ALGEMENE INKOOP- EN ONDERAANNEMINGSVOORWAARDEN NEXT LEVEL
1

DEFINITIES, TOEPASSELIJKHEID EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

1.1

In deze algemene inkoop- en onderaannemingsvoorwaarden – hierna de “Algemene Voorwaarden” – worden de
navolgende definities verstaan onder:
(a)

“Next Level”: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Next Level Development B.V., met
statutaire zetel te Eindhoven, en aan haar gelieerde ondernemingen;

(b)

“De Opdrachtnemer”: elke partij die met Next Level een Overeenkomst aangaat tot de verkoop of verhuur
van Zaken en/of het verlenen van diensten aan Next Level of onderaanneming hiervan, dan wel elke partij
met wie Next Level in onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst;

(c)

“De Principaal”: de opdrachtgever(s) van Next Level;

(d)

“Zaken”: zaken die middels de Overeenkomst door de Opdrachtnemer aan Next Level worden verkocht en/of
verhuurd, dan wel worden geleverd en/of als voorraad voor Next Level worden gehouden;

(e)

“Algemene Voorwaarden”: deze algemene inkoop- en onderaannemingsvoorwaarden;

(f)

“Overeenkomst”: de Overeenkomst inclusief de Algemene Voorwaarden tussen Next Level en de
Opdrachtnemer.

1.2

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op aanvragen, offertes, en prijsopgaven van Next Level, alsook op
met Next Level gesloten Overeenkomsten.

1.3

Toepasselijkheid van voorwaarden van de Opdrachtnemer, dan wel andere (algemene) voorwaarden wijst Next Level
uitdrukkelijk van de hand, behoudens schriftelijke aanvaarding van desbetreffende voorwaarden door Next Level. Bij
strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden en door de Opdrachtnemer gehanteerde voorwaarden die door Next
Level zijn geaccordeerd, prevaleren de Algemene Voorwaarden.

1.4

Wanneer de Opdrachtnemer op enig document vermeldt dat haar algemene voorwaarden van toepassing zijn en
andere algemene voorwaarden van de hand worden gewezen, is Next Level hier slechts aan gehouden voor zover
Next Level hier schriftelijk mee akkoord gaat. Wanneer dit akkoord achterwege blijft en Opdrachtnemer aanvangt
met uitvoering van de Overeenkomst, gaat Afnemer akkoord met uitvoering onder deze Algemene Leverings- en
Betalingsvoorwaarden.

1.5

Next Level heeft het recht de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Een zodanige wijziging zal rechtskracht
hebben tussen Next Level en de Afnemer, ook ten aanzien van de reeds bestaande overeenkomst(en). De wijziging
treedt in werking 30 dagen na bekendmaking daarvan door middel van deponering bij de Kamer van Koophandel, of
in geval van de reeds bestaande overeenkomst(en) door mededeling van Next Level aan de Afnemer, tenzij de
Afnemer binnen 14 dagen na voornoemde mededeling middels een aangetekend schrijven aan Next Level kenbaar
maakt niet in te stemmen met de tussentijdse wijziging van de Algemene Voorwaarden van Next Level. In dit geval
blijven de voorgaande versie van de Algemene Voorwaarden van Next Level onverminderd op de bestaande
overeenkomst(en) van toepassing.

1.6

Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Next Level een aanbod van de Opdrachtnemer door
een daartoe bevoegde medewerker van Next Level uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard, dan wel ter zake een
schriftelijke bevestiging is gestuurd. Indien aanvaarding van de aanvraag onder deze algemene voorwaarden niet
wordt afgewezen binnen vijf werkdagen, wordt door Next Level aangenomen dat de aanvraag is aanvaard. Voor
zover de Opdrachtnemer een offerte of prijsopgave van Next Level bevestigd met afwijkingen, maken die afwijkingen
géén deel uit van de Overeenkomst, tenzij Next Level met dergelijke afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk instemt.

1.7

Een offerte van de Opdrachtnemer is onherroepelijk, tenzij de Opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk in de offerte
heeft gesteld dat deze herroepelijk is. De offerte van de Opdrachtnemer geldt gedurende een termijn van tenminste
10 weken of zoveel langer als in de offerte is vermeld.

