Algemene Verkoopvoorwaarden Secuur Brandveiligheid B.V.
Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Secuur: Secuur Brandveiligheid B.V., statutair gevestigd te Krimpen aan den IJssel, kantoorhoudende aan de W. Barentszstraat 21 te 3124 LC
Schiedam, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 24294561
opdrachtgever: de contractuele wederpartij van Secuur in wiens opdracht Secuur zaken levert en/of werkzaamheden verricht.
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Artikel 2. Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Secuur aan opdrachtgever en op alle rechtsbetrekkingen en overeenkomsten
tussen Secuur en opdrachtgever.
Afwijkingen en aanvullingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt door Secuur uitdrukkelijk van de hand gewezen.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Secuur, voor de uitvoering waarvan door Secuur derden dienen te
worden betrokken.
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig
van kracht blijven.
Artikel 3. Offertes
Alle aanbiedingen en andere uitingen van Secuur zijn vrijblijvend, tenzij door Secuur schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Een offerte of
aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
Secuur kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan
wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
Tenzij anders overeengekomen, is een door Secuur uitgebrachte offerte maximaal 30 dagen geldig.
Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens haar aan Secuur opgegeven maten, eisen, specificaties van de prestatie en
andere gegevens waarop Secuur haar aanbieding baseert.
Een overeenkomst komt tot stand wanneer opdrachtgever het aanbod van Secuur aanvaardt, tenzij Secuur het aanbod onverwijld doch uiterlijk binnen 2
werkdagen na het sluiten van de overeenkomst intrekt zonder uitvoering aan de overeenkomst te hebben gegeven.
Indien de aanbieding niet door de opdrachtgever wordt geaccepteerd, is Secuur gerechtigd de kosten van het doen van die aanbieding in rekening te
brengen bij degene die Secuur verzocht heeft de aanbieding te doen.
Artikel 4. Ondergeschikten
Aanbiedingen door of afspraken met ondergeschikten van Secuur of door haar ingeschakelde derden binden Secuur niet, tenzij zij die aanbiedingen of
afspraken schriftelijk heeft bevestigd.
Artikel 5. Intellectuele eigendom
Door Secuur of in haar opdracht vervaardigde tekeningen, ontwerpen, technische omschrijvingen, berekeningen etc., blijven eigendom van Secuur en
mogen niet zonder haar toestemming worden gekopieerd of anderszins vermenigvuldigd of aan derden worden verstrekt of getoond, al dan niet met de
bedoeling een vergelijkbare offerte te verkrijgen.

Artikel 6. Verplichtingen en aansprakelijkheid opdrachtgever
De opdrachtgever is verplicht om op haar kosten er voor te zorgen dat Secuur tijdig
kan beschikken over:
- alle gegevens, vergunningen, ontheffingen, beschikkingen etc. die nodig zijn voor een
goede uitvoering van het werk;
- het terrein/de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd;
- voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag, afvoer van bouwstoffen, materialen en
werktuigen;
- voldoende aansluitmogelijkheden voor machines, verlichting, verwarming, gas,
perslucht, water etc;
- informatie over de aanwezigheid en ligging van eventuele kabels en leidingen.
Benodigde gas-, water en elektriciteit zijn voor rekening van opdrachtgever.
2.
Indien de opdrachtgever bepaalde aan het werk gerelateerde werkzaamheden aan derden heeft uitbesteed, is zij verplicht er voor zorg te dragen dat die
werkzaamheden tijdig en naar behoren worden uitgevoerd. Indien dat niet het geval is, kan Secuur niet aansprakelijk worden gehouden voor het geval zij
haar werkzaamheden daardoor niet tijdig en naar behoren kan uitvoeren. Hetzelfde geldt voor schade aan het werk die door de door opdrachtgever
ingeschakelde derden is veroorzaakt.
3.
De opdrachtgever is aansprakelijk voor de door haar voorgeschreven constructies en werkwijzen en voor door of namens haar gegeven orders of
aanwijzingen.
4.
De opdrachtgever is aansprakelijk voor eventuele reeds aanwezige bodemverontreiniging.
1.

Artikel 7. Verplichtingen Secuur
Secuur is verplicht om het werk tijdig, conform de overeenkomst en naar de eisen van goed en deugdelijk werk uit te voeren. Secuur zal het werk na
aanvang zoveel mogelijk zonder onderbreking voortzetten.
2.
De in het vorige lid bedoelde verplichting geldt niet, indien en voor zover er sprake is van overmacht of nakoming van die verplichting anderszins
redelijkerwijze niet van Secuur kan worden verlangd. Onder overmacht worden tevens onwerkbare dagen verstaan, zoals hierna in artikel 16 omschreven.
