Algemene inkoopvoorwaarden

1.
Definities
Diensten:
IE-rechten:
Inkoopbon:
Opdracht:
Opdrachtnemer:
Opdrachtbevestiging:
Overeenkomst:
Partijen:
Producten:
Tausch:

Voorwaarden:
2.
2.1
2.2

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

2.8

2.9
2.10

de diensten die in het kader van de Opdracht door Opdrachtnemer moeten worden verricht;
de intellectuele eigendomsrechten van Tausch, waaronder mede, maar niet uitsluitend begrepen,
de handelsnamen, de merken, auteursrechten, kleurencombinaties, visuals, designs, slagzinnen,
teksten, domeinnamen, internetadressen, reclame-uitingen, alsmede vergelijkbare rechten;
de inkoopbon, inclusief de bijlagen en eventuele aanhangsels die daarmee of daaruit op enige
wijze samenhangen of voortvloeien, waarin Tausch aan Opdrachtnemer de Opdracht (heeft)
verleend en de afspraken vermeld waaronder de Opdracht wordt/is verleend;
de opdracht van Tausch aan Opdrachtnemer om Diensten te verrichten voor en/of Producten te
leveren aan Tausch;
elk bedrijf, elke instelling of elke particulier die als (toekomstig) opdrachtnemer met Tausch
onderhandelt over het verkrijgen van een Opdracht dan wel een Opdracht heeft gekregen van
Tausch;
de e-mail met daarin de acceptatie van de Inkoopbon door een vertegenwoordigingsbevoegd
persoon van Opdrachtnemer, met de juiste tenaamstelling, de naam van de betrokken inkoper,
de projectnaam en het inkoopnummer van Tausch vermeld;
de door Opdrachtnemer middels een Opdrachtbevestiging geaccepteerde Inkoopbon;
Tausch en Opdrachtnemer gezamenlijk;
de producten, stoffelijk dan wel niet stoffelijke, die in het kader van de Opdracht door
Opdrachtnemer moeten worden geleverd;
Tausch Production B.V., statutair gevestigd te Schijndel, KvK nr.: 16086228, Tausch Design B.V.,
statutair gevestigd te Schijndel, KvK nr.: 16038866, dan wel een aan (een van) beiden gelieerde
vennootschap en/of handelsnamen, waaronder Tausch Expo, Tausch en Tausch 3D Brand
Exposure en Tausch Brand Sensations;
de in dit document, inclusief eventuele aanhangsels die daarmee of daaruit op enige wijze
samenhangen of voortvloeien, opgenomen voorwaarden.

Algemeen
De Voorwaarden zijn van toepassing op alle (offerte-)aanvragen, aanbiedingen, onderhandelingen, Inkoopbonnen,
Opdrachtbevestigingen en Overeenkomsten met betrekking tot de door Tausch te verstrekken/verstrekte Opdrachten.
(Offerte-)aanvragen, in welke vorm dan ook, door Tausch aan Opdrachtnemer zijn te allen tijde vrijblijvend, tenzij, en
dan slechts voor zover, door Tausch schriftelijk met zoveel woorden anders is/wordt vermeld. Tausch heeft te allen
tijde het recht om de onderhandelingen met Opdrachtnemer te beëindigen, zonder gehouden te zijn tot het vergoeden
van enige kosten en/of schade aan Opdrachtnemer.
De toepasselijkheid van de standaardvoorwaarden gehanteerd door Opdrachtnemer of waarnaar Opdrachtnemer op
enigerlei wijze verwijst/heeft verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij, en dan slechts voor
zover, deze uitdrukkelijk schriftelijk door Tausch is aanvaard.
Door aanvaarding van de Opdracht, of door met de uitvoering hiervan een aanvang te nemen, doet Opdrachtnemer
afstand van eventueel zijnerzijds bestaande voorwaarden, tenzij, en dan slechts voor zover, schriftelijk anders is
overeengekomen.
Afwijkingen van de Voorwaarden binden Tausch slechts indien, en dan slechts voor zover, door Tausch uitdrukkelijk
schriftelijk is bevestigd.
In geval van het verrichten van Diensten, wordt Opdrachtnemer altijd gecontracteerd op basis van opdracht en nimmer
op basis van een arbeidsovereenkomst.
Opdrachtnemer verplicht zich zorg te dragen dat alle communicatie met Tausch via een vaste contactpersoon of, in
geval van afwezigheid van de vaste contactpersoon, de vaste vervanging plaatsvindt en waarbij altijd gebruik gemaakt
kan worden van een speciaal voor Tausch aangemaakt e-mailadres. Opdrachtnemer verplicht zich, in geval van
wijzigingen hierin, Tausch zo spoedig mogelijk schriftelijk hiervan op de hoogte te stellen.
Opdrachtnemer verplicht zich op eerste verzoek van Tausch alle gegevens, waaronder bedrijfseconomische/financiële
bedrijfsgegevens, aan te leveren, welke Tausch in redelijkheid nodig heeft dan wel meent nodig te hebben voor de
beoordeling van (de bedrijfsvoering van) Opdrachtnemer en/of de inschatting van het al dan niet kunnen nakomen van
de Overeenkomst.
Opdrachtnemer verplicht zich Tausch te informeren op het moment dat zich situaties (bij Opdrachtnemer) voordoen,
waaronder het wijzigen van de bedrijfs- of marktomstandigheden, die van invloed (kunnen) zijn op (de bedrijfsvoering
van) Opdrachtnemer en/of het nakomen van de Overeenkomst.
Opdrachtnemer verklaart op de hoogte te zijn en akkoord te zijn met de privacyverklaring van Tausch. Deze verklaring
is te vinden op onze website www.tausch.com. Op verzoek zenden wij u per email een exemplaar toe.
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3.
3.1

