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ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN NEXT LEVEL  

1 DEFINITIES, TOEPASSELIJKHEID EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST 

1.1 In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden – hierna de “Algemene Voorwaarden” – wordt onder  de 
navolgende definities verstaan: 

(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) “Afnemer”: elke partij die met Next Level een Overeenkomst aangaat tot de koop of huur van Zaken en/of het 
afnemen van diensten van Next Level, dan wel elke partij met wie Next Level in onderhandeling is over het 
sluiten van een Overeenkomst; 

(c) “Zaken”: Zaken die middels de Overeenkomst door de Afnemer van Next Level worden gekocht en/of gehuurd, 
dan wel door Next Level aan Afnemer worden geleverd en/of als voorraad voor de Afnemer worden gehouden; 

(d) “Algemene Voorwaarden”: deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden; 

(e) “Overeenkomst”: de overeenkomst inclusief Algemene Voorwaarden tussen Next Level en de Afnemer; 

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

1.3 Toepasselijkheid van voorwaarden van de Afnemer, 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 Afnemer gehanteerde voorwaarden die door Next Level zijn 
geaccordeerd, prevaleren de Algemene Voorwaarden.  

1.4 Wanneer de Afnemer 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 Afnemer toestemming geeft voor uitvoering 
van de Overeenkomst, gaat Afnemer akkoord met uitvoering onder de Algemene Voorwaarden. 

1.5 Next Level heeft het recht de 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 tot stand na aanvaarding van het aanbod van Next Level door de Afnemer in de ruimste zin 
des woords. Voor zover de Afnemer een order c.q. aanvraag van Next Level aanvaardt met afwijkingen, maken die 
afwijkingen géén deel uit van de Overeenkomst, tenzij Next Level met dergelijke afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk 
instemt. 

1.7 Alle aanvragen, offertes en aanbiedingen van Next Level zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde door Next Level 
worden herroepen of gewijzigd. Indien een aanvraag of offerte een termijn voor aanvaarding bevat, dan geldt dat het 
aanbod met het verstrijken van die termijn direct komt te vervallen. 

1.8 Indien een aanbod wordt aanvaard, heeft Next Level het recht het aanbod binnen tien werkdagen na ontvangst van de 
aanvaarding te herroepen. 

2 PRIJS EN BETALING 

2.1 De prijzen die door Next Level in rekening worden gebracht, gelden op de dag van levering. Indien na aanbieding of 
totstandkoming van de Overeenkomst één of meer kostprijsbepalende factoren door welke omstandigheid ook een 
wijziging ondergaan, is Next Level gerechtigd de aangeboden c.q. overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te 
verhogen. Deze wijziging geeft de Afnemer niet het recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst. 

2.2 Wanneer een risicoregeling is overeengekomen tussen partijen, worden prijswijzigingen aan de hand van deze regeling 
verrekend. Bij aanvang van de overeenkomst zal een risicoregeling en bijbehorend loonkostenbestanddeel worden 
overeengekomen, bij gebreken waarvan het loonkostenbestanddeel van gemiddeld 70% geldt. 

2.3 De opgegeven prijzen luiden in Euro (€) en zijn 'basisprijzen' exclusief eventuele toeslagen, btw of kortingen, tenzij 
uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen partijen. 

2.4 De door Next Level uit te voeren werkzaamheden naar aanleiding van een verandering ten opzichte van de 
Overeenkomst, zullen als meerwerk aan de Afnemer worden toegerekend. In geval van meerwerk kan Next Level niet 
aan de originele leveringstermijn worden gehouden. 

2.5 De Afnemer is niet bevoegd om bedragen die zij uit enige hoofde verschuldigd is aan de Next Level te verrekenen met 
bedragen die zij van Next Level te vorderen heeft. 



 

Versie 1.0 oktober 2018 - pagina 2 

 

 

2.6 De betaling van de Zaken dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum zonder enig recht op korting en/of 
compensatie, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De betaling zal – tenzij door Next Level anders aangegeven 
op de factuur – dienen te geschieden in Nederland op een door Next Level aangehouden bank- of girorekening bij een 
(vestiging van een) in Nederland gevestigde bank.  

