ALGEMENE VOORWAARDEN SINETH
ARTIKEL 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID
1.1

1.2
1.3

1.4

In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende definities gebruikt:
Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene (verkoop en leverings)voorwaarden.
Bijkomende Kosten: alle ten behoeve van het vervullen van de (advies)Opdracht en/of de verleende Diensten door
Sineth te maken kosten, waaronder begrepen (maar niet beperkt tot): toezichtskosten (kosten die Sineth maakt voor het
toezicht op de uitvoering van een Object), reis- en verblijfkosten, kosten van materiaal/apparatuur/instrumenten, van in te
schakelen derden, voor administratie/telecommunicatie/registratie/aanbesteding/contracteren/legeskosten/vertaalkosten/
deurwaardersexploten, kosten voor het maken van foto’s, maquettes of presentaties, et cetera.
Diensten: alle door Sineth geleverde (advies)werkzaamheden en/of andere diensten.
Duurovereenkomst: alle (toekomstige) schriftelijk, mondeling of stilzwijgend tot stand gekomen Overeenkomsten tussen
Sineth en een Klant die strekken tot de (regelmatige) levering van Diensten en/of producten gedurende een zekere
(bepaalde dan wel onbepaalde) periode.
Gelieerde onderneming(en): iedere rechtspersoon die kwalificeert als ‘dochtervennootschap’ in de zin van artikel 2:23a
BW dan wel als ‘groepsmaatschappij’ in de zin van artikel 2:24b BW.
Klant: iedere (rechts)persoon die bij Sineth een Opdracht plaatst, of aan wie/welke Sineth een Offerte uitbrengt dan wel
met die met Sineth (al dan stilzwijgend) een (Duur)Overeenkomst aan gaat of zal gaan;
Object: het in het kader van een Project uit te voeren product van stoffelijke aard.
Offerte: ieder (schriftelijk) aanbod door Sineth aan een Klant strekkende tot het afnemen van Diensten van Sineth.
Opdracht: ieder verzoek van een Klant aan Sineth om (advies) Diensten en/of producten aan die betreffende Klant te
leveren.
Overeenkomst: alle schriftelijk, mondeling of stilzwijgend tot stand gekomen (en eventueel in de toekomst nog tot stand
te komen) Overeenkomsten tussen Sineth en een Klant, daaronder ook begrepen (maar niet beperkt tot)
Duurovereenkomsten en alle eventueel uit die Duurovereenkomst (nog) voort te vloeien losse Overeenkomsten en/of
(advies)Opdrachten.
Project: het geheel van activiteiten, waaronder de aan Sineth opgedragen werkzaamheden, gericht op de
totstandbrenging van hetgeen de Klant beoogt.
Sineth: de besloten vennootschap Sineth Consultants B.V., tevens handelend onder de (handels)naam: “Sineth Group”
(Handelsregisternummer: 08130028), de besloten vennootschap Sineth Engineering B.V., tevens handelend onder de
(handels)naam: “Sineth Architecture” en “Sineth Project Management”(Handelsregisternummer: 08128189) en de
besloten vennootschap Sineth Building Maintenance B.V., tevens handelend onder de (handels)naam: “Sineth
Scholenbeheer” (Handelsregisternummer: 37089427), alsmede alle aan voornoemde entiteiten Gelieerde
onderneming(en).
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (toekomstige) Overeenkomsten, Duurovereenkomsten,
Offertes en Opdrachten van Sineth.
Het accepteren van een Offerte, het (doen) plaatsen van een Opdracht en/of het sluiten van een Overeenkomst met
Sineth, leidt ertoe dat de Klant exclusief – en derhalve met uitsluiting van enig andere algemene voorwaarden – de
toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt alsmede dat eventuele algemene voorwaarden van die
Klant te allen tijde uitdrukkelijk van de hand zijn gewezen en derhalve uitgesloten.
Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend geldig indien Sineth daarmee schriftelijk en uitdrukkelijk
mee heeft ingestemd.

