ALGEMENE VOORWAARDEN LEVERING GOEDEREN EN DIENSTEN VAN DYNNIQ NEDERLAND B.V. EN DYNNIQ PEEK TRAFFIC B.V. TE AMERSFOORT (augustus 2017)
1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden ("de Voorwaarden"), de Specifieke Voorwaarden, evenals in de
daarmee samenhangende Overeenkomsten wordt verstaan onder:
a. Peek:

Dynniq Peek Traffic B.V. te Amersfoort, dochteronderneming van
Dynniq Nederland B.V.
b. Opdrachtgever:
iedere (rechts-)persoon op wiens rechtsbetrekking met Peek
deze Voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn.
c. Overeenkomst:
iedere overeenkomst, in welke vorm dan ook, die tussen Peek
en de opdrachtgever tot stand komt, alsmede elke wijziging of
aanvulling daarop en iedere (nadere) bestelling die onder een
overeenkomst wordt gedaan.
d. Specifieke Voorwaarden: alle voorwaarden en/of bedingen opgenomen in het document
dat in de titel daarvan als zodanig is aangeduid.
e. Programmatuur:
alle computerprogrammatuur/software/app’s, in de ruimste zin
en de daarbij behorende documentatie die door Peek aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, inclusief alle na het
sluiten van de Overeenkomst verstrekte nieuwe uitgaven, nieuwe
versies en correcties en inclusief kopie van het vorengaande, c.q.
ten behoeve waarvan Peek onderhoud of service verricht.
f. Maatwerkprogrammatuur: programmatuur die Peek speciaal voor de opdrachtgever ontwikkelt of doet ontwikkelen.
g. Standaardprogrammatuur: programmatuur die Peek niet speciaal voor een opdrachtgever
ontwikkelt of doet ontwikkelen.
h. Gebruiksrecht:
het recht om Programmatuur te gebruiken conform het bepaalde
in de Voorwaarden, Specifieke Voorwaarden en de Overeenkomst.
i. Gebruikslocatie:
(de) in de Overeenkomst aangeduide locatie(s) waarop de opdrachtgever de Productdocumentatie/Programmatuur en de
daaraan ontleende informatie mag gebruiken.
j. Apparatuur:
de door Peek in het kader van de overeenkomst ter beschikking
te stellen hardware inclusief alle randapparatuur en documentatie, c.q. ten behoeve waarvan Peek onderhoud of service verricht.
k. Systeem/Project:
in de Overeenkomst tot levering van Systemen of Projecten omschreven Producten dan wel in het kader van het te leveren Systeem/Project te leveren Producten c.q. Producten ten behoeve
waarvan Peek service of onderhoud verricht.
l. Producten:
alle door Peek - al dan niet tijdelijk - aan de opdrachtgever ter
beschikking gestelde goederen, waaronder begrepen (gebruiksrechten op) Programmatuur, Apparatuur, (Product)documentatie, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, gereedschappen, testapparatuur, de met het vorengaande verkregen
c.q. te verkrijgen resultaten en alle (overige resultaten van)
dienstverlening door Peek.
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m. Productdocumentatie:

n. Storing of gebrek:

o. Service:
p. Onderhoud:
q. Systeemservice:
r. Werkdagen:
s. Normale werktijden:

alle door Peek op enig moment aan de opdrachtgever ter beschikking gestelde analyses, ontwerpen, rapporten, offertes, bestanden, handleidingen en eventuele achterliggende documentatie (waarin niet begrepen aanprijzend documentatiemateriaal
zoals folders en reclamemateriaal), schermlay-outs en documentatie van algemene beschrijvende aard, waarin de Producten en
het functioneren daarvan wordt beschreven, alsmede alle technische specificaties met betrekking tot de Programmatuur en Apparatuur.
iedere afwijking van het functioneren van de Producten ten opzichte van de beschrijving daarvan in de bijbehorende (meest recente) Productdocumentatie, voor zover deze afwijkingen gebruiksmogelijkheden van het geleverde verhinderen of bemoeilijken.
alle werkzaamheden die door Peek krachtens de betreffende
Overeenkomst inclusief de specifieke voorwaarden voor service
worden verricht.
alle werkzaamheden die door Peek krachtens de betreffende
Overeenkomst inclusief de specifieke voorwaarden voor onderhoud worden verricht.
alle werkzaamheden die door Peek krachtens de betreffende
Overeenkomst inclusief de specifieke voorwaarden voor systeemservice worden verricht.
alle kalenderdagen, niet zijnde zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen.
uren op werkdagen gelegen tussen 08.00 uur en 17.00 uur.

2. Algemeen
2.1 De Voorwaarden en de betreffende Specifieke Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle precontractuele situaties tussen Peek en de
opdrachtgever, inclusief onderhandelingen en offertes, ook indien deze niet leiden tot het
sluiten van een Overeenkomst. De Voorwaarden en de betreffende Specifieke Voorwaarden zijn voorts van toepassing op alle overige (rechts)handelingen van Peek, al dan niet ter
uitvoering van Overeenkomsten.
2.2 Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door
Peek zijn aanvaard en gelden alleen voor desbetreffende overeenkomst(en).
2.3 Voor zover strijdig hebben de Specifieke Voorwaarden voorrang boven de Voorwaarden.
2.4 Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst, zijn slechts geldig
indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.
2.5 De Overeenkomst, inclusief alle daarop van toepassing zijnde Voorwaarden en Specifieke
Voorwaarden, geeft de volledige inhoud weer van de rechten en verplichtingen van partijen
en treedt in plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken,
verklaringen en/of uitlatingen van partijen.
2.6 Indien enige bepaling van de Voorwaarden dan wel de Specifieke Voorwaarden om welke
reden dan ook niet geldig is, blijven de Voorwaarden en Specifieke Voorwaarden voor het
overige van kracht.
2.7 Indien enige bepaling van de Voorwaarden of de Specifieke Voorwaarden om welke reden
dan ook niet geldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.
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2.8

2.9

De Voorwaarden gaan ervan uit dat de opdrachtgever dezelfde (rechts)persoon is als de
eindgebruiker. Indien de opdrachtgever niet tevens de eindgebruiker is, staat de opdrachtgever ervoor in, dat de eindgebruiker de voor de opdrachtgever uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen nakomt betreffende (wijze van) gebruik van de Producten, (intellectuele en industriële) eigendom en vertrouwelijke informatie, als omschreven in de artikelen 16 t/m 18 van de Voorwaarden.
Zijn deze voorwaarden zowel in het Nederlands, als in het Engels opgesteld, dan is, ingeval
van enig geschil over inhoud of strekking van deze voorwaarden de Nederlandse tekst bindend.