2.7 Next Level is gerechtigd om zekerheid tot betaling en/of een voorschot van de Afnemer te verlangen voordat zij 
aanvangt met haar werkzaamheden en/of levering, of deze voortzet. Wanneer de Afnemer aan deze zekerheid en/of dit 
voorschot niet of onvoldoende kan voldoen, is Next Level gerechtigd de Overeenkomst naar keuze van Next Level te 
ontbinden of op te schorten totdat aan de zekerheid en/of het voorschot is voldaan. Afnemer dient in dat geval de reeds 
geleverde Zaken aan Next Level terug te leveren. Next Level heeft hierbij recht op schadevergoeding, inhoudende maar 
niet beperkt tot de kosten voor uitgevoerde werkzaamheden voor productie en levering. 

2.8 Na het verstrijken van de in artikel 2.6 genoemde termijn is het factuurbedrag onmiddellijk opeisbaar. De Afnemer is 
alsdan, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim.  

2.9 Na het verstrijken van de in artikel 2.6 genoemde termijn is Next Level gerechtigd 1,5% rente per maand (waarbij een 
gedeelte van de maand als volledige maand wordt gerekend) in rekening te brengen over het onbetaalde bedrag vanaf 
de dag waarop de Afnemer in verzuim is tot aan de dag der algehele voldoening.   

2.10 Door de Afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde kosten, vervolgens van de 
rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Afnemer dat de voldoening 
betrekking heeft op een latere factuur.  

2.11 Indien de Afnemer in gebreke is gebleven met de tijdige nakoming van zijn betalingsverplichtingen, zoals omschreven in 
artikel 2.6, is de Afnemer gehouden alle door Next Level gemaakte buitengerechtelijke kosten, proceskosten en kosten 
voor rechtskundige bijstand voor zijn rekening te nemen en volledig te betalen. Deze kosten bedragen 15% van het 
factuurbedrag vermeerderd met boeterente . Dit is onverminderd het recht van Next Level om, indien haar kosten in 
verband met het incasso hoger zijn, volledige schadevergoeding te eisen. Daarnaast is de Afnemer tevens het salaris 
van de voor dit betalingsgeschil door Next Level ingeschakelde advocaat verschuldigd voor zover deze kosten niet 
worden gedekt door de reeds gevorderde kosten. In geval van het door Next Level aanvragen van het faillissement van 
de Afnemer, zal de Afnemer ook gehouden zijn, naast de hierboven genoemde kosten, de kosten van de 
faillissementsaanvrage te voldoen. 

3 UITVOERING EN LEVERING 

3.1 De opgegeven levertijden zijn een indicatie en zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij 
uitdrukkelijk anders is overeengekomen. In geval van onwerkbare dagen (waarbij buiten de invloed van Next Level ten 
minste twee uren door de meerderheid van de werknemers of machines niet kan worden gewerkt) wordt de levertijd 
met de voorkomende hoeveelheid onwerkbare dagen verlengd. 

3.2 De Afnemer kan bij een overschrijding van de levertijd tot 30 dagen, zelfs na het in gebreke stellen van Next Level, 
geen aanspraak maken op schadevergoeding en/of ontbinding van de Overeenkomst. Dit behoudens opzet of bewuste 
roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten van Next Level. Bij overschrijding van de 
levertermijn met meer dan 30 dagen, dient de Afnemer Next Level schriftelijk in gebreke te stellen. In deze 
ingebrekestelling dient de Afnemer Next Level een redelijke termijn voor de nakoming te geven. 

3.3 Next Level is bevoegd in gedeelten te presteren. Orders of gedeelten daarvan, welke niet meteen geleverd kunnen 
worden, worden voor nalevering genoteerd; de Afnemer wordt daarvan door Next Level in kennis gesteld.  

3.4 Het risico van beschadiging, tenietgaan c.q. verloren gaan van de te leveren Zaken, gaat op de Afnemer over zodra deze 
Zaken door Next Level zijn geleverd.  

3.5 Next level is gerechtigd tot het inschakelen van derden bij de uitvoering van deze Overeenkomst. Indien redelijkerwijs 
mogelijk zal het inschakelen van derden met Afnemer worden overlegd. Next Level is niet aansprakelijk voor 
tekortkomingen van door Afnemer (al dan niet op advies van Next Level) ingeschakelde derden. 

3.6 Indien Next Level de uit de Overeenkomst voortvloeiende werkzaamheden door een oorzaak buiten de invloedsfeer van 
Next Level niet naar behoren uit kan voeren, is zij gerechtigd de werkzaamheden op te schorten totdat noodzakelijke 
voorzieningen zijn getroffen voor een behoorlijke uitvoering, dan wel eenzijdige ontbinding van de Overeenkomst. Next 
Level zal hierdoor nimmer in verzuim zijn, of gehouden zijn tot schadevergoeding of betaling van enige boete.  