3.2
3.3
3.4

4.
4.1
4.2

Overeenkomst
De Overeenkomst wordt geacht de inhoud van de aldus tussen Partijen tot stand gekomen overeenkomst juist en
volledig weer te geven. Dit is slechts anders indien hiertegen door Opdrachtnemer binnen 8 dagen na de verzenddatum van de Inkoopbon echter te allen tijde vóór aanvang van de uitvoering van de Opdracht schriftelijk bezwaren
zijn geuit en de ontvangst van de geuite bezwaren door Tausch is bevestigd. In dat geval is Tausch gerechtigd de
Opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden, als gevolg waarvan er in het geheel geen Overeenkomst dan wel slechts
voor het gedeelte waarover geen verschil bestaat tot stand zal zijn gekomen.
Overeenkomsten op basis van een raamcontract komen, met inachtneming van de voorwaarden en bepalingen van
het raamcontract, slechts tot stand door acceptatie van de Inkoopbon door zowel een vertegenwoordigingsbevoegd
persoon van Tausch als Opdrachtnemer.
Eventueel later gemaakte mondelinge dan wel schriftelijk aanvullende afspraken, wijzigingen en/of toezeggingen door
of namens Tausch gedaan, binden Tausch slechts indien, en dan slechts voor zover, deze aanvullende afspraken,
wijzigingen en/of toezeggingen door Tausch uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd.
Tekeningen, visuals, designs, modellen, specificaties, instructies en dergelijke die door Tausch zijn verstrekt om te
worden gebruikt voor de tenuitvoerlegging van de Overeenkomst, vormen een onlosmakelijk deel van de
Overeenkomst.
Inschakelen derden
Opdrachtnemer is slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Tausch bevoegd bij en ten behoeve van de
(uitvoering van de) Opdracht derden in te schakelen. Tausch is bevoegd te allen tijde nadere voorwaarden aan deze
toestemming te verbinden.
Opdrachtnemer is jegens Tausch op dezelfde wijze en in dezelfde mate verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door
hem ingeschakelde derden verrichte Diensten of geleverde Producten, als wanneer Opdrachtnemer de betreffende
Diensten zou hebben verricht of de betreffende Producten zelf zou hebben geleverd. Opdrachtnemer staat er derhalve
jegens Tausch voor in dat de door hem ingeschakelde derden aan dezelfde verplichtingen zullen voldoen.

5.
5.1

Meerwerk
Opdrachtnemer kan slechts op schriftelijk verzoek of met voorafgaande schriftelijke toestemming van Tausch diensten
verlenen of producten leveren, die buiten de inhoud of de omvang van de Overeenkomst vallen. Tausch zal het
overeengekomen meerwerk vergoeden volgens de gebruikelijke tarieven.

6.
6.1

Hoofdelijkheid
Bestaat Opdrachtnemer uit meer dan één natuurlijk persoon of rechtspersoon, dan zijn die allen hoofdelijk en voor het
geheel aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van Opdrachtnemer jegens Tausch.