ARTIKEL 2. OFFERTES, TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN, OPZEGGING OPDRACHTEN
2.1

2.2
2.3
2.4
2.5

2.6

Alle Offertes, Opdrachten – evenals de daarin (of elders) door Sineth vermelde prijzen – zijn vrijblijvend en niet bindend.
Sineth heeft te allen tijde het recht om Opdrachten (al dan niet naar aanleiding van een uitgebrachte Offerte) zonder
opgave van redenen te weigeren c.q. niet in behandeling te nemen, onder meer omdat Sineth voor levering van Diensten
c.q. uitvoering van Opdrachten in voorkomende gevallen zelf afhankelijk is (althans kan zijn) van derden. Tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen, heeft Sineth jegens een Klant dan ook nimmer een (doorlopende)
leveringsverplichting. Een dergelijke (doorlopende) leveringsverplichting ontstaat evenmin door het enkele feit dat Sineth
regelmatig eerdere Opdrachten van een Klant gedurende een bepaalde periode wél steeds in behandeling heeft
genomen.
Een Overeenkomst komt pas tot stand na aanvaarding van een Opdracht van een Klant door Sineth, ook indien een
Klant een Opdracht heeft geplaatst naar aanleiding van een reeds gedane (vrijblijvende) Offerte.
Zodra een door een Klant geplaatste Opdracht door Sineth is aanvaard, althans feitelijk door Sineth in behandeling is
genomen, kan die Opdracht (behoudens andersluidende afspraken) niet meer worden geannuleerd.
Indien sprake is van een Opdracht of Diensten voor bepaalde tijd (met inbegrip van Opdrachten voor de duur van een
Project) is tussentijdse opzegging niet mogelijk. Het bepaalde in artikel 7:407 lid 1 BW is derhalve uitgesloten.
Indien sprake is van een Opdracht of Diensten voor onbepaalde tijd, zijn beide partijen steeds gerechtigd om schriftelijk
(per e-mail) op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Indien Sineth – als gevolg van een
opzegging door een Klant – (extra) kosten moet maken (bijvoorbeeld voor het overdragen van werkzaamheden), komen
die voor rekening van de Klant.
In afwijking van het bepaalde in de voorgaande artikelleden, zijn beide partijen gerechtigd om Opdrachten of Diensten
met onmiddellijke ingang, zonder inachtneming van een opzegtermijn en zonder dat daartoe een ingebrekestelling is
vereist, (tussentijds) op te zeggen, indien:
a)
de andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd;
b)
de andere partij in staat van faillissement is verklaard dan wel zelf haar faillissement heeft aangevraagd;
c)
ter zake van een partij sprake is van liquidatie, beëindiging of ontbinding van de onderneming.

ARTIKEL 3. PRIJZEN, FACTURATIE EN BETALING
3.1

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle door Sineth vermelde prijzen in euro-valuta, exclusief
omzetbelasting en/of andere heffingen of kosten.
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3.2

Vermelde prijzen zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde door Sineth worden gewijzigd. In het geval dat de prijs wordt
gewijzigd nadat een Opdracht door Sineth is geaccepteerd, is de Klant gerechtigd de Opdracht te annuleren binnen
zeven dagen na mededeling van de prijsverhoging.
3.3 Overeengekomen prijzen (in reeds tot stand gekomen Overeenkomsten) zijn niet bindend in geval van kennelijke
(druk)fouten en/of verschrijvingen.
3.4 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden door Sineth verrichte Diensten en/of (advies)Opdrachten aan de
Klant gefactureerd op basis van de bestede tijd maal het overeengekomen tarief per tijdseenheid (uurtarief). Onder
‘bestede tijd’ wordt verstaan het totaal van alle uren die zijn besteed aan het vervullen van de Opdracht en/of de
verleende Diensten, alsmede de reistijd die voor de vervulling van de Opdracht en/of de verleende Dienst noodzakelijk is.
3.5 Alle ten behoeve van het vervullen van de Opdracht en/of de verleende Diensten te maken Bijkomende Kosten worden
separaat aan de Klant in rekening gebracht.
3.6 Behoudens andersluidende afspraken dienen eventueel door Partijen overeengekomen vaste prijsafspraken vooruit te
worden betaald (dat wil zeggen voor aanvang van de werkzaamheden).
3.7 Behoudens andersluidende afspraken dienen facturen te zijn betaald binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum.
Deze – evenals overeengekomen afwijkende – betalingstermijnen zijn steeds fatale termijnen, in die zin dat verzuim
intreedt zonder ingebrekestelling (van rechtswege) indien niet binnen de termijn wordt betaald.
3.8 Bij overschrijding van de voornoemde betalingstermijn is over het openstaande factuurbedrag een (vertragings)rente
verschuldigd gelijk aan wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW, waarbij gedeelten van een maand voor een volle
maand worden gerekend. Voorts is Sineth alsdan gerechtigd de factuur over te dragen aan een (externe) incassopartij, in
welk geval de Klant – naast de hiervoor genoemde (vertragings)rente – is gehouden om alle daadwerkelijk gemaakte
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en alle eventueel werkelijk gemaakte overige (incasso-, juridische- en/of
advocaat)kosten te vergoeden, met een minimum van ofwel EUR 250,00 (tweehonderdvijftig euro) exclusief btw ofwel –
naar keuze van Sineth – vijftien (15) procent van het openstaande factuurbedrag.
3.9 Opschorting en/of verrekening van enige betaling(sverplichting) door een Klant jegens Sineth is niet mogelijk en is
uitdrukkelijk uitgesloten.
3.10 Iedere betaling door een Klant strekt eerst tot voldoening van de verschuldigde (vertragings)rente en vervolgens tot
voldoening van verschuldigde kosten, met uitzondering van de gerechtelijke kosten. Pas na voldoening van voornoemde
rente en kosten, strekt enige betaling door de Klant in mindering op de in hoofdsom openstaande vordering, waarbij als
eerste zal worden afgeschreven op de oudst openstaande vordering c.q. langst opeisbare factuur, zulks ongeacht de
omschrijving die de Klant aan de betaling heeft gegeven.
ARTIKEL 4. DIENSTEN, LEVERING, KLACHTEN EN RECLAMEREN
4.1
4.2