3.7 Indien de Afnemer niet, niet tijdig of niet volledig de bij Next Level in opdracht gegeven c.q. gekochte Zaken afneemt, is 
Next Level gerechtigd deze Zaken voor rekening en risico van de Afnemer op te slaan en betaling te verlangen als had 
de levering plaatsgevonden.  

4 OVERMACHT 

4.1 Voor het niet correct uitvoeren van de overeenkomst is Next Level niet aansprakelijk wanneer er sprake is van 
overmacht. Next Level heeft in geval van overmacht de bevoegdheid de overeenkomst met de Afnemer te ontbinden of 
op te schorten. Indien Next Level van haar bevoegdheid gebruik maakt bestaat voor haar geen gehoudenheid tot 
schadevergoeding. 
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4.2 Indien Next Level door overmacht tijdelijk of blijvend niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, kan de Afnemer 
geen aanspraak maken op uitvoering of ontbinding van de Overeenkomst en/of schadevergoeding jegens Next Level. 

4.3 Bij gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst ondanks overmacht heeft Next Level het recht deze nakoming te 
factureren als zijnde een aparte overeenkomst waarbij Afnemer gehouden is deze facturen te voldoen. 

4.4 Onder het begrip overmacht dient te worden verstaan elke niet toerekenbare tekortkoming, bijvoorbeeld betrekking 
hebbende op personen of Zaken, waarvan Next Level zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient, welke van 
dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst niet mogelijk is dan wel dermate bezwaarlijk en/of kostbaar wordt 
dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet van Next Level kan worden verlangd. Deze omstandigheden zijn 
o.a. bedrijfs- of verkeersstoringen, brandschade, overstromingen, stakingen, overheidsmaatregelen, het uitblijven van 
noodzakelijke informatie door of medewerking van de Afnemer of derden van wie Next Level zich bij de uitvoering van 
de Overeenkomst bedient. 

5 EIGENDOM NEXT LEVEL 

5.1 De door Next Level geleverde Zaken blijven eigendom van Next Level totdat de Afnemer alle navolgende verplichtingen 
uit alle met Next Level gesloten Overeenkomsten is nagekomen:  

(a) de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren Zaken;  

(b) de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens Overeenkomst door Next Level verrichte of te verrichten 
diensten;  

(c) eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de Afnemer van (een) met Next Level gesloten 
Overeenkomst(en).  

 

5.2 Door Next Level geleverde Zaken die krachtens artikel 5.1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het 
kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De Afnemer is niet bevoegd de geleverde Zaken te 
verpanden of hier enig ander recht op te vestigen. Indien er enig beslag komt te rusten op de Zaken die eigendom zijn 
van Next Level, dient Afnemer onmiddellijk hiervan melding te doen aan Next Level. 

5.3 Op Zaken die met inachtneming van het in artikel 5.1 bepaalde in eigendom op de Afnemer zijn overgegaan en die zich 
nog onder Next Level bevinden, behoudt Next Level zich hierbij reeds nu de pandrechten voor als bedoeld in artikel 
3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen die Next Level uit welken hoofde dan ook op de Afnemer mocht 
hebben of krijgen.   

5.4 Dit voorbehoud van pandrechten geldt eveneens ten aanzien van door Next Level geleverde Zaken die door de Afnemer 
zijn bewerkt of verwerkt en waardoor het eigendomsvoorbehoud van Next Level zou komen te vervallen.  

5.5 Indien de Afnemer haar verplichtingen niet nakomt of indien er gegronde vrees bestaat dat zij haar verplichtingen niet 
zal nakomen, is Next Level gerechtigd om de geleverde Zaken waarop het in artikel 5.1 bedoelde eigendomsvoorbehoud 
rust bij de Afnemer of bij derden die deze Zaken voor de Afnemer houden weg te (doen) halen. De Afnemer is verplicht 
hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van 10% per dag van al het door 
haar aan Next Level verschuldigde, onverminderd het recht van Next Level om, indien haar kosten in verband met het 
uitoefenen van het eigendomsvoorbehoud hoger liggen, volledige schadevergoeding te vorderen. 

