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Artikel 1 Begripsbepaling 
Onder Equipo wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de 
besloten vennootschap Equipo B.V., alsmede alle aan Equipo 
gelieerde vennootschappen die deze algemene voorwaarden 
eveneens gebruiken. 
Onder Afnemer wordt in deze algemene voorwaarden begrepen 
degene in wiens opdracht en voor wiens rekening diensten worden 
verricht of aan wie producten worden geleverd. 
 
Artikel 2 Toepasselijkheid 
Deze algemene voorwaarden zijn, met uitsluiting van algemene 
voorwaarden van de Afnemer, van toepassing op alle aanbiedingen, 
overeenkomsten en leveringen van diensten en/of goederen tussen 
Equipo en de Afnemer. Afwijking of wijziging van deze voorwaarden 
is slechts geldig met schriftelijke toestemming van Equipo en geldt 
uitsluitend voor de overeenkomst waarbij een dergelijke afwijking of 
wijziging is overeengekomen. Equipo wijst uitdrukkelijk de 
toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van 
Afnemer van de hand. 
 
Artikel 3 Aanbiedingen en offertes 
Alle aanbiedingen en offertes van Equipo zijn vrijblijvend, tenzij 
Equipo zich schriftelijk aan een geldigheidsduur heeft gebonden. 
Aanbiedingen en offertes verplichten Equipo niet tot het aangaan 
van een overeenkomst. Aanbiedingen en offertes mogen niet ter 
inzage van derden worden gegeven. 
 
Artikel 6 Tarieven en kosten   
Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde 
kostenramingen staat in de offerte aangegeven, of daarin zijn 
begrepen de administratiekosten, reisuren, reis- en verblijfkosten en 
andere opdrachtgebonden kosten. Alle tarieven zijn exclusief 
omzetbelasting (BTW) en andere heffingen en/of belastingen welke 
van overheidswege zijn en/of worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk 
anders is vermeld. Indien na de totstandkoming van de 
overeenkomst een of meer kostprijsfactoren, waaronder begrepen 
de factoren hiervoor genoemd in dit artikel, verhoging ondergaan, is 
Equipo gerechtigd de overeengekomen tarieven te verhogen. 
Equipo zal eventuele tariefsverhoging als hiervoor bedoeld 
schriftelijk melden aan de Afnemer. Indien de Afnemer bezwaren 
heeft tegen de door Equipo toegepaste prijsverhogingen, dient hij/zij 
Equipo daarvan binnen 14 dagen na verzending van de hiervoor 
genoemde melding schriftelijk in kennis te stellen, bij gebreke 
waarvan de prijsverhogingen door de Afnemer worden geacht te zijn 
aanvaard.  
 
Artikel 7 Meerwerk 
Aan de Afnemer worden tegen overeengekomen of, bij gebreke 
daarvan, de gebruikelijke tarieven in rekening gebracht alle hogere 
kosten en/of meer werk die voortvloeien uit wijzigingen en/of 
correcties in de oorspronkelijke opdracht. 
 
Artikel 8 Leveringstermijnen 
Alle door Equipo genoemde of overeengekomen (leverings-) 
termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de 
gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Equipo 
bekend waren. Equipo spant zich er naar behoren voor in 
overeengekomen (leverings-)termijnen zoveel mogelijk in acht te 
nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of 
overeengekomen (leverings-)termijn brengt Equipo niet in verzuim. 
In alle gevallen, derhalve ook indien partijen schriftelijk en 
uitdrukkelijk een uiterste termijn zijn overeengekomen, komt Equipo 
wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat de Afnemer hem 
schriftelijk in gebreke heeft gesteld. Equipo is niet gebonden aan al 
dan niet uiterste (leverings-)termijnen die vanwege buiten zijn macht 
gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de 
overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen 
worden. Evenmin is leverancier gebonden aan een al dan niet 
uiterste leveringstermijn als partijen een wijziging van de inhoud of 
omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties 
etc.) zijn overeengekomen. 