1.8

Next Level is gerechtigd een order schriftelijk binnen 8 werkdagen te herroepen, in welk geval er geen overeenkomst
tot stand is gekomen.

2

PRIJS EN BETALING

2.1

Alle prijzen zijn vast, uitgedrukt in Euro (€), exclusief btw, voor beide partijen bindend, inclusief alle kosten en
toeslagen en worden niet geïndexeerd. Wijziging in enige kostenverhogende factor komt voor rekening van
Opdrachtnemer. Wanneer de Overeenkomst niet voorziet in enige diensten die naar de aard van de opdracht hier wel
toe behoren, is Opdrachtnemer gehouden deze diensten uit te voeren.

2.2

Facturen van de Opdrachtnemer worden uitsluitend door Next Level aanvaard en betaald, indien deze juist
gespecificeerd zijn en overeenstemmen met hetgeen in de Overeenkomst is bepaald, indien deze de correcte
referentie- of opdrachtnummers bevatten alsook de orderdatum van Next Level, en indien Opdrachtnemer aantoont
dat aan alle wettelijke eisen voor de berekening van het factuurbedrag (zoals afdracht van loon- en
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verzekeringskosten) is voldaan. Onjuist gespecificeerde facturen worden geretourneerd aan de Opdrachtnemer en
kunnen leiden tot vertraagde betaling. Betaling houdt geen goedkeuring in van de geleverde Zaken en/of diensten.
2.3

Next Level is bevoegd om bedragen die zij uit welken hoofde ook verschuldigd is aan de Opdrachtnemer te
verrekenen met bedragen die Next Level te vorderen heeft van de Opdrachtnemer, ook als deze nog niet opeisbaar
zijn.

2.4

Betaling is door Next Level niet eerder verschuldigd dan na volledige levering en correcte nakoming van de
contractuele verplichtingen door de Opdrachtnemer, en wel binnen 45 (vijfenveertig) dagen na factuurdatum, tenzij
anders schriftelijk overeengekomen of wanneer Next Level de Zaken heeft afgekeurd. Enige tekortkoming in de
nakoming door Opdrachtnemer lijdt direct tot opschorting van betaling door Next Level totdat de nakoming correct is
uitgevoerd, zonder dat Next Level is gehouden tot enige schadevergoeding.

2.5

De Opdrachtnemer is niet gerechtigd de in de Overeenkomst vermelde prijzen van enige aard gedurende de looptijd
van de Overeenkomst te verhogen. Op het moment dat de Opdrachtnemer weet, althans in redelijkheid behoort te
weten dat de in de Overeenkomst opgenomen prijzen overschreden gaan worden, dan is de Opdrachtnemer verplicht
om deze (mogelijke) overschrijding per ommegaande schriftelijk aan Next Level te melden, met vermelding van de
hoogte en deugdelijk onderbouwde reden(en) voor de overschrijding. Next Level is slechts gehouden tot betaling van
het meerdere ten opzichte van de Overeenkomst, indien zij de verschuldigdheid daarvan uitdrukkelijk heeft erkend.

2.6

Opdrachtnemer zal na beëindiging van de overeenkomst binnen 4 weken een factuur aan Next Level zenden omtrent
alle haar toekomende bedragen. Next Level is niet gehouden tot betaling van facturen die na dit tijdsbestek
gezonden worden.

2.7

Na het verstrijken van de betalingstermijn is Next Level nimmer verplicht tot betaling van rente over het onbetaalde
bedrag hoger dan 5% op jaarbasis.

3

UITVOERING EN LEVERING

3.1

De Opdrachtnemer garandeert dat de te leveren Zaken en/of diensten en daarbij behorende documentatie en/of
certificaten voldoen aan de overeengekomen specificaties, eigenschappen en (kwaliteits-)eisen die zijn gesteld in de
Overeenkomst en de Voorwaarden, of – indien ter zake niets schriftelijk is overeengekomen – aan de specificaties,
eigenschappen en (kwaliteits-)eisen die in het handelsverkeer aan deze Zaken en/of diensten worden gesteld,
althans gebruikelijk zijn. Levering van de Zaken en/of de uitvoering van de diensten lijdt niet tot onredelijke hinder
bij Next Level of Principaal.