5.6 Next Level is bevoegd de Zaken of andere goederen die zij van de Afnemer onder zich heeft of zal krijgen, terug te 
houden tot al hetgeen haar toekomende uit hoofde van de gesloten Overeenkomst door de Afnemer geheel zal zijn 
voldaan. 

5.7 Next Level behoudt zich het intellectueel eigendom voor op alle door haar geleverde stukken, alsook het intellectueel 
eigendom voortvloeiend uit de Overeenkomst met de Afnemer. 

5.8 Next Level heeft het recht om enig uit de Overeenkomst voortvloeiend intellectueel eigendom te gebruiken buiten deze 
Overeenkomst. 

5.9 Alle door Next Level aangeleverde informatie mag niet worden gebruikt, verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder 
schriftelijke toestemming van Next Level. 

6 ZORGPLICHT VAN AFNEMER 

6.1 Next Level zal aan de Afnemer aangeven welke informatie en documenten zij dient te ontvangen voor de verstrekte 
opdracht. Het tijdig verstrekken van deze informatie, alsook de volledigheid en de nauwkeurigheid daarvan, zijn voor 
rekening en risico van de Afnemer. Wanneer de informatie onvolledig of onnauwkeurig blijkt, is Next Level gerechtigd 
naar haar beste inzicht te handelen voor rekening en risico van de Afnemer.  

6.2 Next Level heeft bij het aanleveren van onvolledige of onnauwkeurige informatie door de Afnemer het recht tot 
opschorting van de Overeenkomst en het doorbelasten aan de Afnemer van de dientengevolge vertragingskosten.  

6.3 De Afnemer dient 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 Afnemer verzorgd 
worden 
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7 AANSPRAKELIJKHEID VAN PARTIJEN 

7.1 Voor alle directe schade van de Afnemer, veroorzaakt door een aan Next Level toerekenbaar tekortkomen in de 
nakoming van de Overeenkomst, is de aansprakelijkheid van Next Level, behoudens in geval van opzet of bewuste 
roekeloosheid van de directie of van leidinggevende ondergeschikten of aansprakelijkheid op grond van 
dwingendrechtelijke bepalingen, is Next Level aansprakelijk tot een maximum van de overeengekomen geldsommen 
(exclusief btw) voor zover deze door de Afnemer betaald zijn en maximaal tot 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) 

7.2 Voor alle indirecte schade is Next Level, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie of van 
leidinggevende ondergeschikten of aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen, niet aansprakelijk.  

7.3 Next Level sluit de aansprakelijkheid uit en de Afnemer vrijwaart Next Level voor alle schade die is ontstaan: 

(a) door toedoen van hulppersonen waarvan Next Level zich op eigen initiatief of door aanwijzing c.q. instructies van 
de Afnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient; 

(b) ten gevolge van gebruikte Zaken die door Next Level, door derden of door de Afnemer ter beschikking zijn 
gesteld en die voor de uitvoering van de Overeenkomst niet geschikt blijken te zijn, en/of; 

(c) ten gevolge van het niet voldoen van de Afnemer van zijn plicht tot tijdige inspectie van de geleverde Zaken 
en/of diensten. 

 

7.4 Afnemer vrijwaart Next Level en stelt haar schadeloos voor elke aansprakelijkheid waarvoor zij niet uit hoofde van de 
Algemene Voorwaarden aansprakelijk is of welke verder gaat dan waartoe de schade in de Algemene Voorwaarden is 
beperkt. 

8 VERPLICHTINGEN NEXT LEVEL 

8.1 Tenzij door de Afnemer bij de bestelling bijzondere kwaliteitseisen zijn gesteld, die door Next Level schriftelijk zijn 
bevestigd, wordt door Next Level de in redelijkheid te verwachten kwaliteit geleverd welke voldoet aan de geldende 
normen ten tijde van het uitvoeren van de werkzaamheden.  

8.2 De Afnemer zal nimmer kunnen verlangen dat Next Level van de gehanteerde hulpmiddelen een of meer speciale 
merken dan wel een bepaalde kwaliteit gebruiken, tenzij zulks tevoren uitdrukkelijk is overeengekomen. 

8.3 Bij een gebrek is Next Level slechts gehouden de oorspronkelijk geleverde Zaken ter haar keuze te repareren of te 
vervangen door Zaken van overeenkomstige kwaliteit dan wel deze Zaken te crediteren. De Afnemer zal derhalve geen 
recht op ontbinding van de Overeenkomst kunnen doen gelden. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid wordt 
door Next Level uitgesloten. 

