Algemene Voorwaarden MOLGEN BV - 2018
1 Definities
1.1 Aanbod: Elk aanbod door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever.
1.2 Advisering: Het geven van adviezen in de algemene zin van het woord waaronder in ieder geval is
begrepen het adviseren op het gebied van automatisering en/of organisatie, het verrichten van
toepasbaarheidsonderzoek, het verrichten van systeemanalyse, het adviseren ten aanzien van door
Opdrachtgever toe te passen apparatuur en/of software, het verlenen van ondersteuning bij de
ontwikkeling van software en hardware, het geven en/of organiseren van onderricht, cursussen of
workshops en het instrueren en begeleiden van medewerkers.
1.3 Voorwaarden: Deze algemene leveringsvoorwaarden.
1.4 Documentatie: Door Opdrachtnemer verstrekte brochures, productinformatie,
fabriekstekeningen, instructies, testcertificaten, catalogi, prijslijsten, folders en alle in of bij een
Aanbod of tijdens de nakoming van de Overeenkomst verstrekte gegevens zoals bijvoorbeeld doch
niet uitsluitend: ontwerpen, tekeningen/afbeeldingen, plannen, beschrijvingen, toelichtingen,
ideeën, modellen, monsters, tabellen, schema’s, databases, software, berekeningen en alle andere
informatie die naar zijn aard vertrouwelijk is.
1.5 Gebrek: Er is sprake van een gebrek indien het door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever op grond
van de Overeenkomst Geleverde niet compleet is en/of niet voldoet aan de specificaties en/of het
niet de eigenschap(pen) bezit die door Opdrachtnemer Schriftelijk en expliciet aan Opdrachtgever
zijn bevestigd voor of bij het tot stand komen van de Overeenkomst.
1.6 Geleverde: Het door Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst geleverde, daaronder
begrepen het (deel van) het Werk en/of de Werkzaamheden die Opdrachtnemer op grond van de
Overeenkomst aan Opdrachtgever heeft geleverd respectievelijk voor Opdrachtgever heeft verricht.
1.7 Opdracht: De overeengekomen Werkzaamheden alsook het overeengekomen Werk en het
overige door Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst te leveren.
1.8 Opdrachtbevestiging: De Schriftelijke mededeling van Opdrachtnemer aan Opdrachtgever waarin
de inhoud van de Overeenkomst wordt samengevat. De Opdrachtbevestiging zal doorgaans
beschrijven de omvang van de overeengekomen levering en de overeengekomen prijzen en
condities.
1.9 Opdrachtgever: De partij aan wie het door Opdrachtnemer gedane Aanbod is gericht, aan wie
door Opdrachtnemer is geleverd en/of met wie Opdrachtnemer een overeenkomst is aangegaan.
1.10 Opdrachtnemer: MolGen B.V. te Utrecht.
1.11 Overeenkomst: De Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer inclusief de
eventueel na de totstandkoming overeengekomen wijziging(en), en het overeengekomen meerwerk
en minderwerk.
1.12 Schriftelijk: Correspondentie per telefax, aangetekend schrijven, deurwaardersexploot of
reguliere post. Tevens valt hieronder correspondentie per elektronisch medium (zoals bijvoorbeeld
per e-mail of web- formulier) voor zover geen der Partijen aantoonbaar bezwaar heeft gemaakt
tegen het gebruik van het betreffende elektronische medium.
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1.13 Toeleverancier: De partij waar Opdrachtnemer de door hem aangeboden goederen betrekt.
1.14 Werk: De zaak van stoffelijke aard of delen daarvan die door Opdrachtnemer ter nakoming van
de Overeenkomst voor Opdrachtgever tot stand dient te worden gebracht, zoals bijvoorbeeld een
apparaat, machine, halffabricaat, bouwwerk, installatie of een andere zaak.
1.15 Werkzaamheden: De werkzaamheden die Opdrachtnemer voor Opdrachtgever verricht ter
uitvoering van de Overeenkomst betreffende de levering van diensten voor zover deze niet
betrekking hebben op het voor Opdrachtgever tot stand brengen van een Werk.
2 Toepasselijkheid van de Voorwaarden, titels en taal
2.1 Toepasselijkheid
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod, op elke levering van Opdrachtnemer, op elke
Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever en op alle overige rechtsbetrekkingen
tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer. Afwijkingen van deze Voorwaarden zijn alleen van kracht
voor zover deze uitdrukkelijk en Schriftelijk door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever zijn bevestigd.