7.
7.1

IE-rechten
Tekeningen, visuals, designs, modellen, teksten, foto’s en dergelijke die Tausch aan Opdrachtnemer heeft verstrekt,
mogen door Opdrachtnemer niet vermenigvuldigd, gekopieerd of aan derden ter hand gesteld worden of anderszins
benut worden dan uitsluitend ter uitvoering van de Overeenkomst. De IE-rechten rusten te allen tijde bij Tausch dan
wel derden waar zij zaken mee doet.
Tekeningen, visuals, designs, modellen, teksten, foto’s en dergelijke die Tausch aan Opdrachtnemer heeft verstrekt,
moeten 6 maanden na het afgeven van een offerte of aanbieding door Opdrachtnemer worden vernietigd, tenzij
Opdrachtnemer weet dan wel behoort te weten dat de kans bestaat dat Tausch de offerte of aanbieding na verloop
van deze 6 maanden nog zal accepteren, bijvoorbeeld vanwege het feit dat het evenement waarop de offerte of
aanbieding ziet nog moet plaatsvinden.
Opdrachtnemer garandeert dat de door hem – al dan niet met hulp van derden – te verrichten Diensten en te leveren
Producten geen inbreuk maken op IE-rechten van derden. Bovendien vrijwaart Opdrachtnemer Tausch tegen
aanspraken van derden dienaangaande. Opdrachtnemer zal Tausch alle kosten en schade vergoeden die het gevolg
zijn van dergelijke aanspraken.
Alle IE-rechten met betrekking tot alle door Opdrachtnemer – al dan niet met behulp van derden - te verrichten
Diensten en te leveren Producten zullen uiteindelijk bij Tausch rusten. Indien en voor zover voor het verkrijgen van die
rechten feitelijke of rechtshandelingen noodzakelijk zijn, verplicht Opdrachtnemer zich op eerste verzoek van Tausch,
alle medewerking te verlenen en alle handelingen te verrichten, die voor het vestigen of een overdracht van de
IE-rechten noodzakelijk zijn. Redelijke kosten die daarvoor door Opdrachtnemer dienen te worden gemaakt, zullen
door Tausch worden vergoed. Indien voor een overdracht van vorenbedoelde rechten aan Tausch een akte is vereist,
heeft de Overeenkomst, voor zover mogelijk, als een dergelijke akte te gelden.