3. Totstandkoming van de overeenkomst
3.1 Alle offertes van Peek zijn steeds vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud, uitvoering als levertijd
en leverbaarheid betreft. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard door de opdrachtgever, heeft Peek het recht haar aanbod binnen 2 werkdagen na
ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
3.2 De inhoud van de bij een offerte verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn
zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. De betreffende gegevens zijn voor Peek slechts bindend, indien dit uitdrukkelijk schriftelijk door Peek is bevestigd.
3.3 Een Overeenkomst komt slechts tot stand voor zover Peek een opdracht van de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontvangst van een opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.4 Voor werkzaamheden waarvoor in verband met de aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging, welke
wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.5 Peek is gerechtigd om - indien Peek dit noodzakelijk of wenselijk acht voor de goede uitvoering van de haar verstrekte opdracht - derden in te schakelen, waarvan de kosten aan
de opdrachtgever zullen worden doorberekend conform de door Peek verstrekte prijsopgave.
4. Prijzen
4.1 Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief alle overige heffingen, rechten of lasten verschuldigd in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.
4.2 Prijzen zijn gebaseerd op aflevering franco op de in de Overeenkomst vermelde gebruiksdan wel afleveringslocatie en gelden voor leveringen binnen Nederland. Levering buiten
Nederland geschiedt ex Works conform de laatste versie van de Incoterms.
4.3 Indien prijzen en/of tarieven van prijsbepalende factoren zoals bijvoorbeeld lonen, materialen, valutaverschillen, invoerrechten en verzekeringstarieven een verhoging ondergaan,
door welke oorzaak dan ook, is Peek gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen.
De opdrachtgever heeft in geval de prijsverhoging binnen 3 maanden na het sluiten van de
Overeenkomst plaatsvindt het recht, binnen 14 dagen nadat Peek de prijsverhoging heeft
aangekondigd, de Overeenkomst per aangetekende brief te ontbinden.
5. Aflevering
5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal Peek de te leveren Producten afleveren
op de in de Overeenkomst vermelde gebruiks- dan wel afleveringslocatie en zullen de kosten van vervoer voor rekening van Peek zijn. Peek is gerechtigd nieuwe leveranties uit te
stellen totdat de opdrachtgever aan al zijn openstaande betalingsverplichtingen jegens
Peek heeft voldaan.

3

6. Afname
6.1 De opdrachtgever is verplicht aan de aflevering mee te werken, alsmede het geleverde in
ontvangst te nemen. Bij gebreke van afname van het geleverde door de opdrachtgever
behoudt Peek zich het recht voor eventueel daaraan verbonden kosten (waaronder de kosten van opslag, vervoer en verzekering) door te berekenen aan de opdrachtgever.
6.2 Afname wordt geacht te zijn geweigerd, indien de bestelde goederen ter aflevering zijn aangeboden doch aflevering onmogelijk is gebleken. De dag waarop afname wordt geweigerd,
geldt als de dag van aflevering.
7. Termijnen
7.1 De door Peek opgegeven dan wel overeengekomen levertijden zijn gebaseerd op de ten
tijde van de te sluiten Overeenkomst geldende omstandigheden. Peek zal zich tot het uiterste inspannen om deze termijnen in acht te nemen.
7.2 Opgegeven/overeengekomen levertijden zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
Bij niet-tijdige levering dient Peek schriftelijk ingebreke te worden gesteld, waarbij haar alsnog een redelijke termijn voor nakoming moet worden gegeven.
8. Reclame
8.1 Indien en voor zover in een Overeenkomst niet in een specifieke afnamekeuring van de
Producten is voorzien, dient de opdrachtgever de Producten na aflevering direct en zo volledig mogelijk te inspecteren. Eventuele reclames over storingen of gebreken met betrekking tot de Producten, waaronder mede te verstaan verschillen in hoeveelheid, gewicht,
samenstelling of kwaliteit tussen de afgeleverde Producten en de daarvoor op de orderbevestiging en/of factuur en/of afleverbaar gegeven beschrijving, dienen uiterlijk binnen 8
werkdagen na aflevering van de Producten schriftelijk aan Peek te worden medegedeeld.
Storingen of gebreken die redelijkerwijs niet binnen de bovengenoemde termijn konden
worden geconstateerd, dienen onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 3 maanden
na ontvangst van de Producten schriftelijk aan Peek te worden gemeld. Indien Peek zelf
installeert en/of inbedrijfstelt, geldt terzake van verborgen gebreken in Producten niet zijnde
Programmatuur een reclametermijn van 6 maanden en terzake van Programmatuur een
reclametermijn van 90 dagen na inbedrijfstelling c.q. installatie.
8.2 De opdrachtgever is gehouden Peek voor of uiterlijk op de datum van inbedrijfstelling respectievelijk installatie schriftelijk te informeren omtrent de datum van inbedrijfstelling respectievelijk installatie. Bij gebreke hiervan staat het Peek vrij de datum van aflevering aan
te merken als datum van inbedrijfstelling c.q. installatie.
8.3 Een reclame zal worden getoetst aan de hand van de garantiebepalingen als opgenomen
in artikel 10.
8.4 Indien en voor zover een reclame door Peek gegrond wordt bevonden, is Peek uitsluitend
verplicht naar keuze het/de gebrek(en) te verhelpen dan wel de ondeugdelijke Producten
te vervangen zonder dat de opdrachtgever daarnaast enig recht kan doen gelden op welke
vergoeding dan ook. Eventueel door Peek erkende gebreken zullen geen aanleiding zijn tot
afkeuring indien de gebreken het gebruik van de Producten niet verhinderen of wezenlijk
belemmeren.
8.5 Het reclameren ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen aan Peek.
8.6 Retournering van de Producten kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Peek, onder door Peek te bepalen voorwaarden.
9. Betaling
9.1 De opdrachtgever zal de hem in rekening gebrachte bedragen effectief in de valuta vermeld
op de factuur binnen 30 dagen na factuurdatum aan Peek betalen zonder enige korting,
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9.2