2.2 Bevoegde personen
Slechts medewerkers in dienst van Opdrachtnemer, die daartoe bevoegd zijn volgens het
handelsregister van de Kamer van Koophandel, zijn bevoegd rechtshandelingen namens
Opdrachtnemer te verrichten. Rechtshandelingen verricht door andere dan daar volgens het
handelsregister toe bevoegde personen kunnen niet worden ingeroepen tegen de partij namens wie
de rechtshandelingen zijn verricht tenzij Opdrachtnemer deze rechtshandelingen Schriftelijk heeft
bekrachtigd. Onder rechtshandelingen is onder meer te verstaan het doen van een Aanbod, het
garanderen van bepaalde eigenschappen van een product, het doen van toezeggingen over
leverdata, het wijzigen van eerder gemaakte afspraken, het aangaan van een overeenkomst, etc.
2.3 Taal
De in de Nederlandse taal opgestelde Voorwaarden hebben gelding boven de in de Engelse of een
andere taal vertaalde Voorwaarden.
3 Het Aanbod en de totstandkoming van de Overeenkomst
3.1 Vrijblijvend
Ieder Aanbod is vrijblijvend tenzij in het Aanbod een termijn voor de aanvaarding is gesteld. Een
vrijblijvend Aanbod kan Onverwijld na acceptatie nog worden ingetrokken. In dat geval komt geen
Overeenkomst tot stand.
3.2 Aanbod en aanvaarding
De Overeenkomst komt tot stand door een Schriftelijk Aanbod en de aanvaarding daarvan met
inachtneming van artikel 3.4 tot en met 3.7.
3.3 Verkoop via webshop
In afwijking van de overige bepalingen van dit artikel, komt in het geval een opdracht via een
webshop wordt gegeven, de Overeenkomst pas tot stand op het moment dat deze Schriftelijk door
Opdrachtnemer aan Opdrachtgever is bevestigd middels een Opdrachtbevestiging.
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3.4 Gewijzigde aanvaarding
Voor zover de aanvaarding door Opdrachtgever van een door Opdrachtnemer gedaan Aanbod op
enig punt afwijkt van het Aanbod, dan komt de Overeenkomst pas tot stand op het moment dat
Opdrachtnemer Schriftelijk de totstandkoming en de inhoud van de Overeenkomst bevestigt middels
een Opdrachtbevestiging, tenzij Opdrachtgever daartegen Onverwijld Schriftelijk bezwaar maakt.
3.5 Niet schriftelijke aanvaarding
Indien het Aanbod of de aanvaarding dan wel het Aanbod én de aanvaarding niet Schriftelijk
plaatsvond, dan komt de Overeenkomst pas tot stand op het moment dat Opdrachtnemer de
totstandkoming en de inhoud van de Overeenkomst bevestigt middels een Opdrachtbevestiging
tenzij Opdrachtgever daartegen Onverwijld Schriftelijk bezwaar maakt.
3.6 Geen Overeenkomst na bezwaar
In de gevallen waarin op grond van artikel 3.4 of 3.5 de Overeenkomst tot stand komt op het
moment dat de Opdrachtbevestiging door Opdrachtgever is ontvangen en Opdrachtgever daartegen
Onverwijld Schriftelijk bezwaar maakt, komt geen Overeenkomst tot stand.
3.7 Overeenkomst door aanvang levering
Indien om wat voor reden wordt afgeweken van de handelswijze als beschreven in artikel 3.2, 3.4, of
3.5, bijvoorbeeld omdat de communicatie uitsluitend mondeling verliep, dan komt de Overeenkomst
toch tot stand echter met inachtneming van het volgende. De Overeenkomst komt dan tot stand op
het moment dat Opdrachtnemer daadwerkelijk met de uitvoering van de Overeenkomst begint of
opdracht daartoe geeft aan derden. In een dergelijke situatie wordt, behoudens tegenbewijs te
leveren door Opdrachtgever, de factuur geacht de inhoud van de Overeenkomst volledig en correct
weer te geven.
3.8 Bijgevoegde informatie
Door of namens Opdrachtnemer verstrekte Documentatie binden Opdrachtnemer slechts voor zover
in het Aanbod expliciet naar gegevens uit deze Documentatie wordt verwezen.
4 Wijziging van de Overeenkomst
4.1 Alleen Schriftelijk
Een wijziging van de Overeenkomst kan uitsluitend Schriftelijk worden overeengekomen. Indien
Partijen overeenstemming hebben bereikt over een bepaalde wijziging van de Overeenkomst, zal
Opdrachtnemer de wijziging aan Opdrachtgever Schriftelijk bevestigen. Uit deze bevestiging zal in
ieder geval blijken wat de inhoudelijke, financiële en tijdsmatige consequenties van de wijziging zijn.
5 Prijzen
5.1 Valuta
Tenzij in het Aanbod anders is vermeld zijn alle prijzen in euro’s en exclusief BTW, exclusief
invoerrechten en andere heffingen, belastingen of accijnzen, exclusief kosten van verpakking,
exclusief kosten van verzekering en exclusief verwijderingsbijdrage(n).
