoming wordt gesteld en Ecoleon ook na die termijn toerekenbaar
blijft tekortschieten. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving
van de tekortkoming te bevatten, zodat Ecoleon adequaat kan reageren.
Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twaalf (12) maanden na het ontstaan daarvan bij Ecoleon meldt.
De Klant vrijwaart Ecoleon voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van
de overeenkomst schade lijden en welke schade aan de Klant toerekenbaar is;
Voor de schade voortvloeiende uit een verkeerd gebruik van de zaak, buitengewone
luchtvochtigheidcondities in de ruimte waar de zaken zijn aangebracht, verkleuring van de geleverde
zaken, niet conform de gebruiksaanwijzing, instructie of anders dan waarvoor de zaak bestemd is, is
Ecoleon nimmer aansprakelijk;
Voor de schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is Ecoleon nimmer aansprakelijk. Adviezen worden
steeds gegeven op grond van de bij Ecoleon bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg,
waarbij Ecoleon steeds de bedoeling van de Klant als leidraad en uitgangspunt neemt;
De Klant dient vooraf zelf te onderzoeken of het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor zij het
gekochte gaat gebruiken. Indien achteraf blijkt dat het gekochte niet geschikt is voor het doel, kan de
Klant Ecoleon niet aansprakelijk houden voor de daaruit voortvloeiende schade;

10.1 Voor zover dat niet reeds voortvloeit uit de wet, is Ecoleon niet aansprakelijk voor enige schade, noch
gehouden tot nakoming van enige verplichting, indien de schade het gevolg is van, of indien Ecoleon
gehinderd wordt door overmacht. Onder overmacht wordt in dit licht onder meer verstaan:
stroomstoring, uitval van internet- en/of andere telecommunicatieverbindingen, storingen in de
elektriciteitsvoorziening, in communicatienetwerken of in apparatuur of software van Ecoleon of door
Ecoleon ingeschakelde derden, computervirussen, een al dan niet toerekenbare tekortkoming van door
Ecoleon ingeschakelde derden of leveranciers, boycotacties, de uitbraak van vijandigheden, rellen en
oorlog, terroristische aanslagen, brand, explosies, overstromingen, uitval van machines, maatregelen van
enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid of overheidsorgaan, maatregelen van een
toezichthoudende instantie, alsmede alle andere omstandigheden die buiten de macht van Ecoleon
liggen.
10.2 Indien de periode van overmacht langer dan twee maanden duurt, of met zekerheid ten minste zo lang
zal duren, is ieder der Partijen gerechtigd de overeenkomst te beëindigen door middel van opzegging,
zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere Partij. Als zich een situatie van overmacht
voordoet, zal de betrokken Partij daarvan onder overlegging van de nodige bewijsstukken Schriftelijk aan
de andere Partij onmiddellijk mededeling doen
11.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot Producten, Diensten, Documentatie en de
(inhoud van de) website(s) van Ecoleon berusten uitsluitend bij Ecoleon of haar leveranciers. De Klant
erkent deze rechten en garandeert dat zij zich zal onthouden van iedere inbreuk daarop.
11.2 De Klant verkrijgt met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door Ecoleon
geleverde software uitsluitend een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht, tenzij anders is
overeengekomen. Dit gebruiksrecht is in het geval van levering van Diensten en verhuur of andere
terbeschikkingstelling van Producten beperkt voor de duur van de Overeenkomst.
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11.3 Tenzij anderszins is overeengekomen mag de Klant de ter beschikking gestelde Producten en Diensten
uitsluitend in en ten behoeve van zijn eigen bedrijf of organisatie gebruiken voor het daarmee beoogde
gebruik.
11.4 Ecoleon behoudt het recht de eventuele door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis
voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van
derden wordt gebracht;
12.1 Ecoleon verwerkt Persoonsgegevens van de Klant voor het nemen van precontractuele maatregelen, het
uitvoeren van de Overeenkomst, het (doen) ondernemen van marketingactiviteiten en het (doen)
uitvoeren van marktonderzoek, alsmede voor andere doeleinden als vermeld in de privacy statement.
12.2 Bij de uitvoering van de Overeenkomst kunnen tevens persoonsgegevens van derden (bijvoorbeeld
klanten van de Klant) worden verwerkt. Partijen komen overeen dat de Klant in dat kader als
verantwoordelijke moet worden aangemerkt en Ecoleon als bewerker. De Klant verleent hierbij aan
Ecoleon de opdracht om die persoonsgegevens namens de Klant te verwerken ter uitvoering van de
Overeenkomst. De Klant staat er jegens Ecoleon voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking
van de gegevens overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving plaatsvinden, niet onrechtmatig is
en geen inbreuk maakt op enig recht van een derde. De Klant vrijwaart Ecoleon tegen elke
rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze persoonsgegevensverwerkingen.
12.3 Ecoleon zal alle persoonsgegevens verwerken overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving. Zij zal in
dat kader onder meer passende technische en organisatorische maatregelen treffen ter beveiliging van
de verwerking van persoonsgegevens.

13.1 Op alle Overeenkomsten en daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende verbintenissen is
uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG)
is uitdrukkelijk uitgesloten.
13.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of samenhangen met de Overeenkomst, zullen uitsluitend ter
beslechting worden voorgelegd aan de rechtbank te Arnhem, of, ter keuze van Ecoleon, bij de bevoegde
rechter van de woonplaats van de Klant.
13.3 De rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst kunnen niet door de Klant worden overgedragen aan
een derde, behoudens voorafgaande Schriftelijke toestemming van Ecoleon. Aan deze toestemming
kunnen door Ecoleon voorwaarden worden verbonden.
14.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel onder nummer
62959514
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