9.3

9.4

inhouding of verrekening. De opdrachtgever heeft niet het recht om zijn betalingsverplichtingen op te schorten. De op de bank/giroafschriften van Peek aangegeven valutadag wordt
als dag van betaling aangemerkt.
Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen betalingstermijn aan zijn verplichtingen jegens Peek heeft voldaan, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder
dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Vanaf het moment waarop de opdrachtgever in
verzuim is tot aan de dag van volledige betaling, is de opdrachtgever de wettelijke handelsrente verschuldigd over het verschuldigde bedrag per maand of gedeelte daarvan, onverminderd het recht van Peek op volledige schadevergoeding op basis van de wet.
Alle kosten van invordering van het door de opdrachtgever verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De hoogte van
de aan Peek verschuldigde incassokosten wordt berekend conform het incassotarief van
de Nederlandse Orde van Advocaten, zoals dat van tijd tot tijd wordt vastgesteld.
De opdrachtgever is bij of na het aangaan van de Overeenkomst op eerste verzoek daartoe
van Peek telkens gehouden tot verschaffing van voldoende zekerheid in verband met zijn
betalingsverplichtingen en andere uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. In
afwachting van deze zekerheidsverschaffing is Peek gerechtigd tot opschorting van haar
verplichtingen.

10. Garantie
10.1 Ten aanzien van de door Peek geleverde Producten gelden de volgende garantiebepalingen, onverminderd het overige in de Overeenkomst (inclusief de Voorwaarden en/of Specifieke Voorwaarden) bepaalde.
10.2 Peek garandeert dat de door haar geleverde Producten van deugdelijk materiaal en met
goed vakmanschap zijn vervaardigd, een en ander in dier voege dat alle gebreken aan de
geleverde Producten, waarvan de opdrachtgever bewijst dat zij binnen de garantietermijn
van 12 maanden na aflevering danwel, indien Peek zelf de Producten installeert/inbedrijfstelt, 12 maanden na installatie/inbedrijfstelling zijn ontstaan, door Peek worden weggenomen/hersteld door reparatie of vervanging van het gebrekkige (onderdeel van het) Product, al dan niet in het bedrijf van Peek, of door toezending van een (onderdeel van het)
Product ter vervanging, een en ander steeds ter keuze van Peek. Alle kosten die uitgaan
boven de enkele verplichting als in de vorige zin omschreven, zoals maar niet beperkt tot
transportkosten, reis- en verblijfkosten, alsmede kosten van demontage en montage, zijn
voor rekening van opdrachtgever. Ten aanzien van Programmatuur geldt eveneens een
garantietermijn van 12 maanden na aflevering of, indien Peek zelf de Programmatuur installeert/inbedrijfstelt, 12 maanden na installatie/inbedrijfstelling. Binnen deze termijn zal
Peek reproduceerbare fouten opsporen en, voor zover mogelijk, binnen de functionaliteit
verhelpen, mits in de Programmatuur geen wijziging is aangebracht door anderen dan
Peek. Alle kosten die uitgaan boven de enkele verplichting als in de vorige zin omschreven,
zoals maar niet beperkt tot transportkosten, reis- en verblijfkosten, alsmede kosten van demontage en montage, zijn voor rekening van opdrachtgever.
10.3 Indien Peek bij nakoming van haar garantieverplichtingen (onderdelen van) Producten vervangt, worden de vervangen (onderdelen van) Producten het eigendom van Peek vanaf het
moment van vervanging.
10.4 In afwijking op het in lid 2 bepaalde, geldt geen garantie voor Programmatuur indien de
gebruikslocatie van de Producten buiten Nederland ligt. Op andere Producten wordt in dat
geval slechts garantie gegeven ten aanzien van materiaalfouten, waarbij defecte (onderdelen van) Producten binnen een termijn van 12 maanden van aflevering franco huis aan het
adres van Peek dienen te zijn geretourneerd. De kosten van vervoer worden gedragen door
Peek indien Peek erkent dat de betreffende Producten defect zijn en onder de garantie
vallen.
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10.5 De garantieverplichting van Peek geldt alleen indien en voor zover de geleverde Producten
te allen tijde zijn gebruikt in overeenstemming met de door Peek verstrekte en te verstrekken handleidingen, schriftelijke adviezen voor toepassing, installatie en positionering en er
niet - zonder toestemming van Peek - reparaties of wijzigingen aan de geleverde Producten
zijn verricht en/of de Producten op onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden.
Door herstel of vervanging als genoemd in artikel 10.2 worden de garantietermijnen noch
de reclametermijnen gestuit of verlengd.
11. Eigendomsvoorbehoud
11.1 Onmiddellijk na feitelijke levering in de zin van artikel 5 draagt opdrachtgever het risico voor
alle directe en indirecte schade die aan of door de geleverde Producten mocht ontstaan,
behoudens voor zover aan grove schuld van Peek te wijten. Blijft opdrachtgever na ingebrekestelling in verzuim met afname van het Product, dan is Peek gerechtigd de kosten van
opslag van het Product aan opdrachtgever in rekening te brengen.
11.2 De eigendom van alle geleverde Producten en eventueel nog te leveren Producten gaat
eerst op opdrachtgever over op het moment van volledige betaling door opdrachtgever aan
Peek van al hetgeen opdrachtgever Peek uit hoofde van de tussen Peek en opdrachtgever
gesloten overeenkomst is verschuldigd, waaronder in ieder geval de vorderingen genoemd
in artikel 3:92 lid 2 Burgerlijk Wetboek, met inbegrip van rente en kosten.
11.3 Zolang de eigendom van de Producten niet op opdrachtgever is overgegaan, mag opdrachtgever de goederen niet verpanden of aan derden enig recht daarop verlenen, behoudens
binnen de normale uitoefening van zijn bedrijf. Levert opdrachtgever de nog niet (geheel)
betaalde Producten door, dan is opdrachtgever verplicht het eigendom voor te behouden
en Peek op eerste verlangen alle vorderingen tot het nog verschuldigde bedrag aan Peek
in stil pandrecht over te dragen.
11.4 De opdrachtgever is gehouden derden (zoals curatoren en beslagleggers) die een recht
claimen op de door Peek in eigendom voorbehouden goederen te wijzen op de eigendomsrechten van Peek.
11.5 Rechten worden slechts aan de opdrachtgever verleend, of in het voorkomende geval overgedragen onder de voorwaarde dat de opdrachtgever de overeengekomen vergoedingen
steeds tijdig en volledig betaalt.
11.6 Zolang de eigendom nog niet is overgegaan, is opdrachtgever verplicht geleverde Producten, zolang deze niet worden gebruikt duidelijk kenbaar afgescheiden te houden van
andere goederen.
11.7 Peek is in voorkomend geval, onder meer bij niet betaling van een opvorderbaar bedrag,
opschorting van betaling, aanvraag van surseance, faillissement, ondercuratelestelling,
overlijden, liquidatie van zaken van opdrachtgever, zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd tot terugvordering van de geleverde, doch nog niet (geheel) betaalde Producten,
onder verrekening van het eventueel reeds betaalde, doch onverminderd alle rechten om
schadevergoeding te verlangen. Opdrachtgever dient Peek alle medewerking te verlenen
teneinde Peek in staat te stellen het in lid 2 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van de nog niet (geheel) betaalde Producten, met inbegrip van de
daartoe eventueel benodigde demontage.
11.8 Voornoemde onder lid 1 t/m lid 7 opgenomen bepalingen laten de overige aan Peek toekomende rechten onverlet.
12. Aansprakelijkheid
12.1 De aansprakelijkheid van Peek is beperkt tot nakoming van de in artikel 10 omschreven
garantieverplichting.
12.2 Behoudens opzet of grove schuld en behoudens het bepaalde in het vorige lid, is alle aansprakelijkheid van Peek voor schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder
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12.3