5.2 Kosten transport en verzekering Nederland
Tenzij anders is overeengekomen komen bij levering binnen Nederland de kosten van transport en
verzekering voor rekening van Opdrachtgever.
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5.3 Kosten transport en verzekering Buitenland
Bij levering buiten Nederland vindt, tenzij anders is overeengekomen, levering plaats ex-works
fabrikant conform de op het moment waarop het aanbod wordt gedaan meest courante versie van
de Voorwaarden.
6 Risico
6.1 Risico transport Nederland
Bij verzending binnen Nederland gaat het risico van diefstal, beschadiging, tenietgaan of
achteruitgang over op Opdrachtgever op het moment van levering van de betreffende goederen met
in achtneming van de overige bepalingen van dit artikel.
6.2 Risico transport Buitenland
Bij levering buiten Nederland wordt het risico in verband met het transport geregeld conform de
door Partijen overeengekomen bepalingen van de Voorwaarden (zie artikel 6.3).
6.3 Risico na transport Buitenland
Bij levering buiten Nederland gaat het risico van diefstal, beschadiging of achteruitgang in ieder geval
over op Opdrachtgever op het moment dat Opdrachtnemer al zijn verplichtingen conform de
overeengekomen bepalingen van de Voorwaarden is nagekomen.
7. Levering
7.1 Administratiekosten
Opdrachtnemer kan voor opdrachten die een door Opdrachtnemer te bepalen bedrag niet te boven
gaan een door hem te bepalen vergoeding als bijdrage in de administratieve en logistieke kosten in
rekening brengen.
7.2 Moment van levering
Het moment van levering is, in geval van levering binnen Nederland, het moment waarop de te
leveren goederen worden uitgeladen of gelost op de plaats die daartoe is overeengekomen. Het
moment van levering is, in het geval van levering buiten Nederland, het moment waarop door
Opdrachtnemer aan alle verplichtingen is voldaan conform de door Partijen overeengekomen
bepalingen van de Voorwaarden (zie artikel 5.3). Voor het moment waarop het risico overgaat zie
artikel 6, voor het moment waarop de eigendom overgaat zie artikel 12.
7.3 Melding transportschade etc.
Opdrachtgever dient eventuele tekorten, manco’s en beschadigingen binnen 24 uur na de levering
Schriftelijk rechtstreeks aan Opdrachtnemer te melden, bij gebreke waarvan de goederen geacht
zullen worden Opdrachtgever in goede orde, compleet en zonder schade of beschadigingen te
hebben bereikt.
7.4 Leveringen in delen
Opdrachtnemer is gerechtigd de te leveren goederen in gedeelten te leveren en deze gedeelten
afzonderlijk in rekening te brengen.
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8. Afroeporders
8.1 Definitie
Partijen kunnen afspreken dat Opdrachtgever een bepaalde hoeveelheid zal afnemen binnen een
bepaalde termijn en dat Opdrachtgever deze hoeveelheid zal afnemen in meer dan één aparte
levering, volgens een concreet afroepschema. Deze afspraak wordt hierna aangeduid met
‘Afroeporder’. In dat geval heeft Opdrachtnemer het recht de hiervoor bedoelde afzonderlijke
leveringen separaat te factureren.
8.2 Leveringen volgens afroepschema
Indien een Afroeporder is overeengekomen zal Opdrachtnemer de afzonderlijke deelleveringen
aanbieden op de overeengekomen leverdata zonder dat daarvoor een handeling van Opdrachtgever
nodig is.
8.3 Afwijken van afroepschema
Nadat een Afroeporder is overeengekomen kunnen Partijen overeenkomen dat van een bepaalde
levertijd van het afroepschema zal worden afgeweken met inachtneming van de volgende leden van
dit artikel.
8.4 Schriftelijke bevestiging
Een wijziging van het afroepschema zal pas in werking treden nadat de gewijzigde leverdata van de
betreffende deelleveringen Schriftelijk door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever zijn bevestigd.
8.4 Langer op voorraad houden
Indien Opdrachtnemer als gevolg van een overeengekomen wijziging van het afroepschema
goederen langer op voorraad dient te houden dan het geval zou zijn indien het oorspronkelijke
afroepschema was gevolgd, dan zal Opdrachtnemer deze voor rekening en risico van Opdrachtgever
onder zich houden.
8.5 Wijzigen afroepschema en einddatum
Indien Partijen voor een specifieke deellevering van een Afroeporder een nieuwe leverdatum
afspreken, blijven de overige overeengekomen leverdata van deelleveringen ongewijzigd, deze
schuiven dus niet automatisch mee. Een nieuw overeengekomen leverdatum van een deellevering
kan niet later zijn dan de oorspronkelijk overeengekomen leverdatum van de laatste deellevering van
de Afroeporder. Indien Opdrachtgever de leverdatum van de laatste termijn van de Afroeporder
wenst te wijzigen dient daarvoor de Overeenkomst gewijzigd te worden zoals is omschreven in
artikel 5.