Indien overschrijding van enige (leverings-)termijn dreigt, zullen 
Equipo en de Afnemer zo spoedig mogelijk in overleg treden. 
 
Artikel 8 Betalingen  
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na datum vermeld op 
de factuur volledig en zonder enig beroep op korting en/of 
verrekening uit welke hoofde ook. Indien de Afnemer het niet eens is 
met het gefactureerde bedrag stelt hij Equipo daarvan onmiddellijk 
doch uiterlijk binnen de betalingstermijn van 14 dagen, schriftelijk op 
de hoogte bij gebreke waarvan de Afnemer geacht wordt in te 
stemmen met het gefactureerde bedrag. Indien betaling niet binnen 
14 dagen na facturering geschiedt, is de Afnemer, zonder dat 
daartoe enige ingebrekestelling vereist is, in verzuim. In dat geval is 
de Afnemer over het achterstallige bedrag een rente verschuldigd 
van 12% op jaarbasis. De rente wordt per dag, een dagdeel te 
rekenen als een hele dag, berekend. Iedere overschrijding van de 
betalingstermijn geeft Equipo de bevoegdheid haar verplichtingen 
jegens de wederpartij onmiddellijk en zonder voorafgaande 
schriftelijke kennisgeving op te schorten. Bij niet of niet tijdige 
betaling is de Afnemer naast het verschuldigde bedrag en de daarop 
verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel 
de buitengerechtelijke als de gerechtelijke incassokosten, daaronder 
mede inbegrepen de administratiekosten, kosten voor advocaten, 
deurwaarders en incassobureaus. Elke verrekeningsbevoegdheid 
van de Afnemer, uit welke hoofde dan ook, wordt uitgesloten. 
 
Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud  
Equipo blijft eigenaar van alle door haar geleverde goederen zolang 
de Afnemer niet aan al zijn/haar (betalings-)verplichtingen - uit welke 
hoofde dan ook - jegens Equipo heeft voldaan. De eigendom van 
die goederen gaat pas dan over op de Afnemer, wanneer de 
Afnemer al zijn/haar (betalings-)verplichtingen - uit welke hoofde 
dan ook - jegens Equipo is nagekomen. De Afnemer zal 
aanduidingen van auteursrecht niet verwijderen. Auteursrechten 
blijven ten allen tijde bij Equipo rusten tenzij anders 
overeengekomen. Het in dit artikel gestelde geldt eveneens voor de 
speciaal voor de Afnemer ontwikkelde computerprogramma's in de 
vorm van broncodes alsmede de gegevens, resultaten en 
instructies, neergelegd in rapporten, documentatiemateriaal en 
dergelijke. 
 
Artikel 11 Risico 
Het risico van verlies, diefstal of beschadiging van zaken, producten, 
programmatuur of gegevens die voorwerp van de overeenkomst 
zijn, gaat op de Afnemer over op het moment waarop deze in de 
feitelijke beschikkingsmacht van de Afnemer zijn gebracht. 
 
Artikel 10 Vertrouwelijke informatie 
Alle informatie in het kader van een overeenkomst verstrekt mag 
niet, op welke wijze dan ook, aan derden kenbaar worden gemaakt, 
noch door Equipo, noch door de Afnemer, tenzij in redelijkheid dit 
niet gevergd kan worden. Beide partijen leggen deze verplichting op 
aan hun werknemers.  
 
Artikel 11 Geheimhouding 
Equipo zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen 
ten einde de informatie van vertrouwelijke aard omtrent bedrijfs-
aangelegenheden van Afnemer geheim te houden. 
 
Artikel 12 Aansprakelijkheid 
Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het bedrag vermeld 
op de desbetreffende factuur voor de opdracht of bij een 
doorlopende opdracht het bedrag vermeld op de laatste 
maandelijkse factuur. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte c.q. 
gevolgschade is uitgesloten. 
 
Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen 
Op de rechtsverhouding tussen Equipo en de Afnemer is uitsluitend 
Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend 
worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. 