4.3

4.4

4.5

Sineth zal bij het uitvoeren van haar werkzaamheden de zorg in acht nemen van een goed opdrachtnemer en naar beste
inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap verrichten.
Behoudens andersluidende afspraken zijn alle door Sineth vermelde levertijden slechts indicatief. Overschrijding van
enige leveringstermijn geeft een Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de Opdracht te
annuleren, of op te zeggen, en evenmin het recht om de Overeenkomst te ontbinden, tenzij en voor zover die
overschrijding zodanig is dat instandhouding van de Overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
onaanvaardbaar is.
In geval van klachten of gebreken dient de Klant die binnen een redelijke termijn, docht te allen tijde uiterlijk binnen vier
(4) weken na ontdekking (althans nadat de klacht of het gebrek redelijkerwijs bij de Klant bekend had behoren te zijn)
deugdelijk gespecificeerd per email (info@sineth.nl) kenbaar te maken bij Sineth, bij gebreke waarvan de Klant zich ter
zake niet (meer) op de betreffende klachten of gebreken kan beroepen althans alle rechten ter zake zijn komen te
vervallen.
Indien de Klant de juistheid van een declaratie – of een gedeelte daarvan – betwist, is deze niettemin gehouden tot tijdige
betaling van het niet betwiste gedeelte. Betwisting van een declaratie dient schriftelijk en binnen de betaaltermijn van
veertien (14) dagen te geschieden. Indien de Klant niet binnen de hiervoor genoemde betalingstermijn schriftelijke en
deugdelijk gemotiveerd per e-mail (facturatie@sineth.nl) tegen de betreffende factuur heeft geprotesteerd, staat tussen
partijen vast dat de factuur de onderliggende transactie(s) met Sineth correct weergeeft. Indien blijkt dat de betwiste
declaratie – althans het betwiste gedeelte – terdege verschuldigd, dan wordt de door de Klant verschuldigde wettelijke
handelsrente berekend vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk had behoren te geschieden.
Ieder (vorderings)recht van de Klant op Sineth dat betrekking heeft op fouten of gebreken in of aan door Sineth verrichte
Diensten en/of (advies)Opdrachten, vervalt onherroepelijk zodra de in dit artikel vermelde (klacht)termijnen zijn
verstreken. Ook in het geval dat een Klant binnen de hiervoor genoemde (klacht)termijnen geen (althans onvoldoende)
medewerking verleent aan Sineth bij het onderzoek naar de gegrondheid van de betreffende klacht of gebrek, komen alle
daarmee verband houdende (vorderings)rechten onmiddellijk en onherroepelijk te vervallen.

