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Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder Location Intelligence Service bv;
1. Location Intelligence Service bv
2. Location Intelligence Service bv Consultancy
3. Location Intelligence Service bv Software
4. Location Intelligence Service bv GIS services
5. LIS bv
6. LIS
Hierna te noemen als;
1.
LIS
2.
Wederpartij
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Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte, opdrachtbevestiging en overeenkomst tussen LIS en wederpartij,
waarop LIS deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk
schriftelijk is afgeweken.
Deze voorwaarden gelden voor iedere offerte en definitieve afname van goederen, waaronder roerende en onroerende, tussen
LIS en wederpartij, waarop LIS deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door
partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
Deze voorwaarden gelden voor iedere offerte en definitieve werkzaamheden tussen LIS en wederpartij waarop LIS deze
voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is
afgeweken.
Deze voorwaarden gelden voor iedere offerte en definitieve afname van abonnementen tussen LIS en wederpartij waarop LIS
deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk
is afgeweken.
Deze voorwaarden gelden voor iedere offerte en definitieve geldlening in welke vorm dan ook, ook in de toekomst, tussen LIS
en wederpartij waarop LIS deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door
partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
Deze voorwaarden gelden voor iedere offerte en definitieve overige betrekkingen, ook in de toekomst, tussen LIS en
wederpartij waarop LIS deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen
uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en artikel 2 (sub 1 tot en met 6)
met LIS, voor de uitvoering waarvoor derden dienen te worden betrokken.
Indien ook de wederpartij naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van wederpartij niet van
toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de wederpartij niet in strijd
komen met de algemene voorwaarden van LIS, dan is slechts het in de voorwaarden van LIS bepaalde van toepassing. Enig
andersluidend beding in de voorwaarden van de wederpartij doet aan het voorgaande niet af
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Artikel 3 Offertes
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

De door LIS gemaakte offertes zijn vrijblijvend: deze offertes zijn geldig voor de duur van 30 dagen, tenzij anders aangegeven.
LIS is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt
bevestigd.
Een offerte vervalt indien het product waarop de offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
LIS kan niet aan zijn offertes worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte, dan wel een
onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
Van de door LIS gedane offertes maken deel uit; ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, afbeeldingen en
dergelijke, alsmede eventuele bijlagen en bescheiden die op de offerte van LIS betrekking hebben. Dit alles blijft eigendom van
LIS, moet op verzoek per ommegaande aan LIS worden terug gegeven en mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
niet worden gekopieerd en/of aan derden worden afgegeven.
De prijzen in de door LIS gemaakte offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswegen, tenzij anders
aangegeven.
De prijzen in de door LIS gemaakte offertes zijn exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten,
daaronder inbegrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is LIS daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt
dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij anders aangegeven.
Een samengestelde offerte verplicht LIS niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel
van de opgegeven prijs.
Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 4 Totstandkoming overeenkomst
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Een overeenkomst tussen LIS en wederpartij komt tot stand wanneer wederpartij een offerte schriftelijk of mondeling
aanvaard.
Een mondeling gegeven aanvaarding moet binnen 8 dagen schriftelijk bevestigd worden aan LIS.
Bij een definitieve overeenkomst van leveren van producten of diensten groter dan € 1000,- geld een betalingsbeding als
benoemd in Lid 4.
Bij een overeenkomst als benoemd in Lid 3. geld bij aanvaarding een voorbetaling van 60% van factuurbedrag incl.
btw, en een nabetaling bij levering van 40% van factuurbedrag incl. btw.
Bij een definitieve overeenkomst van het afnemen van een abonnement geld een betalingsbeding als benoemd in Lid 6. en 7.
Bij een overeenkomst als benoemd in Lid 5. geld bij aanvaarding een volledige betaling van de startfee en bijbehorende kosten.
Bij een overeenkomst als benoemd in Lid 5. geld bij aanvaarding een volledige betaling van de eerste termijn.
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Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