8.6 Onderbreken afroeporder
Een Afroeporder kan uitsluitend met instemming van beide Partijen voortijdig beëindigd worden met
inachtneming van het bepaalde in artikel 6. Indien de overeengekomen prijs was gebaseerd op de
afname van een bepaald volume en indien bij de uiteindelijke afname van een lager volume een
hogere prijs zou zijn berekend, dan is Opdrachtgever onverminderd het bepaalde in artikel 6 in ieder
geval verplicht om het verschil bij te betalen.
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9. Levertijden
9.1 Geen fatale termijnen
Opdrachtnemer geeft in zijn Aanbod de geschatte levertijden op. Nadat de Overeenkomst tot stand
is gekomen kan Opdrachtnemer deze geschatte lever- tijden verifiëren en aan Opdrachtgever
bevestigen. De geverifieerde levertijden kunnen afwijken van de geschatte levertijden uit het
Aanbod. De geschatte levertijden noch de geverifieerde levertijden zijn fatale termijnen.
10. Overmacht (Niet Toerekenbare Tekortkoming)
10.1 Bij overmacht geen verplichting
Geen der Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige
tussen Partijen overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van
overmacht.
10.2 Reikwijdte
Onder overmacht wordt mede verstaan: (I) overmacht van Toeleveranciers van Opdrachtnemer, (II)
het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van Toeleveranciers die door Opdrachtgever aan
Opdrachtnemer zijn voorgeschreven, (III) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of
materialen van derden waarvan het gebruik door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer is
voorgeschreven, (IV) overheidsmaatregelen, (V) elektriciteitsstoring, (VI) storing van internet, service
providers, computer- netwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, (VII) oorlog, (VIII) werkbezetting, (IX)
staking, (X) algemene vervoersproblemen en (XI) het niet beschikbaar zijn van één of meer
personeelsleden wier persoonlijke inspanning noodzakelijk is in verband met de nakoming, (XII)
terroristische aanslagen of bezettingen, (XIII), epidemieën en pandemieën, (XIV) financiële crises,
(XV) het niet functioneren van het betalingsnetwerk van de betreffende banken.
10.3 Ontbinden
Indien een overmacht situatie langer dan negentig dagen duurt, heeft elk der Partijen het recht om
de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst
gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar overigens
iets verschuldigd zijn. Partijen zullen in verband met deze afrekening te verrichten betalingen
terstond uitvoeren.
10.4 Mededeling van overmacht
Indien Opdrachtnemer zich wenst te beroepen op overmacht zal hij Opdrachtgever hiervan op de
hoogte stellen zodra dit praktisch gezien mogelijk is. De gevolgen van overmacht treden in werking
vanaf het moment dat de daartoe leidende omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis is ingetreden.
10.5 Opschorten
Indien Opdrachtnemer door overmacht is verhinderd enige opeisbare verplichting jegens
Opdrachtgever na te komen en de overmachtsituatie naar het oordeel van Opdrachtnemer van
tijdelijke of voorbijgaande aard zal zijn, is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de
Overeenkomst op te schorten totdat de omstandigheid die de overmachtsituatie veroorzaakt(e) zich
niet langer voordoet.
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11. Gebruik en Garantie
11.1 Het Geleverde mag alleen worden gebruikt voor onderzoeksdoeleinden (Research Only). In Vitro
diagnostiek (IVD) is niet toegestaan.
11.2 Productgarantie
Met inachtneming van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden garandeert
Opdrachtnemer uitsluitend dat het Geleverde, met uitzondering van verbruiksartikelen, op het
moment van levering voldoet aan de productspecificaties en dat het de eigenschappen bezit die
Schriftelijk door Opdracht- nemer aan Opdrachtgever zijn bevestigd voor of bij het tot stand komen
van de Overeenkomst.
11.3 Termijn
Tenzij in het Aanbod andere garantietermijnen zijn vermeld bedraagt de garantie genoemd in 11.2
voor nieuwe zaken 12 (twaalf) maanden vanaf het moment van levering. Tenzij in het Aanbod anders
is vermeld wordt op door Opdrachtnemer geleverde gebruikte zaken geen garantie gegeven.
11.4 Melden Gebrek tijdens garantie
Indien Opdrachtgever met een Gebrek bekend is geworden en aanspraak wenst te doen op garantie
betreffende de gebrekkige levering, dient Opdrachtgever dit Gebrek te melden met inachtneming
van het bepaalde in artikel 13.4 op straffe van verval van het recht daartoe.