ARTIKEL 5. UITVOERING VAN HET OBJECT
5.1

De opdrachtgever is verplicht het object overeenkomstig het advies en de bedoeling van de adviseur uit te (laten) voeren.
De opdrachtgever stelt de adviseur in de gelegenheid zich ervan te vergewissen dat de uitvoering van het object
geschiedt in overeenstemming met zijn advies en bedoeling. De opdrachtgever wijkt niet af van het advies en de
bedoeling dan na overleg met de adviseur

ARTIKEL 6. AANSPRAKELIJKHEID
6.1

6.2

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of
grove schuld van Sineth of haar bedrijfsleiding (dat wil zeggen: de directie of de tot de bedrijfsleiding behorende
leidinggevende ondergeschikten).
Tijdens het vervullen van de (advies)Opdracht en/of de verleende Diensten ontvangt Sineth informatie van Klanten of uit
een of meer andere bronnen. Voor zover rechtens toegestaan is de aansprakelijk van Sineth – alsmede door Sineth
ingeschakelde derden – uitgesloten voor enige schade die een Klant lijdt als gevolg van onjuiste of onvolledige
informatie, waaronder mede begrepen gevallen van bedrog en misleiding, tenzij het voor Sineth zonder nader onderzoek
of navraag duidelijk had moeten zijn dat er sprake is van onjuiste of onvolledige informatie, bedrog of misleiding.
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6.3

6.4

6.5
6.6

6.7

6.8
6.9

6.10

6.11
6.12
6.13
6.14

Sineth – alsmede door Sineth ingeschakelde derden – zijn niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van het
niet naleven van toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder uitdrukkelijk ook op het gebied van privacy- en
databescherming en bescherming van persoonsgegevens) waarvoor de Klant verantwoordelijk is.
Sineth – alsmede door Sineth ingeschakelde derden – zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht of voor
vertraging dan wel non-conformiteit die direct of indirect het gevolg is van omstandigheden waar Sineth geen controle
over – of invloed op – heeft, met inbegrip van onvoorziene omstandigheden die er toe leiden dat derden – waarvan
Sineth afhankelijk is voor nakoming van een overeenkomst – niet, niet-deugdelijk of niet-tijdig (kunnen) presteren. In
dergelijke gevallen zal nakoming worden uitgesteld, met dien verstande dat wanneer dit drie maanden of langer
voortduurt, beiden partijen het recht hebben om de Overeenkomst te beëindigingen zonder dat enig recht op – of
verplichtingen tot – (schade)vergoeding kan of zal bestaan. Sineth behoudt wel het recht op betaling van de reeds
verrichte werkzaamheden.
Sineth is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door medewerkers/ondergeschikten en/of door ingeschakelde
hulppersonen, (onder)opdrachtnemers, (onder)aannemers dan wel andere derden.
Sineth – alsmede door Sineth ingeschakelde derden – zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade van een Klant, zulks
met inbegrip van aansprakelijkheid wegens nalatigheid. Onder ‘indirecte’ schade dient in elk geval te worden verstaan
(maar niet beperkt tot): gevolgschade, vertragingsschade en bedrijfsschade (zoals bijvoorbeeld gederfde winst, gemiste
besparingen, misgelopen omzet, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie of gemiste zakelijke kansen/orders,
productieverlies, waardevermindering van producten, kosten die met de uitvoering van het Object zouden zijn gemoeid
als de Opdracht van de aanvang af goed zou zijn uitgevoerd, et cetera).
Sineth is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder ‘directe schade’ wordt uitsluitend verstaan:
a)
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;
b)
redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Sineth aan de Overeenkomst te laten beantwoorden,
voor zoveel deze aan Sineth kunnen worden toegerekend;
c)
redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten
hebben geleid tot beperking van directe schade.
Bij Diensten of (advies)Opdrachten die betrekking hebben op de totstandkoming van een Object, is Sineth nimmer
aansprakelijk voor schade die wordt gedekt door een gebruikelijke CAR-verzekering en/of een vergelijkbare verzekering.
Indien is aangetoond dat een verrichte Dienst en/of (advies)Opdracht niet aan de Overeenkomst beantwoordt (nonconformiteit), is de aansprakelijkheid van Sineth (en door Sineth ingeschakelde derden) steeds beperkt tot het
totaalbedrag (exclusief btw) dat Sineth in de voorgaande twaalf kalendermaanden aan de Klant heeft gefactureerd voor
de betreffende Dienst of (advies)Opdracht.
Niettegenstaande het bepaalde in de vorige artikelleden, is de aansprakelijkheid van Sineth te allen tijde beperkt tot de
totale factuurwaarde (exclusief btw) van de Dienst of (advies)Opdracht die tot de schade heeft geleid, althans tot dat
gedeelte van de Opdracht of Dienst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, zulks tevens met een maximum van
het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Sineth (per aansprakelijkheid en per verzekeringsjaar) ter zake
daadwerkelijk uitbetaalt, doch nooit meer dan EUR 1.000.000,00 (zegge: één miljoen euro).
In het geval dat sprake is van een Duurovereenkomst, is de aansprakelijkheid van Sineth bovendien ook steeds beperkt
tot het in het voorgaande kalenderjaar in totaal door Sineth aan de Klant gefactureerde bedrag aan omzet (exclusief btw).
Klant vrijwaart Sineth tegen alle aanspraken van derden ter zake van door deze derde(n) eventueel te lijden of geleden
schade, zulks met inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald.
De verjaringstermijn van alle (rechts)vorderingen en verweren jegens Sineth bedraagt drie jaar.
Alle (vorderings)rechten van een Klant jegens Sineth vervallen:
a)
indien Sineth niet door de Klant in rechte is betrokken uiterlijk binnen twee jaar nadat de Klant bekend werd (dan
wel redelijkerwijs bekend had behoren te zijn) met het bestaan van die (schade)vordering;
b)
binnen vier jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan;
zulks op straffe van niet-ontvankelijk (vervaltermijn).