LIS zal de offerte en/of definitieve overeenkomst met wederpartij naar beste inzicht, kennis en in overeenstemming met de
eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft LIS het recht bepaalde werkzaamheden te
laten verrichten door derden.
LIS is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te
factureren.
Levering geschied af bedrijf van LIS. De wederpartij is verplich de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter
beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of
instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is LIS gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de
wederpartij.
De wederpartij draagt er zorg voor dat alle proces en project gegevens, waarvan LIS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of
waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
overeenkomst, tijdig aan LIS worden verstrekt.
De wederpartij draagt er zorg voor dat alle bedrijfsgegevens, waarvan LIS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de
wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan
LIS worden verstrekt.
De wederpartij draagt er zorg voor dat alle financiële gegevens, waarvan LIS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de
wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan
LIS worden verstrekt.
De wederpartij draagt er zorg voor dat alle, overige gegevens, waarvan LIS aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de
wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan
LIS worden verstrekt.
LIS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat LIS is uitgegaan van de door wederpartij verstrekte onjuiste
en/of onvolledige informatie, tenzij deze onjuistheden en/of onvolledigheden door haar kenbaar behoorde te zijn.
LIS is vrij om updates en wijzigingen door te voeren binnen de software zonder toestemming van wederpartij. Indien
dergelijke wijzigingen een verandering van de bij wederpartij geldende procedure tot gevolg hebben, zal LIS wederpartij
hierover zo tijdig mogelijk inlichen en komen de kosten van deze verandering voor rekening van wederpartij.
Wederpartij kan de uitvoering van de dienst voortzetten met gebruikmaking van een nieuwe of gewijzigde versie van de
software.
LIS is niet gehouden specifiek voor wederpartij bepaalde eigenschappen of functionaliteiten van de dienst of software te
handhaven, te wijzigen of toe te voegen.
LIS is gerechtigd de dienst geheel of gedeeltelijk tijdelijk buiten gebruik te stellen voor preventief, correctief of adaptief
onderhoud. LIS zal de buitengebruikstelling niet langer laten duren dan noodzakelijk.
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Artikel 6 Gebruiksrecht
1.
2.
3.

LIS stelt aan wederpartij de in de overeenkomst bepaalde software en de daarbij behorende gebruikersdocumentatie ter
beschikking.
De verplichting tot terbeschikkingstelling door LIS en het gebruikrecht van wederpartij strekt zich uitsluitend tot de
objectcode. Het gebruiksrecht strekt zich niet uit tot de broncode en de technische documentatie.
Het gebruiksrecht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar.

Artikel 7 Gebruiksbeperkingen
1.

2.

3.

Wederpartij zal de tussen LIS en wederpartij overeengekomen beperkingen in het recht tot gebruik van de software steeds
stipt naleven. Wederpartij is zich ervan bewust dat schending van een overeengekomen gebruikersbeperking zowel een
toerekenbaar tekortschieten is in nakoming van de overeenkomst inhoud alsook inbreuk op de rechten van intellectueel
eigendom.
De overeengekomen gebruikersbeperkingen hebben betrekking op:
Het maximaal aantal users
Bepaalde vormen en doeleinden van gebruik (bijv. Zakelijk gebruik of gebruik voor prive doeleinden.
Iedere andere kwantitatieve of kwalitatieve beperking.
Wederpartij zal de sofware enkel binnen eigen organisatie inzetten.

Artikel 8 Prijzen
1.
2.
3.

De prijzen van LIS zijn exclusief omzetbelasting en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen , exclusief
verpakking, kosten voor vervoer en overige kosten..
De in offertes, contracten en (definitieve)overeenkomsten vermelde prijzen zijn gebaseerd op de, ten tijde van totstandkoming
van de overeenkomst, geldende kostenfactoren zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loonen transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswegen.
LIS behouden het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van
levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de wederpartij in rekening te
brengen. Voorts heeft LIS het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren
zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is.

Artikel 9 Contractduur, uitvoeringstermijn
1.
2.

De overeenkomst tussen LIS en wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst
andes voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen op
opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij LIS derhalve
schriftelijk in gebreke te stellen. LIS dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uivoering te geven aan
de overeenkomst.

Artikel 10 Wijziging van de overeenkomst
1.
2.

Indien tijdens de opdracht en/of overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering van de te verrichten werkzaamheden
de overeenkomst dient te worden gewijzigd en/of aangevuld, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg de
overeenkomst dien overeenkomstig aanpassen.
Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal LIS de
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3.

wederpartij hierover uitsluitend schriftelijk van tevoren inlichten
Indien een vast tarief is overeengekomen, dan zal LIS daarbij aangeven in hoeverre de wijziging en/of aanvulling van de
overeenkomst een overschrijding van dit tarief tot gevolg heeft.

Artikel 11 Geheimhouding
1.
2.

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie in de ruimste zin en direct of indirect
verband houdende informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bronnen hebben gekregen.
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Lid 1. is onverkort van toepassing op werknemers van wederpartij.

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud
1.
2.
3.

Alle eigendomsrechten van de door LIS geleverde zaken blijven eigendom van LIS totdat de wederpartij alle verplichtingen uit
de gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
Alle zaken zoals benoemd in lid 1. Mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De
wederpartij is niet bevoegd om de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op andere wijze te bezwaren.
De wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van
LIS veilig te stellen.