7.2

7.3

7.4
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7.5
7.6

8.
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9

8.10
9.
9.1

9.2

9.3

9.4

9.5
9.6

Opdrachtnemer zal nimmer de IE-rechten van Tausch met betrekking tot de Opdracht aanvechten of betwisten,
noch pogingen ondernemen om de IE-rechten te registreren of anderszins te zijner gunste bescherming van deze
intellectuele eigendomsrechten te verkrijgen.
Opdrachtnemer zal in geval de Overeenkomst betrekking heeft op het speciaal ten behoeve van Tausch ontwikkelen
van visuals, designs, software en/of websites, de IE-rechten, waaronder de aanspraak op de broncode, aan Tausch
overdragen zodat Tausch wijzigingen in het werk kan doorvoeren. Tausch is tot het aanbrengen van wijzigingen
gerechtigd.
Prijs en betaling
Voor de Diensten en/of de Producten worden aan Tausch, in Euro’s, de bedragen in rekening gebracht zoals die zijn
vastgesteld voorafgaand aan het verlenen van de Opdracht.
Het moment waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen ingevolge artikel 3 is bepalend voor de tussen Partijen
geldende prijzen, kortingen en overige condities. Eventuele prijsverhogingen nadien gelden niet tussen Partijen tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen.
Uiterlijk binnen 30 dagen na afronding van de Opdracht zal Tausch een digitale factuur ontvangen onder vermelding
van de juiste tenaamstelling, de naam van de betrokken inkoper, de projectnaam en het inkoopnummer van Tausch.
Tausch zal de factuur binnen 30 werkdagen na ontvangst voldoen, tenzij door Tausch na ontvangst van de Producten
en/of het verrichten van de Diensten gereclameerd wordt over de kwaliteit en/of de kwantiteit van respectievelijk de
Producten en/of Diensten.
Indien – ondanks reclamatie - betaling volgt, houdt de betaling geen acceptatie of goedkeuring van de Producten en/of
Diensten dan wel het afzien van de ingediende reclamatie in.
Fluctuaties in wisselkoersen zijn voor rekening en risico van Opdrachtnemer.
Slechts Tausch heeft het recht om haar vorderingen dan wel die van aan haar gelieerde vennootschappen en/of
ondernemingen op Opdrachtnemer, uit welke hoofde dan ook ontstaan, te verrekenen met vorderingen die
Opdrachtnemer op Tausch heeft.
Slechts Tausch heeft het recht om betaling van elk betwist bedrag op te schorten.
Indien Tausch met betaling (in gedeelten) voorafgaande aan voltooiing van de levering van de Producten c.q. het
verrichten van de Diensten akkoord gaat, heeft Tausch het recht om - tot zekerheid van de nakoming van zijn
verplichtingen – van Opdrachtnemer redelijke zekerheden, waaronder een bankgarantie en/of borg, te verlangen.
Opdrachtnemer is gehouden tot het stellen van hiervan.
Tausch behoudt zich het recht voor om niet tot betaling over te gaan indien Opdrachtnemer op verzoek van Tausch
een door een vertegenwoordigingsbevoegd persoon van Tausch verstuurde Inkoopbon niet kan overleggen.
Levering, herstel en vervanging
De levering van Producten vindt plaats op het overeengekomen tijdstip en locatie van levering. Indien slechts een
datum en geen exact tijdstip is overeengekomen, dient levering van de Producten gedurende kantoortijden, zijnde
maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van officiële feestdagen, tussen 8.00 uur en 17.00 uur plaats te vinden.
Indien geen locatie is overeengekomen, vindt levering plaats op het bezoekadres van de vennootschap of
onderneming van Tausch met wie de Overeenkomst tot stand is gekomen.
De te verrichten Diensten moeten op het overeengekomen tijdstip en op de overeengekomen locatie worden verricht.
Indien slechts een datum en geen exact tijdstip is overeengekomen, dienen de Diensten gedurende kantoortijden,
zijnde maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van officiële feestdagen, tussen 8.00 uur en 17.00 uur te worden
verricht. Indien geen locatie is overeengekomen, dienen de Diensten te worden verricht op het bezoekadres van de
vennootschap of onderneming van Tausch met wie de Overeenkomst ingevolge artikel 3 tot stand is gekomen.
Elke levering van Producten dient te zijn voorzien van:
(i)
een pakbon onder vermelding van de juiste tenaamstelling, de naam van de betrokken inkoper, de
projectnaam en het inkoopnummer van Tausch;
(ii)
een vermelding op de buitenzijde van de juiste tenaamstelling, de naam van de betrokken inkoper,
de projectnaam en het inkoopnummer van Tausch; en
(iii)
een verpakking die voldoet aan, voor zover van toepassing, de onder artikel 9.8 genoemde garanties.
Na de verrichting van de overeengekomen Diensten dient (de werknemer van) Opdrachtnemer als bewijs van het
verrichten van de Diensten een ‘werkbriefje’ voorzien van een omschrijving van de verrichte werkzaamheden,
de projectnaam en het inkoopnummer te laten ondertekenen door de projectverantwoordelijke dan wel de uitvoerder
van Tausch.
Een overeengekomen termijn van levering van de Producten of verrichting van de Diensten is fataal. Opdrachtnemer
is bij overschrijding hiervan van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist.
Indien Opdrachtnemer voorziet dat de gestelde termijn niet behaald zal worden, dient hij Tausch onmiddellijk