3.2

Next Level is gerechtigd de volgorde van de uit te voeren werkzaamheden te wijzigen zonder daarvoor gehouden te
zijn tot betaling van enige compensatie of schadevergoeding. Een wijziging in het tijdschema tussen de Principaal en
Next Level heeft te gelden als een wijziging in het tijdschema tussen Next Level en Opdrachtnemer.

3.3

Indien de Opdrachtnemer constateert dat de door haar geleverde Zaken en/of diensten (geheel of gedeeltelijk) niet
voldoen aan hetgeen door de Opdrachtnemer conform artikel 3.1 van de Algemene Voorwaarden is gegarandeerd, is
de Opdrachtnemer verplicht zulks terstond schriftelijk aan Next Level kenbaar te maken. Dit ontslaat de
Opdrachtnemer niet van enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden en/of de
wet.

3.4

Leveringen dienen franco en gelost op de in de Overeenkomst vastgelegde locatie en tijd plaats te vinden, althans
via een door Next Level bepaalde plaats en tijd, inclusief levering van alle documentatie. De termijnen zijn in alle
gevallen fataal. Wanneer de termijn voor levering door de Opdrachtnemer wordt overschreden, raakt zij zonder
ingebrekestelling in verzuim. Next Level heeft hierbij het recht tot ontbinding van de Overeenkomst, alsook een
vordering van schadevergoeding.

3.5

Zodra de Opdrachtnemer weet, althans in redelijkheid behoort te weten, dat de in de Overeenkomst opgenomen
leveringstermijn niet, niet tijdig of niet naar behoren zal worden behaald, is de Opdrachtnemer verplicht om dit
terstond schriftelijk aan Next Level mede te delen onder opgave van reden.

3.6

Verpakkingsmateriaal wordt door de Opdrachtnemer op eerste verzoek van Next Level teruggenomen. Retourzending
van (leen)emballage geschiedt voor rekening en risico van Opdrachtnemer. Het bij de uitvoering van de
Overeenkomst ontstane afval wordt door Opdrachtnemer opgeruimd voor haar rekening en risico.

3.7

Next Level heeft het recht om op eerste verzoek binnen een termijn van 10 dagen van Opdrachtnemer zekerheid te
ontvangen voor de correcte nakoming van de verplichtingen van Opdrachtnemer door middel van een bankgarantie
of naar keuze van Next Level een andere deugdelijke zekerheid. Next Level is bevoegd vanaf het moment dat zij dit
verzoek doet al haar verplichtingen op te schorten totdat aan deze zekerheidstelling is voldaan.

4

OVERMACHT

4.1

Indien gedurende 2 weken levering door Opdrachtnemer in verband met overmacht wordt vertraagd, kan Next Level
de Overeenkomst ontbinden na betaling van de reeds geleverde Zaken en/of diensten naar rato. Een vertraging die
te wijten is aan een vertraging bij een door Opdrachtnemer ingeschakelde derde heeft niet als overmacht te gelden.
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5

EIGENDOM NEXT LEVEL

5.1

Het eigendom en het risico van de Zaken gaan volledig en onbezwaard op Next Level over op het moment van
levering, tenzij anders is overeengekomen of de Zaken tijdens of na de levering door Next Level worden afgekeurd.

5.2

Indien partijen zijn overeengekomen dat betaling door Next Level vóór de levering zal worden verricht, gaat het
eigendom van de Zaken over op Next Level op het moment van betaling. De Opdrachtnemer zal wat betreft de
Zaken gelden als houder voor Next Level en is alsdan verplicht de Zaken identificeerbaar te houden.

5.3

De Opdrachtnemer garandeert dat door Next Level de onbezwaarde eigendom van de Zaken wordt verkregen. Er
geldt géén eigendomsvoorbehoud voor de Opdrachtnemer na levering en de Opdrachtnemer doet afstand van alle
rechten en bevoegdheden welke haar toekomen op grond van het retentierecht of het recht van reclame, tenzij
schriftelijk anders overeengekomen.

5.4

Door de Opdrachtnemer wordt aan Next Level een overdraagbaar gebruiksrecht verleend dat onbeperkt is in tijd en
plaats en onmogelijk is te herroepen. Dit recht ziet op alle potentiële rechten van intellectueel eigendom omtrent de
Zaken en/of diensten die door de Opdrachtnemer worden geleverd. Dit recht houdt mede in dat Next Level het recht
heeft om een gebruiksrecht van gelijke strekking aan derden te verstrekken voor de uitvoering van haar
bedrijfsactiviteiten.