11.5 Wat buiten de garantie valt
Onverminderd de overige bepalingen van dit artikel heeft Opdrachtgever in geen geval recht op
garantie:
- indien het Geleverde niet is gebruikt voor het doel en onder de omstandigheden waarvoor het is
geleverd;
- indien het Geleverde wordt gebruikt in strijd met de instructies en voorschriften etc.;
- ten aanzien van zaken die voor bewerking door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld;
- indien het vermeende Gebrek het gevolg is van slijtage als gevolg van normaal gebruik;
- op geleverde Werkzaamheden die het karakter hebben van een inspanningsverplichting;
- op zaken die door Opdrachtgever zijn voorgeschreven of die door Opdrachtnemer zijn betrokken
van door Opdrachtgever aangewezen derden.
11.6 Verval garantie
Alle garantie-aanspraken vervallen terstond op het moment dat zonder Schriftelijke instemming van
Opdrachtnemer:
- wijzigingen, aanpassingen en/of reparaties aan het Geleverde zijn verricht;
- het Geleverde niet nauwkeurig wordt of is gebruikt of behandeld volgens de bijgeleverde en/of
toepasselijke (fabrieks-)voorschriften of gebruiksaanwijzingen;
- het Geleverde anderszins onoordeelkundig wordt of is gebruikt of behandeld;
- in of ten aanzien van het Geleverde een software- aanpassing of upgrade heeft plaatsgevonden die
niet door Opdrachtnemer zelf of door een door Op- drachtnemer aangewezen derde is geschied;
- het Geleverde wordt of is gebruikt of toegepast voor andere doeleinden dan waarvoor het bestemd
is;
- het Geleverde wordt of is gebruikt op een wijze welke voor Opdrachtnemer redelijkerwijs niet was
te voorzien op grond van de gegevens die voor of bij het tot stand komen van de Overeenkomst door
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer zijn verstrekt.
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11.7 Ontheffing garantieverplichtingen
Zolang Opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer op grond van enige
Overeenkomst niet of niet volledig nakomt, is Opdrachtnemer ontheven van zijn
garantieverplichtingen vanaf het moment dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet naar behoren
nakomt tot aan het moment dat Opdrachtgever al zijn verplichtingen jegens Opdrachtnemer weer
naar behoren is nagekomen. Gedurende de periode dat Opdrachtnemer van zijn garantieplichten is
ontheven loopt de garantieperiode door.
11.8 Schade tijdens garantieperiode
Voor zover Opdrachtnemer tijdens de garantie- periode gehouden is om schade of kosten te
vergoeden die Opdrachtgever heeft geleden als gevolg van een Gebrek, heeft het voldoen aan de
garantieplicht door Opdrachtnemer te gelden als enige en volledige schadevergoeding.
12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Uitgebreid voorbehoud
Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 6 omtrent het risico en de overgang daarvan, blijven alle
door of namens Opdrachtnemer geleverde goederen eigendom van Opdrachtnemer tot op het
moment dat Opdrachtgever al zijn opeisbare verplichtingen jegens Opdrachtnemer is nagekomen.
12.2 Goede zorg
Opdrachtgever is verplicht om - zolang ingevolge het in artikel 12.1 bepaalde de eigendom van door
of namens Opdrachtnemer geleverde goederen nog aan Opdrachtnemer toekomt - deze goederen
zodanig van andere goederen afgescheiden te houden dat zij gemakkelijk en duidelijk als goederen
van Opdrachtnemer te herkennen zijn.
12.3 Terugvorderen
Ingeval van niet-betaling van enig door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd en
opeisbaar bedrag, en voorts in geval de Overeenkomst eindigt anders dan door voltooiing, is
Opdrachtnemer gerechtigd de goederen ten aanzien waarvan het eigendomsvoorbehoud geldt als
eigendom terug te vorderen en de daarmede verband houdende maatregelen te (doen) nemen,
onder verrekening van het eventueel reeds ter zake van die goederen betaalde, zulks onverminderd
het recht van Opdrachtnemer om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In geval
van dergelijke niet-betaling of van beëindiging van de Overeenkomst is elke vordering welke
Opdrachtnemer op Opdrachtgever heeft ineens en dadelijk opeisbaar.
12.4 Terughalen goederen
Opdrachtgever dient op eerste verzoek van Opdrachtnemer een volmacht te verstrekken voor de
onmiddellijke terugname van de nog niet ten volle betaalde goederen, waar deze zich ook mogen
bevinden. Opdrachtgever verplicht zich om op eerste verzoek van Opdrachtnemer zijn medewerking
te verlenen teneinde Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen om zijn eigendomsvoorbehoud uit
te oefenen
13 Voorkomen van schade, melding Gebrek
13.1 Zorg Opdrachtnemer
Opdrachtnemer zal bij het nakomen van de Overeenkomst de zorg betrachten die in alle redelijkheid
van hem verwacht mag worden. Desondanks is het niet uit te sluiten dat het door Opdrachtnemer
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Geleverde niet zonder Gebreken bij Opdrachtgever aankomt als gevolg van gebeurtenissen tijdens
het transport of onvoorziene omstandigheden of Gebreken gaat vertonen als gevolg van de wijze van
gebruik door Opdrachtgever.
