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Algemene Voorwaarden van Veconet B.V. , ingeschreven in het handelsregister 
van de Kamer van Koophandel voor Centraal Gelderland onder nummer 
08113473. De Algemene Voorwaarden zijn aldaar gedeponeerd en kunnen aldaar 
ter inzage worden opgevraagd.

0 IDENTIFICATIEGEGEVENS VECONET B.V. 
  Statutair gevestigd te Putten
 Vestigings-/correspondentie adres
 Lorentzstraat 4a, 6716 AD EDE (Gld)
 BTW nummer:  NL8172.46.095.B01
 Telefoon:  0318 – 627 150 
 Fax:  0318 – 627 151
 E-mail:  info@veconet.nl

1 ALGEMEEN
1.1 In de Algemene Voorwaarden worden de besloten vennootschap met  
 beperkte aansprakelijkheid Veconet B.V. en aan haar gelieerde 
 vennootschappen aangeduid als “Veconet”.

1.2 Rechtspersonen, vennootschappen en/of natuurlijke personen, die een 
 overeenkomst met Veconet beogen en/of tot stand brengen, worden  
 aangeduid als “Wederpartij”. 

1.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst,  
 al dan niet op afstand gesloten, en op iedere daarmee samenhangende 
 rechtsverhouding, hierna te noemen de “Overeenkomst”.

1.4 Uitsluitend door Veconet schriftelijk aanvaarde afwijkingen van de 
 (bepalingen van) deze Algemene Voorwaarden kunnen geldig zijn. 
 Algemene Voorwaarden van de Wederpartij zijn, behoudens uitdrukkelijke  
 erkenning daarvan, niet van toepassing.

1.5 Nietigheid of vernietiging van een of meer bepalingen van deze Algemene 
 Voorwaarden staan aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen 
 van deze Algemene Voorwaarden niet in de weg. 

2 AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
2.1	 Alle	offertes	en	aanbiedingen	van	Veconet	zijn	tijdelijk	en	zijn	gedurende		
	 veertien	(14)	dagen	geldig,	tenzij	de	offerte	of	aanbieding	anders	vermeldt.		
	 Uitsluitend	deze	offerte	of	aanbieding	van	Veconet	aan	de	Wederpartij		
 wordt geacht de inhoud van de Overeenkomst correct weer te geven.

2.2	 De	Overeenkomst	komt	tot	stand,	nadat	Veconet	een	offerte	of	aanbod		
	 aan	de	Wederpartij	heeft	gedaan	en	de	Wederpartij	de	offerte	of	het		
 aanbod van Veconet heeft aanvaard en door ondertekening aan Veconet  
 heeft geretourneerd.

2.3	 Alle	offertes	en	aanbiedingen	van	Veconet	kunnen	door	Veconet	worden	
 herroepen, ingetrokken of gewijzigd binnen vijf (5) werkdagen na de 
 kennisneming door Veconet van aanvaarding van haar aanbod.

2.4 Wijzigingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst gelden uitsluitend  
 na schriftelijke kennisgeving door Veconet aan de Wederpartij van de 
 aanvaarding van die wijzigingen en/of aanvullingen. 

3 DUUR VAN DE OVEREENKOMST EN DE GELDENDE CONDITIES 
3.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de  
 aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien Veconet met de  
 Wederpartij anders is overeengekomen.

3.2 Door Veconet eventueel bekend gemaakte termijnen van levering, vormen  
 geen essentieel onderdeel van de Overeenkomst. Veconet zal de termijnen  
 zoveel mogelijk in acht nemen en van een overschrijding van de genoemde  
 termijnen direct de Wederpartij op de hoogte brengen. Veconet komt door  
 het enkele overschrijden van de termijnen niet in verzuim.

3.3 Veconet heeft het recht om bepaalde werkzaamheden door derden te laten 
 verrichten.

3.4 Veconet is gerechtigd om de Overeenkomst in verschillende fasen uit te  
 voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

3.5 De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Veconet 
 aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs 
 behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de 
 Overeenkomst, tijdig aan Veconet worden verstrekt. Indien de voor de  
 uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan 
 Veconet worden verstrekt, heeft Veconet het recht de uitvoering van de  
 Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende  
 extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Wederpartij in  
 rekening te brengen.