12.4

12.5

12.6

mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfsschade en milieuschade, zowel
bij opdrachtgever, als bij derden uitgesloten.
Indien en voor zover Peek op welke grond dan ook aansprakelijk is, is Peek in geen geval
gehouden tot vergoeding van meer dan het bedrag dat door Peek, mede in aanmerking
genomen de prijs van het door haar geleverde en hetgeen in de branche gebruikelijk is,
redelijkerwijs is te verzekeren, dan wel voor zover dit lager is, de betreffende contractsom,
waarbij Peeks aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en voor materiële schade aan installaties en eigendommen van de opdrachtgever en van derden tot ten hoogste het door
de verzekeraar van Peek uitgekeerde bedrag in totaal per reeks van gebeurtenissen met
één en dezelfde oorzaak zal belopen.
Voor schade van welke aard ook veroorzaakt door handelingen of nalatigheden door personeel in dienst bij Peek of andere personen van wiens diensten Peek gebruikt maakt,
daaronder begrepen aanbevelingen of adviezen door deze personen voor de toepassing
en het gebruik van het door Peek geleverde is Peek niet aansprakelijk behoudens in geval
van opzet en/of grove schuld.
Ingeval Peek niet als producent conform artikel 6:187 BW kan worden aangemerkt, is de
opdrachtgever gebonden zich, ingeval van een claim wegens letselschade of schade aan
in de privésfeer te gebruiken goederen, direct tot de producent van het desbetreffende Product te wenden.
Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Peek is de opdrachtgever
gehouden Peek te vrijwaren in geval van aanspraken van derden terzake van schade waarvoor Peek op grond van de Overeenkomst niet aansprakelijk is. Peek zal personeelsleden
van Peek en andere door Peek voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde
personen nimmer persoonlijk aanspreken.