3.
Secuur zal redelijke orders en aanwijzingen van de opdrachtgever opvolgen. Eventuele extra kosten die dit met zich meebrengt, zijn voor rekening van de
opdrachtgever.
4.
Indien gewijzigde uitvoering van het werk door omstandigheden van buitenaf, zoals bijvoorbeeld wijzigingen in wet- en regelgeving, noodzakelijk is, zal
Secuur de opdrachtgever daarvan ter stond in kennis stellen, onder opgave van de extra kosten die dat met zich meebrengt. Een eventuele gewijzigde
uitvoering die als gevolg daarvan tot stand komt, wordt als meer- en minderwerk verrekend.
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Artikel 8. Aansprakelijkheid
Secuur is niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) tekortkomingen in geval van overmacht. Van overmacht is sprake indien een tekortkoming Secuur niet
kan worden toegerekend. Een tekortkoming kan Secuur niet worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet,
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Van overmacht is in ieder geval (maar niet uitsluitend) sprake indien de
tekortkoming het gevolg is van oorlog of oorlogsgevaar, burgeroorlog en oproer, molest, sabotage, energiestoring, overstroming, aardbeving, storm of
andere weersinvloeden, brand, bedrijfsbezetting, werkstakingen.
Indien Secuur aansprakelijk mocht zijn voor schade die de opdrachtgever als gevolg van de uitvoering van de opdracht door Secuur mocht lijden, dan is die
aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.
Secuur is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Secuur is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte
onjuiste en/of onvolledige en/of ongeschikte gegevens, constructies, werkwijzen, materialen, zaken, etc.
Secuur is niet aansprakelijk voor eventuele boetes of kortingen op de aanneemsom die de opdrachtgever jegens een eventuele hoofdopdrachtgever verbeurt.
Secuur is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder gederfde winst, geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Indien ondanks
het bepaalde in de overeenkomst en deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid van Secuur bestaat, komt uitsluitend directe schade voor
vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt verstaan:
de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op de schade
die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt;
de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Secuur aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover
deze aan Secuur toegerekend kunnen worden;
redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot
beperking van de schade die in de zin van deze algemene voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt.
In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Secuur beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door haar aansprakelijkheidsverzekeraar wordt
uitgekeerd.
De termijn waarbinnen Secuur tot vergoeding van schade kan worden aangesproken, is, behoudens voor zover in de overeenkomst of deze algemene
voorwaarden anders is bepaald, op straffe van verval van de rechten van opdrachtgever op schadevergoeding, beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf de
dag waarop opdrachtgever redelijkerwijs met de schade bekend had kunnen zijn.
Artikel 9. Vrijwaring
Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Secuur zal de opdrachtgever Secuur vrijwaren van alle aanspraken van derden, uit welken
hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten, interesten, of andersoortige aanspraken, verband houdende met de uitvoering van de
overeenkomst door Secuur.
Indien Secuur door derden mocht worden aangesproken in verband met de uitvoering van de overeenkomst die Secuur met de opdrachtgever heeft gesloten,
dan is de opdrachtgever gehouden op haar kosten Secuur zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval
verwacht mag worden. Mocht de opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Secuur, zonder ingebrekestelling,
gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Secuur en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico
van de opdrachtgever.
Artikel 10. Uitbesteding
Secuur is gerechtigd om het werk of onderdelen daarvan aan derden uit te besteden, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen dat het werk door Secuur
persoonlijk dient te worden uitgevoerd.
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Artikel 11. Aanneemsom / prijs
Tenzij anders overeengekomen, voert Secuur het werk uit tegen een vaste aanneemsom.
Indien is overeengekomen dat het werk in fasen wordt uitgevoerd en de uitgevoerde gedeelten afzonderlijk gefactureerd worden, dan kan Secuur de
uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase
schriftelijk heeft goedgekeurd.
Indien partijen werk in regie zijn overeengekomen, zal Secuur de werkelijk bestede uren en materialen op basis van de vooraf overeengekomen tarieven en
opslagen voor algemene kosten, risico en winst bij opdrachtgever in rekening brengen. Secuur houdt ter zake een registratie/administratie bij. Die
registratie/administratie geldt in alle gevallen als bindend tussen partijen.
Indien zich na het sluiten van de overeenkomst kostenverhogende omstandigheden voordoen, zonder dat dit Secuur kan worden verweten, zoals
bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, wijzigingen in wet- en regelgeving, dan is Secuur gerechtigd om de aanneemsom of haar prijs daarop aan te passen.