3.6 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een be 
 hoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te  
 vullen, dan zullen Veconet en de Wederpartij tijdig en in onderling overleg  
 tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan. Hierdoor kan het 
 oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. De  
 Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de Overeenkomst,  
 daaronder begrepen de wijziging in prijs.

4 ONTBINDING, BEEINDIGING, OPSCHOTRING EN BUITENGEBRUIKSTELLING 
4.1 Veconet is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of  
 de Overeenkomst per omgaande te beëindigen, indien:
a. de Wederpartij zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of  
 niet tijdig nakomt;
b. na het sluiten van de Overeenkomst Veconet gegronde reden heeft om te  
 vrezen dat de wederpartij de verplichtingen uit de Overeenkomst niet zou  
 nakomen;
c. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming 
 van de Overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de  
 Overeenkomst in redelijkheid niet van Veconet kan worden gevergd, of
d. indien door vertraging van de Wederpartij niet langer van Veconet kan  
 worden gevergd dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk 
 overeengekomen condities zal nakomen, is Veconet gerechtigd om de 
 Overeenkomst te ontbinden.

4.2 Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Veconet de 
 uitvoering van die onderdelen, die tot een volgende fase behoren 
 opschorten, totdat de Weder partij de resultaten van de daaraan 
 voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.3 In geval van liquidatie, van (de aanvraag van) surseance van betaling, 
 schuldsanering, faillissement, of een andere omstandigheid waardoor de 
 Wederpartij niet langer vrijelijk kan beschikken, staat het Veconet vrij om de  
 Overeenkomst per onmiddellijke ingang op te zeggen, dan wel de order of 
 Overeenkomst te annuleren.

4.4 Veconet heeft het recht geleverde producten en of diensten (tijdelijk) buiten 
 gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de 
 Wederpartij ter zake van de Overeenkomst een verplichting aan Veconet  
 niet nakomt, dan wel in strijd handelt met Algemene Voorwaarden. De  
 verplichting tot het nakomen van de betaling van de verschuldigde 
 bedragen door de Wederpartij blijft ook tijdens de buitengebruikstelling  
 bestaan.

4.5 Veconet activeert het product en/of haar dienst op het moment dat de 
 Wederpartij zijn verplichting is nagekomen en/of het vastgestelde bedrag  
 voor het product of de dienst door de Wederpartij is voldaan.

4.6 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, beëindigd, opgeschort, 
 opgezegd, dan wel de producten of diensten op grond van de 
 Overeenkomst buiten gebruik worden gesteld, dan zijn de vorderingen van  
 Veconet op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

4.7 Indien Veconet de Overeenkomst ontbindt, beëindigt, opschort, opzegt, dan
  wel de producten of diensten op grond van de Overeenkomst buiten  
 gebruik stelt, dan is Veconet uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot  
 vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of  
 schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wel  
 tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

5 PRIJS
5.1 Indien Veconet met de Wederpartij een vast honorarium of vaste prijs  
 overeenkomt, dan is Veconet niettemin te allen tijde gerechtigd tot 
 verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Wederpartij in dat  
 geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien  
 de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting  
 ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de  
	 prijs	van	grondstoffen,	lonen	et	cetera	of	op	andere	gronden	die	bij	het		
 aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

5.2 Alle door Veconet kenbaar gemaakte prijzen zijn exclusief BTW en exclusief  
 eventuele kosten van vervoer en naverzending, tenzij in de Overeenkomst  
 anders is vermeld.

6 BETALING EN INCASSO
6.1 Betaling dient steeds te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuur 
 datum, op een door Veconet aan te geven wijze in de valuta waarin is 
 gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Veconet aangegeven. Veconet is  
 gerechtigd om periodiek te factureren.

6.2 Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur,  
 dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan  
 de wettelijke (handels)rente verschuldigd. De rente over het opeisbare  
 bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in  
 verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde  
 bedrag.
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6.3 Veconet heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten 
 strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in  
 mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de  
 hoofdsom en de lopende rente. Veconet kan, zonder daardoor in verzuim  
 te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een  
 andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Veconet kan  
	 volledige	aflossing	van	de	hoofdsom	weigeren,	indien	daarbij	niet	eveneens		
 de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

6.4 De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan  
 Veconet verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten 
  de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt  
 op de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 van het Burgerlijk Wetboek is  
 evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden  
 op te schorten.