5.5

De Opdrachtnemer garandeert dat het gebruik (inclusief doorverkoop) van de door haar geleverde Zaken en/of
diensten geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht of andere (eigendoms-)rechten van derden en de
Opdrachtnemer vrijwaart Next Level tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit enigerlei inbreuk op
dergelijke rechten. De Opdrachtnemer zal alle schade van Next Level vergoeden die daarvan het gevolg mocht zijn.

5.6

Voor zover door Next Level aan de Opdrachtnemer hulpmiddelen – waaronder begrepen maar niet beperkt tot
ontwerpen, tekeningen, materialen, monsters en grondstoffen – worden verstrekt ten aanzien waarvan Next Level
een recht van intellectuele eigendom heeft, erkent de Opdrachtnemer dat Next Level te allen tijde eigenaar hiervan
is en zal blijven en dat de Opdrachtnemer ten aanzien daarvan geen enkel(e) intellectueel eigendomsrecht of titel zal
verkrijgen. De Opdrachtnemer zal alle in dit artikel bedoelde hulpmiddelen voor haar rekening en risico beheren en
in goede staat houden. Zij zal deze niet gebruiken voor, of laten gebruiken door derden, tenzij daartoe vooraf
schriftelijk toestemming is verleend door Next Level.

5.7

Indien de Opdrachtnemer in het kader van de Overeenkomst Zaken, materialen en/of halffabricaten ontwikkelt, dan
komen alle eventueel daarop in te roepen rechten van intellectuele eigendom exclusief aan Next Level toe. Een
eventuele vergoeding hiervoor wordt geacht te zijn inbegrepen in de overeengekomen prijs van de Zaken en/of
diensten. Waar nodig, zal de Opdrachtnemer alle medewerking verlenen aan de totstandkoming of overdracht aan
Next Level van deze rechten.

6

CONTROLE VAN DE OPDRACHT

6.1

Next Level behoudt zich het recht voor om de Zaken en diensten, alsook fabricageprocessen te allen tijde te
inspecteren. De faciliteiten, apparatuur en het personeel welke benodigd zijn voor deze inspectie worden door de
Opdrachtnemer aan Next Level ter beschikking gesteld. De levering van Zaken en uitvoering van diensten worden
pas als opgeleverd beschouwd nadat deze door Next Level zijn goedgekeurd.

6.2

Aan (resultaten van) deze inspectie kan door de Opdrachtnemer geen rechten worden ontleend.

6.3

De kosten van deze inspectie worden door de partijen zelf gedragen, behalve wanneer blijkt dat de Zaken en/of
diensten niet voldoen aan de in de Overeenkomst gestelde voorwaarden. In dat geval draagt de Opdrachtnemer de
kosten.

6.4

Wanneer een Zaak en/of dienst door Next Level wordt afgekeurd, zal de Opdrachtnemer zorg dragen naar keuze van
Next Level voor kosteloze reparatie, vervanging of creditering. Wanneer reparatie of vervanging door de
Opdrachtnemer uitblijft, heeft Next Level het recht de reparatie of vervanging door een derde partij uit te laten
voeren op rekening en risico van de Opdrachtnemer.

7

VEILIGHEID

7.1

De Opdrachtnemer dient bij uitvoering van de Overeenkomst zich te houden aan de geldende wetgeving waaruit
verplichtingen met betrekking tot arbeidsveiligheid voortvloeien. De veiligheidsmaatregelen die hiervoor dienen te
worden genomen zullen door de Opdrachtnemer verzorgd worden.