schriftelijk te informeren, onder vermelding van de reden van de vertraging en een nieuwe termijn waarop hij alsnog
zal leveren.
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Dit onverminderd de verplichting van Opdrachtnemer om de door Tausch dan wel door derden geleden
(gevolg)schade en kosten in verband met de overschrijding van deze leveringstermijn aan Tausch te vergoeden.
Indien Tausch wegens bijzondere omstandigheden niet in staat is de Producten en/of Diensten op het
overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen, zal de levering van de Producten het verrichten van de Diensten door
Opdrachtnemer op eerste verzoek van Tausch worden uitgesteld gedurende een door Partijen vast te stellen redelijke
termijn en tegen nader overeen te komen afspraken.
Opdrachtnemer garandeert:
(i)
tijdig en volledig aan zijn verplichtingen op grond van de Overeenkomst te zullen voldoen, waaronder, maar
niet uitsluitend, de Diensten te zullen verrichten en/of de Producten te zullen leveren conform (i) de
specificaties, zoals vermeld in de Overeenkomst (ii) de instructies, zoals die van tijd tot tijd mogelijk door
Tausch schriftelijk dan wel mondeling kunnen/zullen worden gegeven en (iii) de verdere afspraken, die
mogelijk door Partijen zullen worden gemaakt;
(ii)
dat de Diensten en/of Producten te allen tijde aan de geldende wettelijke eisen en aanwijzingen van
overheidswege zullen voldoen, en;
(iii)
dat de Diensten en/of Producten ook overigens technisch en feitelijk voldoen aan de daaraan normaal te
stellen kwaliteitseisen en zijn organisatie en de uitvoering van de Diensten en/of Producten zodanig in te
richten dat eventuele fouten tijdig worden gesignaleerd en hersteld;
(iv)
dat de Diensten en/of Producten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij dienen te worden gebruikt;
(v)
dat alle informatie die door Opdrachtnemer aan Tausch is verstrekt juist en volledig is.
Indien de Producten en/of Diensten niet aan de Overeenkomst beantwoorden kan Tausch, onverminderd de overige
rechten van Tausch en zonder ter zake enige schadevergoeding verschuldigd te zijn:
(a)
Opdrachtnemer verplichten de Producten en/of Diensten, ter keuze en op eerste verzoek van Tausch,
kosteloos binnen het door Tausch gezien de omstandigheden aangegeven redelijke tijdsvlak te repareren,
te vervangen, te herstellen;
(b)
de Overeenkomst opzeggen;
(c)
de Overeenkomst, zonder dat daarvoor een schriftelijke ingebrekestelling is vereist, geheel of gedeeltelijk
ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtnemer.
Onverminderd het recht van Tausch op schadevergoeding, is Opdrachtnemer indien Opdrachtnemer niet in staat is de
Producten en/of Diensten te (laten) repareren, vervangen of herstellen binnen tijdsvlak als bedoeld in artikel 9.9 (a)
een boete verschuldigd van EUR 5.000 per dag dat zij de Producten en/of Diensten niet heeft gerepareerd, vervangen
of hersteld dan wel dit heeft laten doen.
Indien Tausch op grond van het bepaalde in artikel 9.9 (a) Opdrachtnemer de Producten en/of Diensten laat repareren,
vervangen of herstellen, laat dit het recht van Tausch op schadevergoeding onverlet.
Indien Tausch overeenkomstig het bepaalde in artikel 9.9 (c) de Overeenkomst ontbindt, dient Opdrachtnemer alle
reeds door Tausch betaalde bedragen met betrekking tot de Overeenkomst binnen 7 dagen na beëindiging van de
Overeenkomst aan Tausch te hebben terugbetaald.
Goedkeuring door Tausch, tijdens of direct na levering van de Producten en/of ondertekening van het werkbriefje als
bedoeld in artikel 9.4 ontheft Opdrachtnemer niet van voormelde garantieverplichting.
Bij gebreke van behoorlijke nakoming van voornoemde herstelverplichting en/of nakoming daarvan binnen de gestelde
termijn, alsmede in spoedeisende gevallen, heeft Tausch het recht voor rekening en risico van Opdrachtnemer het
nodige te verrichten of door derden te doen verrichten, mits Opdrachtnemer hiervan zo spoedig mogelijk in kennis
wordt gesteld.
Aansprakelijkheid, schade en vrijwaring
Onverminderd het bepaalde in artikel 9 van de Overeenkomst is Opdrachtnemer aansprakelijk voor de
(gevolg)schade, die Tausch en/of derden als gevolg van een onrechtmatige gedraging van hem, zijn personeel of door
hem ingeschakelde derden of toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen op grond van de
Overeenkomst lijdt.
De door Opdrachtnemer te vergoeden schade op grond van de Overeenkomst omvat alle schade, inclusief
bedrijfsschade en winstderving die Tausch dan wel een derde lijdt.
Opdrachtnemer vrijwaart Tausch voor aanspraken van derden jegens Tausch ontstaan als gevolg van de uitvoering
van de Opdracht.
Opdrachtnemer verplicht zich voor de duur van de Overeenkomst deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden
voor zijn aansprakelijkheid jegens derden, waaronder Tausch. Opdrachtnemer zal desgevraagd direct bewijzen
overleggen van door hem afgesloten verzekeringsovereenkomsten en zijn premiebetalingen ter zake van die
overeenkomsten.
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Algemene inkoopvoorwaarden