9 KLACHTEN 

9.1 Op de Afnemer rust de uitdrukkelijke plicht om onmiddellijk bij aflevering van Zaken en/of voltooiing van 
werkzaamheden en indien dit niet mogelijk is uiterlijk binnen 10 werkdagen na de aflevering van de Zaken en/of 
voltooiing van diensten te inspecteren of de afgeleverde Zaken en/of diensten aan de Overeenkomst beantwoorden. 
Wanneer dit niet het geval is, heeft de Afnemer de mogelijkheid tot het indienen van een klacht. Kleine gebreken die 
voor de volgende betalingstermijn hersteld kunnen worden, geven geen reden tot het indienen van een klacht. 

9.2 De Afnemer dient Next Level onmiddellijk na de ontdekking, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na aflevering van de 
Zaken en/of voltooiing van diensten schriftelijk op de hoogte te stellen van eventuele tekortkomingen aan de zijde van 
Next Level, bij gebreke waarvan de Afnemer het beroep dat de afgeleverde Zaken en/of diensten niet aan de 
Overeenkomst beantwoorden niet meer jegens Next Level kan doen gelden. 

9.3 Bij een tijdig ingediende klacht zal Next Level zich inspannen om binnen 30 dagen op de melding van de tekortkoming te 
reageren. Reactie op enige tekortkoming houdt geen erkenning van de tekortkoming in. De klacht is pas geldig indien 
Next Level deze uitdrukkelijk heeft geaccepteerd. 

9.4 Indien Next Level de door Afnemer ingediende klacht accepteert, zal naar keuze van Next Level de Zaak en/of dienst 
worden vervangen, hersteld of gecrediteerd. Afnemer dient alle hiervoor alle oorspronkelijk verleende faciliteiten voor 
haar rekening en risico ter beschikking te stellen. 

9.5 Het indienen van een klacht, zelfs wanneer deze klacht door Next Level wordt erkend, ontslaat de Afnemer niet van 
enige verplichting voortvloeiend uit de Overeenkomst. Enige aanspraak op vervanging, herstel of creditering van de 
Zaak en/of dienst vervalt indien Afnemer niet aan al haar betalingsverplichtingen jegens Next Level heeft voldaan. 

9.6 Wanneer Afnemer zonder uitdrukkelijke toestemming van Next Level enige tekortkoming door een derde laat herstellen 
of vervangen, vervallen al haar rechten op herstel of vervanging door Next Level. Next Level is niet gehouden tot 
betaling van enige kosten van herstel of vervanging door derden. 
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9.7 De door Next Level te verlenen garantie strekt nimmer verder dan de garantie die wordt aangehouden door haar 
leveranciers. 

10 VERTROUWELIJKHEID 

10.1 De Afnemer 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 Afnemer verboden bedoelde informatie aan te wenden voor eigen gebruik of voor derden. 

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

10.3 Wanneer de Afnemer het verbod in artikel 10.1 en/of 10.2 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 elke dag dat de 
overtreding voortduurt,, met behoud van alle aan Next Level toekomende rechten op vergoeding van kosten, schade en 
rente. 

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

11 PRIVACY 

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

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

11.3 De Afnemer 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. 

12 WIJZIGING EN BEËINDIGING OVEREENKOMST 

12.1 Wijzigingen van en/of aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst kan 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. 

12.2 Indien een wijziging gevolgen mocht hebben voor de overeengekomen prijs en/of het tijdstip van levering, is de 
Afnemer 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. Bij wijziging en/of aanvulling 
van de Overeenkomst vervalt de overeengekomen leveringstermijn. 

12.3 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 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 Afnemer 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 Afnemer of ander teken van dreigende 
insolventie; 

(c) (een aanvraag tot) onder curatelestelling of onder bewindstelling van de Afnemer; 

(d) verkoop of beëindiging van de onderneming van de Afnemer of een verandering in het bestuur; 

(e) intrekking van vergunningen van de Afnemer die voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk zijn;  

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

 

12.4 Alle vorderingen die Next Level in de in artikel 12.3 genoemde gevallen op de Afnemer mocht hebben of verkrijgen, 
zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn. 

12.5 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. 
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13 OVERIG 

13.1 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. 

13.2 Op alle verbintenissen tussen Next Level en de Afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, onder uitsluiting 
van het conflictenrecht en het Weens Koopverdrag. 

13.3 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. 

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