ARTIKEL 7. DUUROVEREENKOMSTEN
7.1

7.2

7.3

Behoudens andersluidende schriftelijke afspraken, kunnen beide partijen een Duurovereenkomst steeds tegen het einde
van de maand schriftelijk (per er-mail) opzeggen – zonder dat enige (schade)vergoeding is verschuldigd – met
inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden (ongeacht hoe lang de betreffende Duurovereenkomst heeft
geduurd).
Indien Sineth – als gevolg van een opzegging door een Klant van een Duurovereenkomst – (extra) kosten maakt
(o.a. voor het overdragen van werkzaamheden, het maken van een back-up ter zake van de gegevens uit Bumis, et
cetera) komen deze voor rekening van de Klant.
In afwijking van voorgaande zijn beide partijen gerechtigd om een Duurovereenkomst met onmiddellijke ingang, zonder
inachtneming van een opzegtermijn en zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist, (tussentijds) op te zeggen,
indien:
a) de andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd;
b) de andere partij in staat van faillissement is verklaard dan wel zelf haar faillissement heeft aangevraagd;
c) ter zake van een partij sprake is van liquidatie, beëindiging of ontbinding van de onderneming.

ARTIKEL 8. EIGENDOM VAN DOCUMENTEN EN INTELECTUEEL EIGENDOM EN GEHEIMHOUDING
8.1

8.2
8.3

Zodra de Klant aan alle financiële verplichtingen jegens Sineth heeft voldaan, worden alle door Sineth aan de Klant
afgegeven documenten, stukken en/of of dragers van informatie eigendom van de Klant en mogen door deze worden
gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn vervaardigd, met inachtneming van de rechten die voortvloeien uit de wetgeving
op het gebied van de intellectuele eigendom.
Sineth heeft het recht een advies te herhalen, voor zover redelijke belangen van de eerdere Klant zich daar niet tegen
verzetten.
Sineth of diens rechtverkrijgende(n) heeft het uitsluitend recht tot openbaarmaking, verwezenlijking en verveelvoudiging
van haar ontwerpen, tekeningen, schetsen, foto’s en alle andere afbeeldingen van zijn ontwerp, van maquettes en
modellen alsmede van alle andere voorwerpen of informatiedragers die van zijn ontwerp een afbeelding of voorstelling
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