Artikel 12. Meer- en minderwerk
Secuur is gerechtigd meerwerk in rekening te brengen en gehouden minderwerk in
mindering op de afgesproken aanneemsom te brengen. Als meerwerk wordt beschouwd:
- al hetgeen door Secuur op uitdrukkelijk verzoek door of namens de opdrachtgever
boven de in de overeenkomst vastgestelde hoeveelheden en/of soorten te verwerken
materialen wordt geleverd en/of aangebracht, dan wel boven de in de overeenkomst
genoemde werkzaamheden, wordt gepresteerd;
- noodzakelijke, niet expliciet overeengekomen werkzaamheden, die op voorhand
redelijkerwijs niet voor Secuur voorzienbaar waren, waarvan de
opdrachtgever weet of behoort te weten dat die werkzaamheden extra kosten met zich
meebrengen.
2. In alle gevallen van meerwerk zal Secuur opdrachtgever tijdig wijzen op de noodzaak van
een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de opdrachtgever die noodzaak uit
zichzelf had moeten begrijpen.
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Artikel 13. Levering van goederen
Indien levering op het werk is overeengekomen, zullen de goederen worden geleverd op een vervoermiddel, op de in de overeenkomst genoemde locatie.
Noemt de overeenkomst geen locatie, dan zal de levering plaatsvinden in depot op de bouwplaats of op een locatie zo dicht mogelijk bij de bouwplaats.
Secuur hoeft de goederen niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar terrein op een goede losplaats kan komen.
Opdrachtgever is verplicht de goederen op de locatie die uit lid 1 volgt in ontvangst te nemen en direct te lossen en ervoor zorg te dragen dat er voldoende
ruimte voor aflevering en lossing is. Bij gebreke daarvan komen de daardoor ontstane kosten voor haar rekening.
Artikel 14. Keuring
Het is de opdrachtgever toegestaan om op eigen kosten de door Secuur te gebruiken bouwstoffen en materialen bij aankomst op het werk te keuren. Indien
het werk hierdoor vertraging oploopt, komen de gevolgen daarvan voor rekening van de opdrachtgever, tenzij uit de keuring blijkt dat de bouwstoffen en
materialen niet geschikt zijn voor hun doel. Opdrachtgever kan bouwstoffen en materialen alleen afkeuren wanneer de van overheidswege voorgeschreven
(bijvoorbeeld NEN-normen), door de leverancier voorgeschreven of anderszins toepasselijke normen, zoals die voor goede en deugdelijke bouwstoffen en
materialen gelden, worden geschonden.
Het voorgaande is niet van toepassing op materialen die door de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. De opdrachtgever staat er voor in dat de
betreffende materialen van een goede hoedanigheid zijn en geschikt zijn voor het doel waarvoor zij worden gebruikt. Indien dit niet het geval is, zijn de
gevolgen daarvan voor rekening van de opdrachtgever, tenzij Secuur wist of moest weten dat de betreffende bouwstoffen en materialen ongeschikt waren
en zij desondanks heeft verzuimd om de opdrachtgever daarvoor te waarschuwen.
De bouwstoffen / materialen uit het werk, waarvan de opdrachtgever heeft aangegeven dat zij die wil behouden, zullen door haar, op haar kosten, van het
werk worden verwijderd. Alle overige bouwstoffen en materialen zullen door Secuur worden verwijderd.
Indien de bouwstoffen en materialen tijdens de duur van het werk door de opdrachtgever worden bewaard, is het risico van verlies, beschadiging of diefstal
voor rekening van de opdrachtgever.
Indien de prijzen van materialen na het sluiten van de aannemingsovereenkomst wijzigen, is Secuur gerechtigd de financiële gevolgen daarvan aan
opdrachtgever door te belasten.
Zichtbare gebreken aan geleverde materialen dienen binnen 2 dagen na levering schriftelijk aan Secuur gemeld te worden. Niet zichtbare gebreken aan
geleverde materialen dienen binnen 2 dagen na ontdekking schriftelijk aan Secuur gemeld te worden. Het vorenstaande geldt op straffe van verval van het
recht van opdrachtgever om herstel, vervanging en/of schadevergoeding te vorderen.
Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud en retentierecht
Door Secuur geleverde zaken blijven haar eigendom zolang de opdrachtgever het daar tegenover staande factuurbedrag niet heeft betaald.