13. Ontbinding/schadevergoeding/opschorting
13.1 Indien de opdrachtgever:
a. zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, beslag op het geheel
of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven of onder curatele wordt gesteld;
b. een besluit neemt tot en/of overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te
richten of al bestaande vennootschap, danwel overgaat tot wijziging van de doelstelling
van zijn bedrijf;
c. enige uit kracht der wet of van contractuele condities op hem rustende verplichtingen
jegens Peek na schriftelijke ingebrekestelling niet of niet geheel nakomt;
d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn
te voldoen, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal de
(resterende) schuld onmiddellijk opeisbaar zijn.
13.2 Peek is in de in lid 1 genoemde gevallen gerechtigd, zonder enig verplichting tot schadevergoeding en onverminderd haar overige rechten, zoals rechten ten aanzien van al vervallen boetes, rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of
gerechtelijke tussenkomst daartoe is vereist:
a. de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe verstrekkende schriftelijke mededeling aan de opdrachtgever, en/of
b. enig door de opdrachtgever aan Peek verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te
eisen, en/of
c. alvorens de Overeenkomst verder na te komen van de opdrachtgever zekerheid te verkrijgen voor (tijdige) nakoming van zijn betalingsverplichtingen.
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13.3 In het geval zich een situatie voordoet als bedoeld in lid 1 van dit artikel, is Peek gerechtigd
de geleverde Producten terug te nemen. In dat geval zijn Peek en haar gemachtigde(n)
gerechtigd om de terreinen en gebouwen van de opdrachtgever te betreden teneinde de
Producten in bezit te nemen. De opdrachtgever is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde Peek in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.
14. Overmacht
14.1 Indien Peek door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, is Peek gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst door een daartoe strekkende mededeling zonder gerechtelijke
tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Peek op betaling door de opdrachtgever voor reeds door Peek verrichte prestaties, voordat sprake was
van de overmachtsituatie, danwel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst geheel of
gedeeltelijk op te schorten. Peek zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een situatie
van overmacht op de hoogte stellen. In geval van opschorting zal Peek alsnog gerechtigd
zijn de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.
14.2 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, ook al waren deze ten tijde van het
sluiten van de overeenkomst reeds te voorzien, waardoor Peek tijdelijk of blijvend niet in
staat is aan haar verplichtingen te voldoen, zoals brand, vorst, vloed, bovenmatig
(ziekte)verzuim van het personeel, ongevallen, werkstaking of werkuitsluiting, oproer, rellen, (burger-)oorlog, overheidsmaatregelen als invoer- of uitvoerbeperkingen, natuurgeweld, bedrijfsstoringen bij (toe) leveranciers, ingebreke blijven van toeleveranciers en voorts
alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van Peek kan worden gevergd dat zij haar
verplichtingen jegens de opdrachtgever (verder) nakomt.
15. Informatieplicht
15.1 De opdrachtgever is gehouden Peek onmiddellijk te informeren indien zich (één der) in
artikel 13 lid 1 sub a en b genoemde omstandigheden voordoe(t)n, danwel indien sprake
is van overmacht, op basis waarvan de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Peek niet
kan nakomen.
16. Programmatuur
16.1 Peek stelt de Programmatuur aan de opdrachtgever ter beschikking op basis van een nietoverdraagbaar, niet-exclusief recht voor eenmalige implementatie en voor gebruik en toepassing op de in de Overeenkomst aangegeven gebruikslocatie, althans, indien in de Overeenkomst geen gebruikslocatie is aangegeven, binnen de eigen bedrijfsorganisatie van de
opdrachtgever. De opdrachtgever mag één kopie maken van de Programmatuur voor backup doeleinden, voor zover de aard van de Programmatuur dit mogelijk maakt. Deze kopie
dient de opdrachtgever te voorzien van de auteurs-, handelsmerk- en (intellectuele) eigendomsrechten van Peek.
16.2 Alle door Peek verstrekte Programmatuur en Productdocumentatie alsmede de daaraan
ontleende/daarin opgenomen informatie blijft de eigendom van Peek. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de aan de Programmatuur/Productdocumentatie ontleende c.q.
daarin opgenomen informatie buiten de in de Overeenkomst aangeduide gebruikslocatie te
(doen) verspreiden of te verveelvoudigen, althans, indien in de Overeenkomst geen gebruikslocatie is aangegeven, buiten de eigen bedrijfsorganisatie van de opdrachtgever te
(doen) verspreiden of verveelvoudigen, tenzij Peek hiervoor toestemming heeft verleend.
De opdrachtgever mag de informatie alleen gebruiken voor het doel waarvoor de informatie
door Peek is verstrekt.
16.3 De source-code van de Programmatuur wordt niet aan de opdrachtgever ter beschikking
gesteld.
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16.4 Het is opdrachtgever niet toegestaan de Programmatuur te decompileren, de source-code
te verveelvoudigen of te vertalen of anderszins aan reverse-engineering te onderwerpen,
behoudens voor zover dat zou geschieden in overeenstemming met de wettelijke regels
aangaande het tot stand brengen van de compatibiliteit van de Programmatuur met andere
programmatuur.
16.5 De opdrachtgever verbindt zich om zich in het laatstbedoelde geval eerst schriftelijk tot Peek
te wenden met een gedetailleerd verzoek om beschikbaarstelling van de gegevens welke
de opdrachtgever door de eerder bedoelde handelingen wenst te verkrijgen. De opdrachtgever dient daarin aan te geven welke functionaliteit de te ontwikkelen Programmatuur zou
bevatten en van welke gedeelten van de Programmatuur hij over de source-code zou willen
beschikken, een en ander teneinde Peek in staat te stellen te beoordelen of, en op welke
voorwaarden, de opdrachtgever de beschikking over de verlangde gegevens kan verkrijgen. Peek zal binnen redelijke termijn schriftelijk op dit verzoek reageren en de naar haar
oordeel relevante gegevens tegen redelijke vergoeding verstrekken.
17. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