2.
3.
4.
5.
6.
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Artikel 13 Intellectuele eigendom
1.
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LIS behoud zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele weten regelgeving.
Alle eigendomsrechten ten aanzien van de software, bijbehorende documentatie en broncode berusten bij LIS, ook indien
wederpartij een vergoeding betaalt voor het ontwikkelen of aanschaffen ervan door LIS.
Alle eigendomsrechten van de door LIS uitgegeven zaken die onder een abonnement vallen berusten bij LIS.
Alle door wederpartij verstrekte documenten en informatie zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door LIS en mogen
niet door hem zonder voorafgaande toestemming van wederpartij worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van
derden gebracht.
Alle door LIS verstrekte documenten en informatie zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de wederpartij en
mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van LIS worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van
derden gebracht.
Het is wederpartij niet toegestaan software en/of andere programmatuur te verkopen, verhuren, vervreemden, in zekerheid
over te dragen dan wel aan derden af te staan of te wijzigen.

KVK nummer::
76967085
BTW nummer:
NL860856677B01

Artikel 14 Relatie beding
1.
2.

De wederpartij is gehouden aan een relatiebeding. Dit houdt in dat het wederpartij niet is toegestaan wervingsactiviteiten te
ontplooien bij LIS ten gunste van zijn eigen bedrijf tijdens de looptijd van de overeenkomst, alsmede 1 jaar na de looptijd van de
overeenkomst.
Lid 1. is onverkort van toepassing op werknemers van wederpartij.

Artikel 15 Verplichtingen wederpartij
1.
2.
3.
4.

Wederpartij van LIS alle medewerking verlenen en faciliteiten verlenen die nodig zijn en gebruikelijk zijn voor de uitvoering
van de overeenkomst. Ter voorkoming van schade aan instrumenten, systemen, andere zaken en personeel zal wederpartij
passende maatregele nemen.
Wederpartij zal medewerkers van LIS ter plaatse volledig informeren over veiligheidsvoorschriften en andere
voorzorgsmaategelen en over bij hen aanwezige gevaarlijke ruimtes en stoffen.
Schade die ontstaat doordat niet, niet volledig of niet tijdig is voldaan aan het in lid 1. bepaalde, is voor rekening van
wederpartij.
Indien door een aan wederpartij toe te rekenen oorzaak LIS op een door partijen afgesproken tijdstip niet aan haar
werkzaamheden kan beginnen of deze niet kan continueren, kunnen de wachttijden en/of tevergeefs gemaakte kosten die
daarvan het gevolg zijn, aan wederpartij worden doorberekend.

Artikel 16 Opzegging
Op alle bij LIS afgenomen abonnementen geld een opzegtermijn van 3 maanden voor het einde van de looptijd, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen

Artikel 17 Ontbinding van de overeenkomst
1.
a.
b.
c.
d.
2.
3.

De vorderingen van LIS op de wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
Na het sluiten van de overeenkomst LIS ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij
de verplichtingen niet zal nakomen.
Indien LIS de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze
zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
De wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.
Indien door de vertraging aan de zijde van de wederpartij niet langer van LIS kan worden gevergd dat hij de overeenkomst
tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities zal nakomen
In de in lid 1. genoemde gevallen is LIS bevoegd de verdere uitvoering van de offerte en/of overeenkomst op te schorten, dan
wel tot ontbinding van de offerte/opdracht en/of overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van LIS
schadevergoeding te vorderen.
Indien LIS tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten
daardoor op enigerlei ontstaan

Artikel 18 Gebreken, Klachten
1.

Binnen 14 dagen na aanvang van de offerte/opdracht en/of overeenkomst dienen klachten dan wel gebreken aan LIS schriftelijk
kenbaar gemaakt te worden. Indien deze klachten dan wel gebreken later zijn ontstaan, dienen deze binnen 5 dagen na de
ontdekking ervan schriftelijk aan LIS kenbaar te worden gemaakt.
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2.
3.

Indien de klacht gegrond is, zal LIS de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen in de offerte en/of
overeenkomst, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de wederpartij
schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
Indien het alsnog verrichten van de werkzaamheden niet meer mogelijk of zinloos is, zal LIS slechts aansprakelijk zijn binnen de
grenzen van Artikel 23.