Secuur is gerechtigd om de in het vorige lid bedoelde zaken met onmiddellijke ingang terug te nemen ingeval:
- het faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever wordt aangevraagd of
uitgesproken / verleend;
- bij liquidatie van opdrachtgever;
- bij beslaglegging ten laste van opdrachtgever;
- bij ondercuratelestelling van opdrachtgever of indien deze anderszins de
beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of een deel daarvan verliest;
- indien opdrachtgever (onderdelen van) haar onderneming of de zeggenschap daarover
geheel of gedeeltelijk overdraagt, haar onderneming geheel of gedeeltelijk of de
bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt;
- bij ontbinding of overlijden van opdrachtgever;
- indien opdrachtgever haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt;
- indien Secuur goede grond heeft te vrezen dat opdrachtgever haar verplichtingen uit de
overeenkomst niet zal (kunnen) nakomen.
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de
opdrachtgever verplicht om Secuur daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
Het is de opdrachtgever verboden om terzake van de door Secuur geleverde zaken beheers- of beschikkingsdaden te verrichten, zolang zij niet integraal aan
haar betalingsverplichting jegens Secuur heeft voldaan.
Opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en
waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Secuur ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de
verzekering is Secuur gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de opdrachtgever zich er jegens Secuur bij voorbaat toe om haar
medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
Voor het geval Secuur haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet
herroepelijke toestemming aan Secuur en door Secuur aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Secuur zich bevinden
en die zaken terug te nemen.
Indien Secuur in het kader van de uitvoering van het werk zaken van de opdrachtgever onder zich houdt, is zij gerechtigd om die zaken achter te houden,
indien en voor zover de opdrachtgever niet integraal aan haar betalingsverplichting jegens Secuur heeft voldaan.
Artikel 16. Uitvoeringsduur / levertijd
Indien voor de uitvoering van het werk en/of de levering van materialen een termijn is overeengekomen, is dat geen fatale termijn. Secuur zal zich er
evenwel zoveel mogelijk voor inspannen om het werk binnen die termijn uit te voeren en/of de materialen binnen die termijn te leveren.
Indien de termijn, waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is bepaald in werkbare werkdagen, wordt onder werkdag verstaan een kalenderdag, tenzij
deze valt op een algemeen of ter plaatse van het werk erkende, of door de overheid dan wel bij of krachtens cao voorgeschreven rust- of feestdag,
vakantiedag of andere niet individuele vrije dag.
Als de oplevering van het werk moet plaatsvinden op een dag die geen werkdag is, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van
oplevering.
Indien een termijn voor uitvoering van het werk en/of levering van werkzaamheden is overeengekomen, dan wordt die termijn verlengd met het aantal
onwerkbare werkdagen tijdens de duur van het werk. Van een onwerkbare dag is sprake, indien als gevolg van niet voor rekening van Secuur komende
omstandigheden (weersinvloeden daaronder begrepen) gedurende minimaal 5 uren door het grootste deel van de arbeiders en/of machines niet kan worden
gewerkt.
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Eveneens wordt een overeengekomen termijn verlengd met het aantal dagen dat het werk als gevolg van overmacht, wijzigingen in de overeenkomst of
voorwaarden van uitvoering wordt vertraagd, als ook met het aantal dagen dat het werk wordt vertraagd door omstandigheden die overigens aan
opdrachtgever zijn toe te rekenen.
Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waarvoor opdrachtgever verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Secuur
voortvloeiende directe en indirecte schade en kosten (daaronder tevens begrepen eventuele buitengewone uren, overuren, opslagen etc.) door opdrachtgever
te worden vergoed.
Artikel 17. Oplevering
Indien Secuur van mening is dat het werk klaar is om te worden opgeleverd, zal zij de opdrachtgever daarvan in kennis stellen. Indien de opdrachtgever het
werk vervolgens aanvaardt, wordt het werk als opgeleverd beschouwd.
Indien de opdrachtgever Secuur niet binnen 8 dagen na de in het vorige lid bedoelde mededeling van Secuur schriftelijk heeft bericht dat het werk is
aanvaard of, indien de opdrachtgever niet binnen die termijn schriftelijk, onder mededeling van de resterende gebreken, Secuur heeft bericht dat het werk
wordt afgekeurd, zal het werk als opgeleverd worden beschouwd.
Kleine gebreken die binnen afzienbare tijd door Secuur kunnen worden hersteld, staan niet aan oplevering in de weg. Eventuele kleine gebreken zal Secuur
zo spoedig mogelijk, nadat de opdrachtgever daarvan schriftelijk melding heeft gemaakt, herstellen.
Indien de opdrachtgever het werk in gebruik neemt, zal het werk geacht worden te zijn goedgekeurd en opgeleverd.