17.1 Alle rechten - waaronder begrepen auteursrechten, industriële en intellectuele eigendomsrechten - op de Producten die door Peek aan de opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij Peek of haar licentiegevers. De opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-overdraagbaar niet-exclusief recht tot het
gebruik van de Programmatuur en Productdocumentatie.
17.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan de Producten, inclusief de daaruit afgeleide c.q. af
te leiden resultaten, te verkopen, te verhuren, of hierop enig beperkt recht te vestigen of op
welke wijze dan ook ter beschikking van enige derde(n) te stellen, tenzij Peek haar schriftelijk toestemming daartoe heeft gegeven. De opdrachtgever zal de Programmatuur en/of
Productdocumentatie niet wijzigen of ten behoeve van derden gebruiken, tenzij dat uitdrukkelijk is overeengekomen.
17.3 Het is de opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent de auteursrechten, merken, handelsnamen, octrooien of andere rechten uit de geleverde Producten te verwijderen
of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en de
geheimhouding van de Producten. Deze aanduidingen dienen ook te zijn opgenomen in
overeenkomstig artikel 16 lid 1 gemaakte kopieën. De kopie dient steeds te zijn voorzien
van dezelfde labels of indicaties als het oorspronkelijke materiaal.
17.4 Het is Peek toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Producten tegen inbreuk op de in lid 1 bedoelde rechten.
17.5 Peek vrijwaart de opdrachtgever tegen alle aanspraken van derden terzake van gestelde
inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht belichaamd in de Producten, op voorwaarde
dat de opdrachtgever Peek van zodanige aanspraken onverwijld schriftelijk op de hoogte
stelt en de Producten niet worden gebruikt in strijd met de bestemming die in de Overeenkomst is voorzien. Indien tegen de opdrachtgever uit hoofde van voornoemde aanspraken
een gerechtelijke procedure wordt aangespannen, zal Peek op haar verzoek in staat worden gesteld de verdediging volledig van de opdrachtgever over te nemen. De juridische
kosten zullen in dat geval voor rekening van Peek zijn. De opdrachtgever zal Peek bij die
procedure de door Peek verlangde informatie en bijstand verlenen.
17.6 Indien een procedure dreigt te worden aangespannen in verband met de rechten op (een
deel van) de Producten en de opdrachtgever als gevolg daarvan het gebruik van de Producten kan worden ontzegd, zal Peek voor haar rekening en te harer keuze:
a. hetzij voor de opdrachtgever het recht verkrijgen het gebruik van de Producten voort te
zetten;
b. hetzij de betrokken Producten vervangen of zodanig wijzigen dat geen inbreuk meer
wordt gemaakt;
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c. hetzij de betreffende Overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen, zonder tot
enige verdere schadevergoeding te zijn gehouden;
d. hetzij (een deel van) de Producten terug nemen tegen terugbetaling van de daarvoor
door de opdrachtgever betaalde prijs, verminderd met normaal te verwachten afschrijvingen, zonder tot verdere schadevergoeding te zijn gehouden.
17.7 Peek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor inbreuken op intellectuele of industriële eigendomsrechten van derden die worden veroorzaakt door combinatie van (een deel van) de
Producten met niet van Peek afkomstige Producten of veroorzaakt door zonder toestemming van Peek in de Producten aangebrachte wijzigingen of door gebruik van de Producten
in strijd met de bestemming die bij opdracht was voorzien.
17.8 In geval een opdracht moet worden uitgevoerd naar ontwerpen, tekeningen, of andere aanwijzingen door of namens de opdrachtgever verstrekt, garandeert de opdrachtgever dat
daardoor geen rechten van derden worden aangetast. De opdrachtgever vrijwaart Peek
voor enige aanspraken van derden terzake.
18. Vertrouwelijke informatie
18.1 De opdrachtgever is ermee bekend dat de Producten vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Peek bevatten en de opdrachtgever verbindt zich de Producten evenals vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen vertrouwelijk te behandelen en niet aan enige
derde(n) in gebruik te geven of bekend te maken.
18.2 De opdrachtgever staat er voor in dat haar werknemers en contractspartijen zullen voldoen
aan de in lid 1 opgenomen verplichting. Niet naleving van de in lid 1 genoemde verplichting
door genoemde werknemer(s) of contractspartijen geldt als niet-nakoming door opdrachtgever.
18.3 De verplichtingen van opdrachtgever uit hoofde van dit artikel blijven van kracht, ook na
beëindiging van de Overeenkomst.
19. Berichtgeving
19.1 Berichten aan Peek dienen te worden gedaan aan het in de Overeenkomst vermelde adres
van Peek.
19.2 Berichten aan de opdrachtgever zullen worden verzonden naar de in de Overeenkomst
vermelde gebruikslocatie danwel, bij gebreke hiervan, naar het in de Overeenkomst vermelde adres van de opdrachtgever. De opdrachtgever is gehouden een gebruikslocatie- of
adreswijziging onmiddellijk aan Peek door te geven.
20. Toepasselijk recht
20.1 Op de Voorwaarden, de Specifieke Voorwaarden en alle Overeenkomsten en alle geschillen tussen Peek en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.
20.2 Alle geschillen voortvloeiende uit, of samenhangende met de Overeenkomst, de Voorwaarden of de Specifieke Voorwaarden zullen uitsluitend ter beslechting worden voorgelegd aan
de bevoegde rechter binnen het Arrondissement waarbinnen Peek is gevestigd, tenzij dit in
strijd is met dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen.
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SPECIFIEKE VOORWAARDEN VOOR LEVERING SYSTEMEN
EN/OF PROJECTEN VAN DYNNIQ PEEK TRAFFIC B.V. TE AMERSFOORT
1. Algemeen
1.1 Deze voorwaarden voor levering Systemen en/of Projecten gelden voor alle aanbiedingen
en Overeenkomsten, waarop zij door Peek van toepassing worden verklaard.
1.2 Deze voorwaarden gaan ervan uit dat de opdrachtgever dezelfde (rechts)persoon is als de
eindgebruiker. Indien de opdrachtgever niet tevens de eindgebruiker is, staat de opdrachtgever ervoor in, dat de eindgebruiker de voor de opdrachtgever uit de onderhavige Specifieke Voorwaarden voortvloeiende verplichtingen nakomt.
2. Prijs, facturerings- en betalingscondities
2.1 Tenzij bij de opgegeven prijzen anders wordt vermeld, gelden alle prijzen inclusief kosten
van verpakking en verzending binnen Nederland en exclusief kosten van hijs- en sleepwerk,
montage, installatie, inbedrijfstelling, afname-keuring en eventuele andere bijkomende verrichtingen. De prijzen zijn vastgesteld op basis van de beschikbaarstelling door de opdrachtgever van alle binnen het kader van een adequate realisatie van de Overeenkomst door