6.5 Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming  
 van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van  
 voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De 
 buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens Rapport Voorwerk II.  
 Indien Veconet echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die 
 redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten  
 voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en  
 executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De  
 Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

7 OVERMACHT
7.1 Veconet is niet gehouden tot het nakoming van enige verplichting jegens de  
 Wederpartij, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een 
 omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld.

7.2 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast  
 hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van 
 buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Veconet geen  
 invloed kan uitoefenen, doch waardoor Veconet niet in staat is haar 
 verplichtingen na te komen. Veconet heeft ook het recht zich op overmacht  
 te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de 
 Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Veconet haar verbintenis had  
 moeten nakomen.

7.3 Veconet kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de 
 verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer  
 duurt dan zes (6) maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de 
 Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade  
 aan de andere partij.

7.4 Voor zover Veconet ten tijde van het intreden van overmacht haar 
 verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of  
 deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te 
 komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Veconet gerechtigd om  
 het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te  
 factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er  
 sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

8 VOORBEHOUD VAN EIGENDOM EN RECHTEN
8.1 Het door in het kader van de Overeenkomst Veconet geleverde blijft 
 eigendom van Veconet totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met  
 Veconet gesloten Overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

8.2 Het door Veconet geleverde, dat ingevolge artikel 8.1 onder het
 eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag 
 nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd  
 om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op  
 enige andere wijze te bezwaren.

8.3 De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem
 verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Veconet veilig te 
 stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud  
 geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de  
 Wederpartij verplicht om Veconet daarvan onmiddellijk op de hoogte te  
 stellen.

8.4 Veconet behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar 
 toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en  
 regelgeving. Veconet is niet verplicht om de bronbestanden die nodig zijn  
 voor het vervaardigen van auteursrechtelijk beschermde werken vrij te  
 geven aan de Wederpartij.

8.5 Veconet heeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst aan  
 haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken,  
 voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij  
 ter kennis van derden wordt gebracht.

9 AANSPRAKELIJKHEID
9.1 Indien Veconet aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid  
 beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

9.2 Veconet is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan  
 doordat Veconet is uitgegaan van door of namens de Wederpartij 
 verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Veconet aanvaardt geen  
 enkele aansprakelijkheid in het geval dat de Wederpartij een proefdruk  
 ten aanzien van producten van Veconet ter goedkeuring heeft ondertekend 
  en er tekst- en/of zetfouten staan in het eindproduct, welke ook in de 
 proefdruk al aanwezig waren.

9.3 Indien Veconet aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de  
 aansprakelijkheid van Veconet beperkt tot maximaal de factuurwaarde van 
  de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid 
 betrekking heeft.

9.4 De aansprakelijkheid van Veconet is in ieder geval steeds beperkt tot het  
 bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

9.5 Veconet kan uitsluitend aansprakelijk worden gesteld voor directe schade,  
 doch alleen indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van  
 Veconet of haar ondergeschikten.

9.6 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter 
 vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de  
 vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene 
 Voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige  
 prestatie van Veconet aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor  
 zover deze aan Veconet toegerekend kunnen worden en redelijke kosten,  
 gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de 
 Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van  
 directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden. 

9.7 Veconet is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder 
 begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade  
 door bedrijfsstagnatie.

10 KLACHTEN EN GESCHILLEN
10.1 De Wederpartij kan eventuele klachten schriftelijk bij Veconet kenbaar  
 maken. Het adres hiervoor is: Veconet B.V., Lorentzstraat 4a, (6716 AD) te  
 EDE (Gld), ter attentie van ‘klachtenservice’ en onder vermelding van ‘klacht’.

10.2 Klachten over de geleverde producten en/of diensten zijn niet ontvankelijk,  
 indien de Wederpartij geen opvolging heeft gegeven aan de instructies van  
 Veconet.

10.3 Van geschillen, voortvloeiende uit een Overeenkomst tussen Wederpartij en  
 Veconet, welke niet in onderling overleg, kunnen worden opgelost, neemt  
 de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de Wederpartij kennis.

10.4 Overeenkomsten met Veconet worden uitsluitend beheerst door het 
 Nederlands recht.