11.
11.1
11.2

Eigendom, risico en opslag Producten
Voor zover tussen Partijen niet anders is bepaald, gaat de eigendom van de Producten, ingekochte materialen t.b.v.
onze Producten, onderhanden werken en technische tekeningen op Tausch over zodra Tausch een (deel)betaling
heeft verricht, dan wel, indien dat moment eerder in tijd is, de Producten klaar staan voor verzending naar Tausch.
Het risico van opslag van de Producten door Opdrachtnemer en vervoer van de Producten door Opdrachtnemer naar
Tausch ligt te allen tijde bij Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is verplicht de Producten deugdelijk te verzekeren en
verzekerd te houden gedurende de opslag van de Producten en het vervoer van de Producten naar een door Tausch
aangewezen bestemming. De kosten voor de verzekering van de Producten zijn voor rekening van Opdrachtnemer.

12.
12.1

Risico Diensten
Het risico tijdens het verrichten van de Diensten door Opdrachtnemer ligt te allen tijde bij Opdrachtnemer. Opdrachtnemer is verplicht zich deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden gedurende het verrichten van de Diensten.
De kosten voor de verzekering zijn voor rekening van Opdrachtnemer.

13.
13.1

Inspectie
Onverminderd de verplichtingen van Opdrachtnemer heeft Tausch het recht de te leveren Producten tijdens de
uitvoering van het werk, vóór verzending en bij aankomst op de overeengekomen plaats van levering, tussentijds te
(doen) inspecteren, teneinde Tausch ervan te overtuigen dat deze zaken voldoen aan alle in de Opdracht gestelde
eisen en specificaties.

14.
14.1

Beëindiging
Indien een Overeenkomst tot stand is gekomen conform deze Voorwaarden, heeft Opdrachtnemer niet het recht om
de Overeenkomst eenzijdig op te zeggen, tenzij sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 14.2 of schriftelijk
anders is overeengekomen.
Partijen hebben het recht de Overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst op te zeggen dan wel te
ontbinden in geval:
(a)
de andere partij failliet wordt verklaard of liquideert dan wel een aanvraag hiertoe is gedaan, in surseance
van betaling verkeert, onder curatele staat; en/of
(b)
zich ten aanzien van de andere partij een situatie van overmacht voordoet en deze langer duurt dan 30
dagen;
Tausch heeft het recht de Overeenkomst onmiddellijk en zonder rechtelijke tussenkomst op te zeggen dan wel te
ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, in geval:
(a)
de Opdrachtnemer wordt ontbonden, door fusie of anderszins ophoudt te bestaan of zijn bedrijfsvoering
staakt;
(b)
de Opdrachtnemer toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende
verplichtingen; en/of
(c)
Tausch dan wel de opdrachtgever van Tausch als gevolg van overmacht niet binnen een redelijke termijn
aan de verplichtingen voortvloeiende uit respectievelijk de Overeenkomst dan wel de overeenkomst tussen
Tausch en de opdrachtgever van Tausch kan voldoen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan,
naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken,
voorzien of niet voorzien, waarop Tausch dan wel de opdrachtgever van Tausch geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Tausch dan wel de opdrachtgever van Tausch niet in staat is haar verplichtingen uit de
overeenkomst na te komen.
Onder overmacht valt in ieder geval: faillissement of overlijden van de opdrachtgever van Tausch, oorlog,
oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, overheidsmaatregelen, en storingen in de levering van energie, bandbreedte, telecommunicatie.
Zodra de Overeenkomst eindigt zal Opdrachtnemer:
(i)
alle gegevens, documenten en materialen, digitaal en in hardcopy, welke hij ten behoeve van de Overeenkomst van Tausch heeft ontvangen en welke hij – en door hem ingeschakelde derden – in het kader van de
uitvoering van de Overeenkomst heeft opgesteld of ontwikkeld, op eerste verzoek van Tausch kosteloos aan
Tausch overdragen. Partijen zullen te zijner tijd nadere afspraken maken over de wijze waarop de
overdracht zal plaatsvinden; en
(ii)
alle bedragen die door Tausch met betrekking tot (een deel van) de beëindigde Overeenkomst zijn betaald,
binnen 7 dagen na beëindiging door (de rechtsopvolger) an Tausch worden terugbetaald.