8

VERPLICHTINGEN OPDRACHTNEMER

8.1

Opdrachtnemer garandeert bij het aangaan van deze Overeenkomst dat hij voldoet aan de volgende verplichtingen:
(a)

het beschikken over en op verzoek van Next Level tonen van haar geldig inschrijvingsbewijs bij de fiscus,
voor zover de fiscus die verstrekt, alsmede haar inschrijving in het Handelsregister, alsmede het opgeven van
haar BTW nummer en het registratienummer van werknemers;

(b)

het op verzoek van Next Level wekelijks en volgens het model van Next Level, verstrekken van een
mandagenregister ter zake van de door haar uit te voeren diensten. Het mandagenregister dient onder meer
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de namen en de Burgerservicenummers van alle werknemers en derden die door Opdrachtnemer direct of
indirect te werk zijn gesteld, evenals een manuren verantwoording te bevatten;
(c)

al haar verplichtingen jegens de door Opdrachtnemer te werk gestelde werknemers strikt na te komen;

(d)

alle wettelijke verplichtingen tot afdracht van loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies
werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdragen Zorgverzekeringswet, die direct of indirect
verband houden met het aan hem opgedragen werk, stipt te voldoen en voorts de toepasselijke CAO stipt na
te leven;

(e)

desgevraagd en telkenmale – direct op eerste verzoek – een verklaring te overleggen van maximaal 3
maanden oud, af te geven door de Ontvanger der Directe Belastingen en/of een eventueel ander met de
heffing van loonbelasting, premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen en
inkomensafhankelijke bijdragen Zorgverzekeringswet belast orgaan, uit welke verklaring(en) blijkt dat
Opdrachtnemer haar desbetreffende verplichtingen nakomt;

(f)

beschikken over een G-rekening;

(g)

haar administratie zodanig in te richten dat de identiteit van bij het werk betrokken werknemers kan worden
vastgesteld;

(h)

Het voldoen van de aan Next Level opgelegde boetes en heffingen ten gevolge van het handelen van
Opdrachtnemer of een door haar ingeschakelde derde.

9

ZORGPLICHT VAN DE OPDRACHTNEMER

9.1

De Opdrachtnemer garandeert dat de Zaken en/of diensten en daarbij behorende documentatie en/of certificaten
voldoen aan alle relevante nationale en internationale wettelijke eisen en overige overheidsvoorschriften, waaronder
begrepen maar niet beperkt tot milieu- en veiligheidsvoorschriften.

9.2

De Opdrachtnemer garandeert dat de Zaken en/of diensten geschikt zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd en
gereed voor gebruik zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

9.3

Het is, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Next Level, de Opdrachtnemer niet toegestaan om,
gedurende de looptijd van de diensten alsmede twee jaar na voltooiing van de levering van Zaken en/of diensten,
enige Principaal of een daaraan gelieerde onderneming een aanbieding te doen of hiermee een overeenkomst te
sluiten.

10

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE OPDRACHTNEMER

10.1

De Opdrachtnemer garandeert voor de termijn als opgenomen in de Overeenkomst, althans voor vijf jaar indien
geen periode is overeen gekomen, dat de Zaken en/of diensten aan de Overeenkomst en aan de relevante wettelijke
eisen voldoen.

10.2

Iedere tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst door de Opdrachtnemer leidt zonder ingebrekestelling
direct tot verzuim. Dit geeft Next Level, zonder aan enige termijn gebonden te zijn, het recht om de Opdrachtnemer
naar haar keuze te verplichten tot nakoming, dan wel geheel of gedeeltelijk herstel van de tekortkoming en/of de
gevolgen daarvan door Opdrachtnemer of een derde partij, alsook het recht op vermindering van de koopprijs en
een vordering van de bijkomende kosten, zulks voor rekening en risico van de Opdrachtnemer.

10.3

De Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die door Next Level en/of (eind)afnemers en/of (eind)gebruikers
van de geleverde Zaken en/of diensten wordt geleden als gevolg van het handelen of nalaten van de
Opdrachtnemer, dan wel haar personeel of door haar ingeschakelde derde(n). De aansprakelijkheid van de
Opdrachtnemer heeft betrekking op zowel directe als indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot
bedrijfs-, gevolg- en stagnatieschade, gederfde inkomsten en winsten, verlies van klanten en imagoschade.
Opdrachtnemer dient zich voor enige aansprakelijkheid voldoende te verzekeren.