13.2 Waarschuwing
Het gebruik van niet naar behoren functionerende zaken kan ernstige gevolgen opleveren voor het
functioneren van processen of installaties waarvan het Geleverde deel uitmaakt of voor de daarbij
betrokken personen. Dit wordt dan ook sterk afgeraden door Opdrachtnemer.
13.3 Melding Gebrek
Opdrachtgever dient een Gebrek Schriftelijk te melden aan Opdrachtnemer Onverwijld nadat hij
hiervan kennis heeft gekregen of in alle redelijkheid had kunnen of moeten krijgen wanneer hij
afdoende maatregelen zou hebben genomen. De melding van het Gebrek dient zodanig concreet te
zijn dat het voor Opdrachtnemer zonder verdere navraag duidelijk is wat de aard van het Gebrek is
en welke acties in alle redelijkheid van hem verwacht mogen worden. Bij de melding van het Gebrek
dienen alle relevante omstandigheden die van belang zijn of zouden kunnen zijn voor een
beoordeling van de toedracht van het Gebrek te worden omschreven.
14 Aansprakelijkheid
14.1 Voorwaarden vergoeding schade
Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid door de bedrijfsleiding van Opdrachtnemer en
met inachtneming van de overige bepalingen van deze Voorwaarden en met name de overige leden
van dit artikel is Opdrachtnemer uitsluitend verplicht om aan Opdrachtgever te vergoeden de schade
die deze lijdt als gevolg van een Gebrek. De verplichting tot vergoeding van schade ontstaat niet
eerder dan op het moment dat is voldaan aan elk van de volgende voorwaarden:
- het Gebrek dient door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer te zijn gemeld op de wijze zoals
omschreven in deze Voorwaarden;
- er dient sprake te zijn van verzuim zoals omschreven in deze Voorwaarden;
- de schade dient toerekenbaar te zijn aan Opdracht- nemer;
- Opdrachtgever heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat hij afdoende voorzorgsmaatregelen heeft
genomen ter voorkoming of beperking van de schade zoals onder meer genoemd in deze
voorwaarden.
14.2 Aansprakelijkheidsverzekering
Opdrachtnemer kan maar hoeft zich niet te verzekeren tegen schade die kan ontstaan als gevolg van
een aan hem toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen jegens
Opdrachtgever. In het geval er een aansprakelijkheidsverzekering door Opdrachtnemer is afgesloten
heeft dit mogelijk invloed op het bedrag waarvoor hij maximaal kan worden aangesproken in geval
van zo´n tekortkoming. Middels het aangaan van een Overeenkomst aanvaardt Opdrachtgever dat
op hem de taak rust om vooraf te controleren of de dekking die de door Opdrachtnemer afgesloten
aansprakelijkheidsverzekering biedt, naar zijn mening toereikend is voor de betreffende Op- dracht.
Opdrachtnemer zal op het eerste verzoek van Opdrachtgever een kopie van het betreffende
verzekeringspolisblad aan Opdrachtgever toesturen.
14.3 Beperking aansprakelijkheid
Indien Opdrachtnemer op grond een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de
Overeenkomst of op grond van welke wettelijke grondslag ook aansprakelijk is jegens Opdrachtgever
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en gehouden is diens schade te vergoeden, is de verplichting tot het vergoeden van schade beperkt
tot vergoeding van directe schade en tot maximaal het met de Overeenkomst gemoeide bedrag
(excl. BTW). Indien het hoofdzakelijk een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan
één jaar wordt het met de Overeenkomst gemoeide bedrag gesteld op het totaal van de
vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar. In ieder geval is de verplichting tot
schadevergoeding beperkt tot maximaal twee keer de factuurwaarde van de opdracht.
In het geval dat de verzekeraar in verband met de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer als hiervoor
bedoeld een bedrag uitkeert, is de verplichting tot het vergoeden van schade bovendien beperkt tot
het bedrag dat de verzekeraar voor het desbetreffende geval uitkeert danwel tot hetgeen door de
verzekering is gedekt.
14.4 Uitsluiting aansprakelijkheid indirecte schade
De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is uitgesloten voor indirecte schade of gevolgschade,
waaronder in ieder geval is te verstaan:
- andere schade dan de schade voor Opdrachtnemer om de directe gevolgen van de niet-nakoming
te herstellen;
- schade door gederfde winst, productiestilstand, tenietgaan of achteruitgang van goederen als
gevolg van productiestilstand, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of door verminderde goodwill;
- schade als gevolg van aanspraken van derden, waaronder afnemers van Opdrachtgever;
- schade verband houdende met het gebruik van door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer
voorgeschreven zaken zoals doch niet uitsluitend: installaties, gereedschappen, machines, materialen
of data, informatie of programmatuur van derden;
- schade verband houdende met de inschakeling van door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer
voorgeschreven toeleveranciers, programmeurs, adviseurs of controleurs;
- schade als gevolg van verminking, vernietiging, of verlies van data, instellingen van digitale
apparatuur, software, informatie, gegevens of documenten.