Artikel 19 Service Level Agreement
Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau (Service Level Agreement) worden steeds slechts schriftelijk uitdrukkelijk
overeengekomen. Wederpartij zal LIS steeds informeren omtrent alle omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de dienstverlening
en de beschikbaarheid daarvan. Indien afspraken over een serviceniveau worden gemaakt, dan wordt de beschikbaarheid gemeten met
buitenbeschouwinglating van vooraf aangekondigde buitengebruikstelling wegens onderhoud alsmede met omstandigheden die buiten de
invloedssfeer van LIS zijn gelegen en met inachtneming van de dienst als geheel gedurende de duur van de overeenkomst. Behoudens
tegenbewijs zal de door wederpartij gemeten beschikbaarheid en serviceniveau als volledig bewijs gelden.

Artikel 20 Tarieven
1.
2.
3.
4.

Partijen zijn bij het tot stand komen van de offerte/opdracht en/of overeenkomst een vast tarief overeengekomen.
Indien geen vast tarief wordt overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren, kosten
materialen, voeding, medicatie, strooisel. Het tarief wordt berekend volgens gebruikelijk en/of werkelijk tarief van LIS,
geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend tarief is overeengekomen.
Indien LIS met de wederpartij een vast tarief overeenkomt, is LIS niettemin gerechtigd tot verhoging van dit tarief. LIS mag
prijsstijgingen doorberekenen, indien LIS kan aantonen dat zich tussentijds significante prijswijzigingen hebben voorgedaan.
LIS mag eens per jaar prijsstijgingen doorberekenen, anders als aangegeven in Lid 3.

Artikel 21 Betalingen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een van LIS bankreaties, op een door LIS aan te geven wijze
en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door LIS is aangegeven.
LIS is gerechtigd om periodiek te factureren.
Betaling van abonnementen dient geheel te geschieden per jaar vooruit in de eerste maand van de looptijd.
Na het verstrijken van de gestelde termijn is wederpartij van rechtswege in verzuim. De wederpartij is vanaf het moment van in
verzuim treden over het opeisbare bedrag 1% per maand verschuldigd, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de
wettelijke rente verschuldigd is.
In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij zullen de vorderingen van LIS en de
verplichtingen van de wederpartij jegens LIS onmiddellijk opeisbaar zijn.
Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten,
in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij, dat de voldoening
betrekking heeft op een latere factuur.
Bij wanbetaling door wederpartij kan door LIS de inning uit handen worden gegeven. De te maken kosten, inclusief
buitengerechtelijke en executiekosten zullen worden verhaald op de wederpartij.
Bij wanbetaling door wederpartij kan door LIS beslag gelegd worden op zaken van wederpartij tot het moment dat de
wanbetaling vereffend wordt.
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Artikel 22 Incassokosten
Is de wederpartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten hieruit
voortvloeiende geheel voor rekening van wederpartij. Indien LIS aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs
noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 23 Aansprakelijkheid
Indien LIS aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd:
1. Indien LIS aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van LIS beperkt tot maximaal tweemaal de
factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
2. De aansprakelijkheid van LIS, voor zover deze al door haar verzekeraar wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de
verzekeraar gedane uitkering.
3. LIS is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
4. LIS is nimmer aansprakelijk voor planschade.
5. LIS is niet aanspraklijk voor schade die ontstaat doordat de geleverde zaken niet voldoen aan de wettelijke of anderzins van
overheidswege gestelde of te stellen eisen aan het gebruik van deze zaken.
6. Wederpartij is gehouden aan LIS alle relevante gegevens inzake bedrijfsgegevens, financiële gegevens en achtergrond, waarvan
wederpartij begrijpt of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor LIS noodzakelijk zijn, te verschaffen. Indien zou
blijken dat deze gegevens onjuist of onvolledig waren, is wederpartij aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade.

Artikel 24 Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze verstaan naast wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten
komende oorzaken, voorzien of niet voorziend, waarop LIS geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor LIS niet in staat is haar
verplichtingen na te komen. Werkstakingen binnen LIS of van derden daaronder begrepen. LIS heeft ook het recht zich op
overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat LIS
zijn verbintenis had moeten nakomen.
2. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van LIS opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de
verplichtingen door LIS niet mogelijk is langer duurt dan 1 maand zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
3. Indien LIS bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan
haar verplichtingen kon voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de
wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst

Artikel 25 Geschillenbeslechting
1
2

De rechter in de woonplaats van LIS is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd
is. Niettemin heeft LIS het recht haar wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet bevoegde rechter.
Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling
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overleg te beslechten.

Artikel 26 Toepasselijk recht
Op elke offertes en aangegane overeenkomsten tussen LIS en wederpartij is Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 27 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn ten alle tijden te verkrijgen bij LIS.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige
opdracht.
Voor akkoord getekend:
Renkum, 28 april 2020
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