Peek benodigde middelen en diensten, zonder dat dit kosten voor Peek met zich meebrengt.
2.2 Met betrekking tot aanbiedingen waarvan de leveringstermijn naar het oordeel van Peek
daartoe aanleiding geeft, zullen de opgegeven prijzen gelden als basisprijzen en zullen de
definitieve prijzen worden berekend aan de hand van een haussebaisse clausule, welke
clausule is opgenomen in de aan deze voorwaarden gehechte bijlage. De haussebaisse
clausule voorziet in een aanpassing van de basisprijzen als gevolg van wijzigingen in prijsbepalende factoren zoals loon- en/of materiaalkosten sedert de periode van aanbieding.
2.3 De betalingscondities zullen voor elke Overeenkomst afzonderlijk worden bepaald, waarbij
in het algemeen in vooruitbetalingen wordt voorzien.
Facturering van bedragen verschuldigd uit hoofde van de haussebaisse clausule als bedoeld in lid 2, zal steeds geschieden zodra de daarvoor benodigde definitieve gegevens
beschikbaar zijn, onverminderd het recht van Peek tot eerdere voorlopige facturering.
3. Leveringstermijnen
3.1 Tenzij anders is vermeld, gaan de opgegeven leveringstermijnen en andere termijnen terzake van de uitvoering van de Overeenkomst in op de dag dat schriftelijke overeenstemming over de inhoud der Overeenkomst is bereikt.
3.2 Afzonderlijk door Peek opgegeven termijnen voor ontwerp, montage, installatie of inbedrijfstelling zullen steeds aanvangen op het tijdstip, dat het voorafgaande werk (daaronder begrepen werk van de opdrachtgever zelf of van derden) zo ver gevorderd is, dat met de
uitvoering van deze werkzaamheden begonnen kan worden en deze ongestoord kunnen
worden voortgezet.
4. Ontwikkeling, montage, installatie, inbedrijfstelling en gebruik
4.1 Indien montage, installatie of inbedrijfstelling van Producten tot de Overeenkomst behoort,
zal de opdrachtgever er voor zorg dragen, dat tijdig en voor zijn rekening de nodige bouwkundige, mechanische, elektrische en klimatologische voorzieningen worden getroffen, dat
aansluitpunten, alsmede elektrische stroom, voldoende verwarming en de nodige afsluitbare opslagruimte ter beschikking van Peek gesteld worden en dat alle noodzakelijke veiligheids- en andere voorzorgsmaatregelen worden genomen. Voorts zal Peek bij uitvoering
van haar werkzaamheden incidenteel zo nodig een beroep kunnen doen op de bij de opdrachtgever aanwezige faciliteiten, zoals werkplaatsfaciliteiten en hulpmaterialen, een en
ander zonder dat dit kosten voor Peek zal meebrengen. De opdrachtgever zal passende
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maatregelen nemen ter voorkoming van schade aan andere apparatuur, goederen en fabricageprocessen tengevolge van de door Peek te verrichten werkzaamheden.
Eventueel nodig hijs- en sleepwerk, alsmede hak- metsel-, timmer-, schilder-, stukadoorswerk en dergelijke zal steeds afzonderlijk in rekening worden gebracht, voor zover de opdrachtgever niet zelf voor de uitvoering van deze werkzaamheden zorgdraagt.
4.2 Indien van een te leveren Systeem/Project Programmatuur deel uitmaakt, zal de opdrachtgever tijdig alle gegevens aan Peek ter beschikking stellen die noodzakelijk zijn voor het
ontwerpen, ontwikkelen, individualiseren en/of implementeren van die Programmatuur.
Indien de inbedrijfstelling van een dergelijk Systeem/Project tot de Overeenkomst behoort
en daarvoor gegevensbestanden benodigd zijn, zal de opdrachtgever deze tijdig aan Peek
ter beschikking stellen in zodanige vorm, dat zij door de daarvoor bestemde van het Systeem/Project deel uitmakende Apparatuur en Programmatuur kunnen worden gelezen.
4.3 Indien de ontwikkeling van Programmatuur van een te leveren Systeem/Project deel uit
maakt, zal Peek op basis van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens een ontwerp
vervaardigen voor de te leveren Programmatuur. Indien van toepassing stelt Peek een
schema van de ontwikkelingsfasen op dat zij uiterlijk op de in de Overeenkomst vermelde
datum aan de opdrachtgever zal toezenden.
4.4 Peek zal de ontwikkeling van de Programmatuur met zorg uitvoeren op basis van het in lid
3 bedoelde ontwerp, alsmede op basis van de door de opdrachtgever te verstrekken gegevens.
4.5 Indien is overeengekomen dat de genoemde ontwikkeling in fasen zal plaatsvinden, kan
Peek de aanvang van de werkzaamheden van iedere fase uitstellen, totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
4.6 Wijzigingen van en aanvullingen op de overeengekomen werkzaamheden behoeven de instemming van beide partijen. Peek zal de opdrachtgever onverwijld op de hoogte stellen
van de daaruit voortvloeiende extra kosten en vertragingen in de aflevering van het Systeem/Project.
4.7 De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle voor de ontwikkeling
van de Programmatuur en de uitvoering van de werkzaamheden van belang zijnde gegevens en inlichtingen.
4.8 Vertraging in de aanvang of in de voortzetting van werkzaamheden als gevolg van onvoldoende of niet tijdige voorzieningen van de zijde van de opdrachtgever of als gevolg van
andere oorzaken, die tegenover Peek geacht moeten worden voor het risico van opdrachtgever te zijn, komt voor rekening van de opdrachtgever.
4.9 Indien de aard van het Systeem/Project zulks naar het oordeel van Peek nodig maakt, kan
Peek het aanvaarden van een opdracht tot leveren hiervan of het verlenen van een garantie
afhankelijk stellen van het verkrijgen van een opdracht tot montage en/of installatie en/of
inbedrijfstelling van het te leveren Systeem/Project bij de opdrachtgever en/of van het verkrijgen van een opdracht tot regelmatig onderhoud van de Producten.
4.10 Indien het ontwerp en/of de montage en/of installatie van het Systeem/Project niet door of
onder verantwoordelijkheid van Peek plaatsvindt, maar het inregelen en/of de inbedrijfstelling wel, komen alle kosten voortvloeiende uit onvoldoende of ondeskundig(e) ontwerpen,
montage- of installatiewerk voor rekening van opdrachtgever.
4.11 Het is opdrachtgever niet toegestaan het Systeem/Project te gebruiken op een andere locatie dan de in de Overeenkomst aangegeven gebruikslocatie, althans, indien in de Overeenkomst geen gebruikslocatie is aangegeven, buiten de eigen bedrijfsorganisatie van opdrachtgever.
5. Keuringen, keuringsprocedures en reclame
5.1 Keuringen zullen steeds plaatsvinden in overeenstemming met de overeengekomen of tijdig
overeen te komen keuringsmethoden, -procedures en -termijnen.
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5.2
5.3