De in dit artikel genoemde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de
schade het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van de bedrijfsleiding van Opdrachtnemer.
14.5 Overige uitsluitingen
De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is voorts uitgesloten voor:
- de directe en indirecte gevolgen van niet stipte naleving door Opdrachtgever van de gebruiks- of
bedieningsvoorschriften;
- normale slijtage, en beschadiging en/of slijtage veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik en als
gevolg van overbelasting of elke andere vorm van niet normaal gebruik.
- abnormale of niet voorziene omstandigheden althans omstandigheden waarmee Opdrachtnemer
op grond van de bij het tot stand komen van de Overeenkomst aan hem overgelegde gegevens in alle
redelijkheid niet had hoeven rekening te houden;
- schade waartegen Opdrachtgever zichzelf had kunnen verzekeren.
14.6 Cumulatie
De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer zoals omschreven in
artikel 14 laten de overige beperkingen en uitsluitingen zoals opgenomen in de Voorwaarden
onverlet.
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14.7 Verjaring
Iedere vordering die Opdrachtgever heeft op Opdrachtnemer vervalt door het enkele verloop van
twaalf maanden na het ontstaan van die vordering en in elk geval na verloop van drie jaar na de
levering door Opdrachtnemer, ongeacht de rechtsgrond van de vordering.
14.8 Vrijwaring
Opdrachtgever zal Opdrachtnemer vrijwaren en schadeloos stellen betreffende alle aanspraken van
derden ter vergoeding van door deze derden geleden schade, waaronder begrepen aanspraken
wegens productaansprakelijkheid en schending van rechten van intellectueel eigendom, als gevolg
van een door Opdrachtgever aan deze derden geleverd goed dat mede bestond uit door
Opdrachtnemer geleverde goederen.
14.9 Beroep op Voorwaarden door anderen
Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid
genoemd in de Voorwaarden gelden mede ten gunste van medewerkers in dienst van
Opdrachtnemer en van alle (rechts)personen waarvan Opdrachtnemer zich bij de uitvoering van de
Overeenkomst bedient en ten gunste van het concern waarvan hij deel uitmaakt.
14.10 Algemene voorwaarden derden
Ten aanzien van goederen en diensten welke Opdrachtnemer van een derde heeft betrokken geldt
dat de op de desbetreffende overeenkomst toepasselijke bepalingen betreffende garantie,
reserveonderdelen en aansprakelijkheid mede van toepassing zijn op de Overeenkomst tussen
Opdrachtnemer en Opdrachtgever, indien en voor zover Opdrachtnemer zich daarop beroept.
Opdrachtgever geeft Opdrachtnemer door het aangaan van een Overeenkomst, de bevoegdheid om
een beperking van de aansprakelijkheid van deze derde te aanvaarden.
15 Intellectuele eigendomsrechten
15.1 Eigendom
Alle rechten van intellectueel eigendom, hierna te noemen `IE´, op het door Opdrachtnemer aan
Opdrachtgever geleverde, ontwikkelde of ter beschikking gestelde - waaronder Documentatie,
uitvindingen, ideeën, programmatuur, IC´s, databestanden, schema’s, apparatuur, monsters,
schakelingen, methodes, opstellingen, installaties, oplossingen, analyses, ontwerpen, rapporten,
offertes - berusten uitsluitend bij Opdrachtnemer dan wel bij zijn licentiegever(s) of zijn
Toeleverancier(s).
15.2 Gebruiksrecht leveringen
Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen verkrijgt Opdrachtgever in verband met de
overeengekomen leveringen, voor zover van toepassing, uitsluitend de eeuwigdurende, niet
exclusieve en niet overdraagbare gebruiksrechten voor de specifieke toepassing waarvoor de
levering was bedoeld en uitsluitend voor gebruik in het land waar de levering volgens Overeenkomst
diende plaats te vinden.
15.3 Inbreuk
Indien onverhoopt mocht blijken dat een door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever verkocht goed in
Nederland inbreuk maakt op een recht van intellectueel eigendom van een derde, en Opdrachtgever
te dier zake wordt aangesproken, is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer daarvan terstond
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schriftelijk op de hoogte te brengen. Opdrachtgever is tevens verplicht om de mogelijke schade
zoveel mogelijk te beperken. In voorkomende gevallen is Opdrachtnemer gerechtigd om, naar eigen
keuze, deze inbreuk te herstellen door:
- het recht om dat goed te gebruiken aan Opdrachtgever te verschaffen, ofwel
- het goed zodanig te wijzigen dat dit geen inbreuk meer maakt, ofwel
- een vervangend goed te leveren dat geen inbreuk maakt, ofwel
- aan Opdrachtgever nadat het goed van hem is terugontvangen de koopprijs te restitueren onder
aftrek van een redelijke vergoeding voor de periode dat Opdrachtgever het goed ter beschikking
heeft gehad.