10.4

De Opdrachtnemer vrijwaart Next Level voor alle aanspraken van (eind)afnemers of (eind)gebruikers van Next Level
van de geleverde Zaken en/of diensten, als gevolg van het handelen of nalaten van de Opdrachtnemer, met inbegrip
van kosten van advies en juridische bijstand. Indien een in de voorgaande zin bedoelde aanspraak tegen Next Level
wordt ingesteld, stelt Next Level de Opdrachtnemer daarvan schriftelijk in kennis onder toezending van de relevante
gegevens. De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer heeft betrekking op zowel directe als indirecte schade,
waaronder begrepen maar niet beperkt tot bedrijfs-, gevolg- en stagnatieschade, gederfde inkomsten en winsten,
verlies van klanten en imagoschade.

10.5

Indien de Overeenkomst een boeteclausule bevat, laat dit het recht van Next Level tot vordering van
schadevergoeding onverlet.

11

VERPLICHTINGEN NEXT LEVEL

11.1

Next level is spant zich in om de uitvoering van de Overeenkomst door de Opdrachtnemer correct te laten verlopen.

11.2

Next Level is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Opdrachtnemer en/of derde(n) mochten lijden als
gevolg van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, behoudens indien van grove nalatigheid of ernstige
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verwijtbaarheid aan de zijde van Next Level sprake is. In geval aansprakelijkheid van Next Level komt vast te staan,
komt slechts directe vermogensschade voor vergoeding in aanmerking, met uitsluiting van indirecte-, gevolg- en/of
immateriële schade en tot ten hoogste de overeengekomen geldsommen (exclusief btw), doch nimmer méér dan het
enige uitkering uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering met betrekking tot deze verplichting indien de
overeengekomen prijs boven de uitkering uitstijgt. Deze aansprakelijkheid is ten alle tijden beperkt tot maximaal €
2.500.000,-- (zegge: twee miljoen vijfhonderdduizend euro).
12

OPSCHORTING

12.1

Wanneer een Zaak of dienst niet aan de eisen voldoet die hier redelijkerwijs aan gesteld mogen worden, mag Next
Level haar betalingsverplichtingen jegens de Opdrachtnemer opschorten, totdat de Opdrachtnemer aan haar
verplichtingen heeft voldaan tot het leveren van een Zaak en/of dienst die wel aan deze eisen voldoet.

13

VERTROUWELIJKHEID

13.1

De Opdrachtnemer is verplicht al hetgeen haar in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst of anderszins
omtrent Next Level bekend wordt, ook als bedoelde informatie niet specifiek als vertrouwelijk is aangemerkt, geheim
te houden en van personeelsleden en derden die in het kader van de Overeenkomst op enigerlei wijze betrokken
zijn, hetzelfde te bedingen. Het is de Opdrachtnemer verboden bedoelde informatie aan te wenden voor eigen
gebruik of voor derden. Deze informatie blijft eigendom van Next Level en dient, zover schriftelijk, op verzoek van
Next Level aan haar te worden teruggezonden.

13.2

De Opdrachtnemer zal tevens zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Next Level geen informatie over
haar relatie met Next Level verschaffen aan enige derde.

13.3

Wanneer Opdrachtnemer het verbod in artikel 13.1 en/of 13.2 overtreedt, is zij aan Next Level een onmiddellijk
opeisbare boete verschuldigd van € 50.000,-- per overtreding en/of, naar keuze van Next Level, van €5.000 voor
iedere dag dat de overtreding voortduurt, met behoud van alle aan Next Level toekomende rechten op vergoeding
van kosten, schade en rente.

13.4

De artikel blijft onverkort van toepassing, óók na (volledige) uitvoering van de Overeenkomst, tot aan het moment
dat de Opdrachtnemer door Next Level schriftelijk van geheimhouding wordt ontslagen.

14

PRIVACY

14.1

Behoudens andere schriftelijke overeenkomst tussen Next Level en de Opdrachtnemer, is Next Level gerechtigd om
alle gegevens die zij ontvangt bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruiken en behouden zonder enige
beperkingen.

14.2

Indien Next Level en de Opdrachtnemer bij deze Overeenkomst gegevens van personen uitwisselen, zullen zij zich
houden aan de daarvoor geldende regelgeving omtrent privacy en gegevensbescherming.

14.3

De Opdrachtnemer garandeert dat zij toestemming heeft verkregen van de betrokkene op wie door Next Level te
verwerken gegevens betrekking hebben voor de verwerking daarvan door Next Level en vrijwaart Next Level voor
enige schade die voortvloeit uit claims van deze betrokkenen uit welke hoofde dan ook.