5.4

5.5

5.6

Het Systeem/Project is goedgekeurd zodra beide partijen een keuringsprotocol hebben ondertekend, waaruit de goedkeuring blijkt.
Indien in de opdracht niet in een specifieke afnamekeuring is voorzien, wordt het Systeem/Project geacht te zijn goedgekeurd op het tijdstip van gereed-melding door Peek, tenzij de opdrachtgever binnen acht dagen daarna schriftelijke gemotiveerd heeft gereclameerd.
Gebreken die bij een keuring worden vastgelegd of bij tijdige reclame ingevolge lid 3 door
Peek worden erkend, zullen door Peek worden verholpen, tenzij deze gebreken het gebruik
van het Systeem/Project niet verhinderen of wezenlijk belemmeren. Genoemde gebreken
vormen geen reden tot afkeuring.
Het Systeem/Project wordt geacht te zijn goedgekeurd:
a. ingeval de opdrachtgever niet aansluitend aan een keuring meewerkt aan het opmaken
en ondertekenen van een keuringsprotocol en vervolgens niet binnen 24 uur na beëindiging van de keuring schriftelijk aan Peek onder opgave van redenen heeft medegedeeld het Systeem/Project af te keuren, door het verstrijken van die termijn;
b. ingeval een keuring, door oorzaken die voor risico van opdrachtgever zijn, niet binnen 8
dagen na gereedmelding door Peek van het Systeem/ Project is aangevangen en daarna
ongestoord is voortgezet en beëindigd door het verstrijken van de overeengekomen of
bij Peek gebruikelijke keuringstermijn;
c. ingeval het Systeem/Project in gebruik wordt genomen alvorens te zijn goedgekeurd
overeenkomstig lid 2: op het tijdstip van ingebruikneming.
Indien na goedkeuring nog wijzigingen door de opdrachtgever worden gewenst terzake van
het Systeem/Project staat het Peek vrij om al dan niet aan deze wens te voldoen, en zo ja,
tegen door Peek vast te stellen prijzen.

6. Aflevering, risico
6.1 De aflevering van de Producten deel uitmakend van het Systeem/Project geschiedt op het
tijdstip van goedkeuring van de laatste als gevolg van de Overeenkomst te leveren Producten, tenzij in het geval dat de Overeenkomst voorziet in werkzaamheden, die niet alle
aansluitend op elkaar door of onder verantwoordelijkheid van Peek dienen te worden uitgevoerd, dan wel tenzij in het geval de betreffende Producten eerder in bedrijf zijn gesteld/geïnstalleerd dan op voornoemd tijdstip. Bij het eerstgenoemde uitzonderingsgeval geschiedt
de aflevering bij aankomst van de Producten op het afleveringsadres. Bij het laatstgenoemde uitzonderingsgeval geschiedt aflevering van de betreffende Producten op het moment dat deze in bedrijf zijn gesteld/geïnstalleerd.
6.2 De opdrachtgever is gehouden Peek uiterlijk op de dag van inbedrijfstelling/installatie schriftelijk te informeren over de dag van inbedrijfstelling/installatie, bij gebreke waarvan het Peek
vrij staat de datum van feitelijke aflevering aan te merken als dag van aflevering.
6.3 De risico's van beschadiging, teniet gaan of verloren gaan van de Producten voor het tijdstip
van aflevering zijn voor rekening van Peek, tenzij (bijvoorbeeld op basis van de vervoersafspraken tussen partijen) anders overeengekomen is. Indien en voorzover evenwel door opdrachtgever of personen voor wie deze jegens derden aansprakelijk is, een redelijke zorgvuldigheid niet in acht is genomen ten aanzien van beheer, bewaking of gebruik van reeds
op het afleveringsadres aanwezige Producten, zal de opdrachtgever jegens Peek aansprakelijk zijn voor daaruit voortvloeiende schade.
7. Garantie
7.1 Peek garandeert de adequate werking van (een deel van) het door de opdrachtgever goedgekeurde Systeem/Project gedurende een termijn van 12 maanden na inbedrijfstelling c.q.
installatie van (een deel van) het Systeem/ Project binnen het kader van de inhoud van de
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door Peek verstrekte en te verstrekken handleidingen, schriftelijke adviezen voor toepassing, installatie en positionering en alleen indien en voor zover het Systeem/Project (doorlopend) op de in de Overeenkomst aangegeven gebruikslocatie(s) is gebruikt. Peek garandeert voorts dat de als gevolg van de opdracht te leveren Producten van deugdelijk materiaal en met goed vakmanschap zijn vervaardigd en dat montage- en installatiewerkzaamheden, die tot de Overeenkomst behoren, vakkundig zijn uitgevoerd. Mochten zich niettemin
binnen de in de overeengekomen garantietermijnen materiaal-, fabricage-, montage- of installatiefouten voordoen, dan zal Peek zorgdragen voor reparatie of vervanging van het
gebrekkige (onderdeel van het) Product, al dan niet in het bedrijf van Peek, of door toezending van een (onderdeel van het) Product ter vervanging, een en ander steeds ter keuze
van Peek.
Alle kosten die uitgaan boven de enkele verplichting als in de vorige zin omschreven, zoals
maar niet beperkt tot transportkosten, reis- en verblijfkosten, alsmede kosten van demontage en montage, zijn voor rekening van opdrachtgever.
8. Opschorting
8.1 Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens of voorzieningen
niet, niet tijdig of niet in overeenstemming met de afspraken door de opdrachtgever ter beschikking van Peek zijn gesteld en/of indien de opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn
verplichtingen voldoet, geeft dit Peek het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te
schorten en extra kosten volgens de op het moment van de uitvoering geldende tarieven
van Peek aan de Opdrachtgever in rekening te brengen, onverminderd het recht van Peek
op volledige schadevergoeding op basis van de wet, alsmede haar andere wettelijk toekomende rechten.
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HAUSSE - BAISSE CLAUSULE
De Hausse - Baisse clausule ter berekening van een aanpassing in de overeengekomen basisprijzen van Peek als gevolg van wijzigingen in prijsbepalende factoren luidt als volgt:
P=

+Pc (a x Lj x c + (1 – a))
--------------------------------Lb.j
P = factor
a = loongedeelte geïndexeerd
Lj = geschatte index loon in betreffende jaar
Lb.j = index loon basisjaar
c = correctiefactor indien de schatting van vorig jaar afwijkt van werkelijke index
c = werkelijk Lj-1 / geschat Lj-1
1-a = gedeelte dat niet wordt geïndexeerd
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