Ter zake van inbreuk op een recht van IE buiten Nederland zal Opdrachtgever tegen Opdrachtnemer
geen enkele aanspraak kunnen doen gelden en geen enkele vordering hebben.
15.4 Uitsluiting aansprakelijkheid IE
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de inbreuk op enig recht van intellectueel eigendom dan
wel enig ander exclusief recht welke het gevolg is van:
- enige wijziging in of aan een door of namens Opdrachtnemer verkocht of geleverd goed;
- enig gebruik of toepassing van een dergelijk goed anders dan dat door Opdrachtnemer is
voorgeschreven of waarvan Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst mocht uitgaan;
- integratie, gebruik of toepassing met niet door of namens Opdrachtnemer verkochte en geleverde
goederen, (delen van) systemen en netwerken daaronder begrepen;
- een softwareaanpassing die niet door of na- mens Opdrachtnemer is geschied.
16 Betaling
16.1 Betalingscondities
Opdrachtgever zal de facturen betalen volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Indien
geen specifieke condities op de factuur zijn vermeld zal Opdrachtgever binnen dertig (30) dagen na
de op de factuur vermelde factuurdatum betalen. Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening
of tot opschorting van een betaling. De op de bankafschriften van Opdrachtnemer aangegeven
valutadag waarop een betaling is ontvangen geldt als de dag waarop de betaling is geschied.
16.2 Te late betaling
Indien Opdrachtgever door hem aan Opdracht- nemer verschuldigde bedragen niet tijdig voldoet, is
Opdrachtgever zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande
bedrag wettelijke rente voor handelstransacties verschuldigd, cumulatief per maand te berekenen.
Indien Opdrachtgever na een betalingsherinnering, aanmaning of ingebrekestelling eveneens zijn
betalingsverplichtingen binnen een redelijke termijn niet nakomt, verkeert hij in verzuim van
rechtswege. Vanaf dat moment is Opdrachtgever naast de in rechte vastgestelde kosten tevens
gehouden aan Opdrachtnemer te vergoeden de door Opdrachtnemer werkelijk gemaakte
gerechtelijke kosten en de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten waaronder begrepen de
kosten in rekening gebracht door partij- en/of gerechtelijke deskundigen.
16.3 Reclames factuur
Reclames met betrekking tot een factuur dienen schriftelijk binnen 8 (acht) dagen na de datum van
die factuur bij Opdrachtnemer te worden ingediend.
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16.4 Betalingsverplichting blijft
Het melden van een Gebrek zoals omschreven in deze Voorwaarden ontslaat Opdrachtgever niet van
zijn betalingsverplichtingen jegens Opdrachtnemer.
17 Toepasselijk recht en geschillen
17.1 Nederlands recht
Op elk Aanbod gedaan door Opdrachtnemer, op elke Overeenkomst aangegaan door of namens
Opdrachtnemer en op iedere andere rechtsbetrekking tussen Partijen is Nederlands recht van
toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.
17.2 Forumkeuze
Geschillen voortvloeiende uit een tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst
zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer
gevestigd is als rechter in eerste instantie, met dien verstande dat indien een bepaalde rechter
dwingendrechtelijk als competente rechter is aangewezen, het geschil zal worden beslecht door de
aldus aangewezen rechter als rechter van eerste instantie, een en ander onverminderd het recht van
Opdrachtnemer om beslag te leggen en andere voorlopige maatregelen te nemen of te doen nemen
op die plaats(en) voor die rechtelijke instanties waar dit Opdrachtnemer wenselijk voorkomt.
17.3 Overige
Het in artikel 17.2 bepaalde laat onverlet het recht van Opdrachtnemer om een geschil voor te
leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegde rechter, dan wel te laten beslechten
middels arbitrage of een bindend advies.
18. Geldigheid
In geval enige bepaling van deze Voorwaarden geheel of ten dele niet geldig en/of niet afdwingbaar
mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, gerechtelijke uitspraak, of enige richtlijn,
beslissing, aanbeveling of maatregel van enige plaatselijke, regionale, nationale of supranationale
autoriteit of instantie, dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid
van alle andere bepalingen van deze Voorwaarden. Indien een bepaling van deze Voorwaarden niet
geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in de vorige zin, maar wel geldig zou zijn indien deze een
beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling automatisch gelden met de
meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmede of waarin deze
wel geldig is.
19. Deponering
Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Algemene Voorwaarden MolGen BV - Groenedijk 41 - 3544 AB Utrecht - The Netherlands
KvK 71926739