14.2

14.3

14.4
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Algemene inkoopvoorwaarden

15.
15.1

15.2

15.3
15.4

Geheimhouding
Partijen verbinden zich zowel tijdens, als ook na beëindiging van de Overeenkomst, strikte vertrouwelijkheid in acht te
nemen ten aanzien van alles wat hen in het kader van de Overeenkomst bekend mocht worden over de organisatie
van de ander en de door hen ontvangen gegevens, documenten en materialen, onverminderd het recht van Tausch
om de door Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst ten behoeve van Tausch ontwikkelde documenten en
materialen en producten, te gebruiken. Partijen zullen alle redelijkerwijs van hen te vergen maatregelen treffen
teneinde vorenbedoelde vertrouwelijkheid te verzekeren.
Opdrachtnemer is niet bevoegd om in het kader van de door hem te verlenen diensten en te leveren producten de
naam van Tausch te gebruiken dan wel hiernaar te verwijzen in publicaties, waaronder advertenties, artikelen,
verslagen, zakenbrieven en brochures, tenzij Tausch voor het gebruik van haar naam uitdrukkelijk schriftelijk
toestemming aan Opdrachtnemer heeft gegeven.
Onverminderd het bepaalde in het vorige lid verplicht Opdrachtnemer zich om de gegevens, documenten en materialen welke hem uit hoofde van de Overeenkomst ter beschikking kom(en)(t) uitsluitend te gebruiken voor de nakoming
van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst.
Opdrachtnemer is verplicht zijn personeelsleden en de door hem ingeschakelde derden, te verplichten dezelfde
geheimhoudingsbepalingen jegens de andere partij na te leven.

16.
16.1

Non-concurrentie
Opdrachtnemer zal op geen enkele wijze, direct dan wel indirect, zelf of via een gelieerde partij in welke vorm of
hoedanigheid dan ook, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Tausch:
(a)
een werknemer, distributeur of agent van Tausch overhalen of trachten over te halen om zijn relatie met
Tausch te beëindigen of dit anderszins te bewerkstelligen, of zo een persoon in dienst te nemen of daarmee
een contractuele relatie aan te gaan binnen 2 jaar na de effectieve beëindiging van zijn arbeidsverhouding of
relatie met Tausch of iets te doen waardoor de relatie tussen een werknemer, distributeur of agent en
Tausch nadelig beïnvloed zou kunnen worden; en/of
(b)
een in Nederland gevestigde klant, leverancier of andere persoon die een zakelijke relatie onderhoudt met
Tausch overhalen of trachten over te halen zijn relatie met Tausch te beëindigen of dit anderszins te
bewerkstelligen, of iets te doen waardoor die relatie nadelig beïnvloed zou kunnen worden, dan wel een
concurrent van Tausch bij te staan, bij te doen staan of te trachten bij te staan bij de onder (a) genoemde
activiteiten.

17.
17.1

Overige bepalingen
Indien en voor zover de Overeenkomst en de Voorwaarden, dan wel de bijlagen daarbij tegenstrijdige bepalingen
bevatten, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst.
Opdrachtnemer is niet bevoegd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tausch, de Overeenkomst of een
of meer rechten of verplichtingen daaruit aan een derde over te dragen.
Indien een of meer bepalingen uit de Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of niet afdwingbaar blijk(t)(en), dan wel
door een rechter of een andere autoriteit geheel of gedeeltelijk nietig word(t)(en) verklaard, blijven de Voorwaarden
voor wat betreft de overige bepalingen en het overige deel van de betreffende bepaling(en) volledig van kracht. De
nietige of niet-afdwingbare bepaling(en) zal/zullen door partijen worden vervangen door (een) bepaling(en), die
beantwoord(t)(en) aan de bedoeling van partijen en wel rechtsgeldig en afdwingbaar zal zijn.

17.2
17.3

18.
18.1
18.2

Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsverhouding tussen Tausch en een Opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met een Opdracht, de Overeenkomst, deze Voorwaarden,
een (offerte-)aanvraag of anderszins, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied
de statutaire vestigingsplaats van Tausch is gelegen.
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