De onderhoudstermijn bedraagt 30 dagen en gaat in onmiddellijk na de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd. Gebreken die in de
onderhoudstermijn aan de dag treden zullen door Secuur zo spoedig mogelijk worden hersteld, tenzij de opdrachtgever voor (het ontstaan van) die gebreken
aansprakelijk is.
Na het verstrijken van de onderhoudstermijn is Secuur niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk, behoudens indien het werk of enig
onderdeel daarvan door de schuld van Secuur, haar leverancier of door haar ingeschakelde derden een gebrek bevat dat door de opdrachtgever
redelijkerwijze niet eerder onderkend had kunnen worden en Secuur van dat gebrek binnen één maand na ontdekking mededeling is gedaan. Daarbij is
slechts sprake van een gebrek wanneer het werk of een onderdeel daarvan niet voldoet aan de overeenkomst en de daarop van toepassing zijnde
voorwaarden en/of aan de normen, zoals in artikel 14 lid 1 van deze voorwaarden bedoeld.
Artikel 18. Betaling / tekortkoming opdrachtgever
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dienen betalingen door de opdrachtgever te geschieden binnen 30 dagen na de datum, vermeld op de door
Secuur verstrekte facturen.
Door opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst in mindering van eventueel verschuldigde rente en kosten en vervolgens in mindering van de oudste
openstaande facturen, tenzij Secuur uitdrukkelijk anders aangeeft.
In geval de opdrachtgever niet tijdig betaalt, is zij, vanaf de vervaldatum van de betreffende factuur, een rente over het betreffende factuurbedrag
verschuldigd van 2% per maand (een gedeelte van een maand wordt als volle maand gerekend) cumulatief. Voorts is zij in dat geval een bedrag aan
buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welk bedrag gelijk is aan 15% van het betreffende factuurbedrag. Indien de daadwerkelijke incassokosten
hoger zijn, is de opdrachtgever gehouden om de daadwerkelijk gemaakte incassokosten aan Secuur te vergoeden.
Opdrachtgever is niet gerechtigd om haar betalingsverplichting op te schorten. Evenmin is zij gerechtigd om een beroep te doen op verrekening.
Secuur is gerechtigd om van opdrachtgever te verlangen dat zij zekerheid stelt voor de nakoming van haar (betalings)verplichtingen.
Artikel 19. Ontbinding
Secuur is gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst met een daartoe bestemde schriftelijke verklaring, de overeenkomst in de navolgende gevallen te
ontbinden:
- indien het faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever wordt aangevraagd
of uitgesproken / verleend;
- bij liquidatie van opdrachtgever;
- bij beslaglegging ten laste van opdrachtgever;
- bij ondercuratelestelling van opdrachtgever of indien deze anderszins de
beschikkingsbevoegdheid over haar vermogen of een deel daarvan verliest;
- indien opdrachtgever (onderdelen van) haar onderneming of de zeggenschap daarover
geheel of gedeeltelijk overdraagt, haar onderneming geheel of gedeeltelijk of de
bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt;
- bij ontbinding of overlijden van opdrachtgever;
- indien opdrachtgever, ondanks ingebrekestelling, haar verplichtingen uit hoofde van
de overeenkomst niet nakomt;
- indien Secuur goede grond heeft te vrezen dat opdrachtgever haar verplichtingen uit de
overeenkomst niet zal (kunnen) nakomen;
- ingeval van overmacht die langer dan 14 dagen voortduurt, ongeacht of de overmacht
zich voordoet aan de zijde van Secuur of aan de zijde van opdrachtgever.
Eén en ander onverminderd het recht van Secuur op eventuele schadevergoeding.
Indien zich één van de gevallen als bedoeld in het vorige lid voordoet, is al hetgeen opdrachtgever nog aan Secuur verschuldigd is of zal worden, direct en
volledig opeisbaar, ongeacht of Secuur vanwege die omstandigheden de ontbinding van de overeenkomst inroept.
Artikel 20. Privacy
Op alle werkzaamheden / rechtsrelaties van Secuur is haar privacyverklaring van toepassing, welke verklaring is te vinden en te downloaden op
www.Secuur-nederland.nl.

1.
2.

Artikel 21. Toepasselijk recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen met Secuur is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
Alle geschillen die voortvloeien uit de tussen partijen gesloten overeenkomst of daarvan een uitvloeisel zijn, ook die geschillen welke slechts door één der
partijen als zodanig worden beschouwd, zullen worden beslecht door de terzake bevoegde rechter binnen het rechtsgebied van de vestigingsplaats van
Secuur.
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