15

WIJZIGING EN BEËINDIGING OVEREENKOMST

15.1

Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst, alsmede wijziging van toeleveranciers of
fabrikanten van Opdrachtnemer kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. Indien een wijziging en/of
aanvulling tussen partijen wordt overeengekomen, dan geldt deze wijziging of aanvulling slechts voor de betreffende
Overeenkomst en pas na een schriftelijk akkoord van Next Level.

15.2

Indien een wijziging gevolgen mocht hebben voor de overeengekomen prijs en/of het tijdstip van levering, is de
Opdrachtnemer verplicht om Next Level hieromtrent terstond schriftelijk te informeren. Pas na een schriftelijk
akkoord van Next Level ten aanzien van de wijziging en/of aanvulling, wordt deze geacht geldig te zijn.

15.3

Wanneer een wijziging uit enige hoofde meerwerk oplevert voor Opdrachtnemer en Next Level akkoord is gegaan
met dit meerwerk, zal betaling plaatsvinden slechts wanneer en indien de Principaal met dit meerwerk akkoord gaat.

15.4

Geen meerwerk kan in rekening gebracht worden naar aanleiding van wijzigingen in:
(a)

maatvoering;

(b)

de eisen door of vanwege overheidsinstanties en/of nutsbedrijven, en;

(c)

voortvloeiende uit omissies of onduidelijkheid in de Overeenkomst of daarin genoemde stukken.

15.5

Het is Opdrachtnemer niet toegestaan om de overeenkomst of (enig deel van) de uitvoering daarvan over te dragen
aan derden, behoudens expliciete toestemming van Next Level. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan om de
vorderingen (goederenrechtelijk ingevolge artikel 3:83 lid 2 BW) over te dragen of te verpanden.

15.6

Next Level is bevoegd naar haar keuze de uitvoering van alle overeenkomsten tussen partijen, waaronder de
Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk op te schorten, dan wel deze Overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk middels
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een schriftelijke verklaring zonder rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder dat
Next Level gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding, met behoud van alle aan Next Level toekomende rechten
op vergoeding van kosten, schade en rente in het geval van:
(a)

een tekortkoming van de Opdrachtnemer in de nakoming van één of meer van haar verplichtingen uit welke
hoofde dan ook jegens Next level;

(b)

(een aanvraag tot) surséance van betaling of faillietverklaring van de Opdrachtnemer of ander teken van
dreigende insolventie;

(c)

(aanvraag tot) onder curatelestelling of onder bewindstelling van de Opdrachtnemer of een verandering in het
bestuur;

(d)

verkoop of beëindiging van de onderneming van de Opdrachtnemer;

(e)

intrekking van vergunningen van de Opdrachtnemer die voor de uitvoering van de Overeenkomst
noodzakelijk zijn;

(f)

verlies op enigerlei wijze door de Opdrachtnemer van de beschikking over haar vermogen, door
(derden)beslag of anderszins.

15.7

Alle vorderingen die Next Level in de in artikel 15.6 genoemde gevallen op de Opdrachtnemer mocht hebben of
verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

15.8

Next Level behoudt zich het recht voor om de Overeenkomst te allen tijde op te zeggen om welke reden dan ook,
met inachtneming van een redelijke opzegtermijn van ten hoogste 1 (een) maand, tenzij tussen Opdrachtnemer en
Next Level een andere redelijke opzegtermijn is overeengekomen.

16

OVERIG

16.1

Indien één of meerdere bepalingen in de Algemene Voorwaarden ongeldig blijken te zijn of door een rechter buiten
werking worden gesteld, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

16.2

Op alle verbintenissen tussen Next Level en de Opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, onder
uitsluiting van het conflictenrecht en het Weens Koopverdrag, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

16.3

Alle geschillen tussen partijen die voortvloeien dan wel anderszins verband houden met enige Overeenkomst en/of
de Algemene Voorwaarden en die behoren tot de competentie van de sector civiel van een rechtbank, zullen in
eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant.

16.4

De Nederlandstalige versie van de Algemene Voorwaarden, dan wel de Overeenkomst(en) tussen partijen, prevaleert
steeds boven een anderstalige versie daarvan.
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