vormen, of die zijn bedoeld in de Auteurswet 1912 of in het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken,
tekeningen of modellen).
Het is de Klant niet toegestaan een Object, uitgevoerd naar het tot stand gebrachte ontwerp van Sineth geheel of in
gedeelten in herhaling uit te voeren, te verkopen, te verhuren, te verpanden of op welke wijze dan ook aan derden ter
beschikking te stellen zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Sineth. Het is Sineth toegestaan aan het
geven van toestemming voorwaarden te verbinden, waaronder het betalen van een vergoeding.
Ook nadat er toestemming is verleend tot verwezenlijking, openbaarmaking of verveelvoudiging van enig werk, behoudt
Sineth de volgende rechten:
a)
het recht zich te verzetten tegen openbaarmaking van het werk zonder vermelding van haar naam of andere
aanduiding als maker, tenzij het verzet in strijd zou zijn met de redelijkheid;
b)
het recht zich te verzetten tegen de openbaarmaking van het werk onder een andere naam dan de hare, alsmede
tegen het aanbrengen van enige wijziging in de benaming van het werk of in de aanduiding van de maker, voor
zover deze op of in het werk voorkomen, dan wel in verband daarmede zijn openbaar gemaakt;
c)
het recht zich te verzetten tegen elke andere wijziging in het werk, tenzij deze wijziging van zodanige aard is, dat
het verzet in strijd zou zijn met de redelijkheid;
d)
het recht zich te verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere aantasting van het werk, welke nadeel zou
kunnen toebrengen aan de eer of de goede naam van de maker of aan zijn waarde in deze hoedanigheid.
Onverminderd het ter zake bepaalde in de Auteurswet heeft Sineth als enige het recht om van het uitwendige en
inwendige van een naar haar ontwerp verwezenlijkt Object foto’s of andere afbeeldingen te maken en deze te
verveelvoudigen en openbaar te maken.
Sineth geldt in de zin van het Benelux-Verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken, tekeningen of modellen) als de
‘ontwerper’ van de tekeningen en modellen die zij in het kader van de opdracht heeft vervaardigd. Sineth heeft bij
uitsluiting het recht deze tekeningen en modellen te deponeren bij het in dat Verdrag bedoelde Bureau. Het bepaalde ten
aanzien van de rechten van Sineth op het advies is – zoveel als mogelijk – van overeenkomstige toepassing op de aan
zo’n depot te ontlenen rechten.
In het geval dat de Klant zijn/haar verplichtingen uit hoofde van dit artikel schendt, verbeurt de tekort schietende Klant
aan Sineth – zonder dat enige voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst is vereist – een direct
opeisbare, niet voor verrekening of opschorting vatbare boete van EUR 10.000,00 (zegge: tienduizend euro) per
overtreding en van EUR 500,00 (zegge: vijfhonderd euro) per dag(deel) dat die overtreding voortduurt, één en ander
(voor zover nodig in afwijking van het bepaalde in artikel 6:92 lid 1, 2 en 3 BW) onverminderd het recht op alle wettelijke
remedies, waaronder ook (maar niet beperkt tot) het recht om nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen.
Een op grond van dit artikel verschuldigde boete beoogt uitdrukkelijk niet in de plaats te treden van de verschillende
vormen van wettelijke schadevergoeding.

ARTIKEL 9. GEHEIMHOUDING
9.1

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun
samenwerking van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere
partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

ARTIKEL 10. ALGEMENE BEPALINGEN
10.1 Sineth is bevoegd haar rechten uit (Duur)Overeenkomsten met een Klant geheel of gedeeltelijk aan derden over te
dragen, waarmee de Klant reeds nu voor alsdan onherroepelijk instemt en onvoorwaardelijk medewerking verleent in de
zin van artikel 6:159 BW.
10.2 Indien Sineth zich in een voorkomend geval niet beroept op een toepasselijke bepaling in de Algemene Voorwaarden,
brengt dit niet met zich mee dat Sineth zich in de opvolgende gevallen niet (meer) op deze of op enige andere bepaling
zal kunnen beroepen.
10.3 Sineth is bevoegd om deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigen.
10.4 Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de (Duur)Overeenkomst met de
Klant.
ARTIKEL 11. GESCHILLEN: TOEPASSELIJK RECHT, BEVOEGDE RECHTER, ARBITRAGE
11.1 Op deze Algemene Voorwaarden, alle Overeenkomsten en Duurovereenkomsten, alsmede op alle daar eventueel uit
voort te vloeien losse Diensten of Opdrachten en/of (opdracht)overeenkomsten of daarmee verband houdende geschillen
en/of buitencontractuele verplichtingen, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen Sineth en een Klant die voortvloeien uit – dan wel verband houden met – deze Algemene
Voorwaarden of enige Overeenkomst of Duurovereenkomst, worden in eerste aanleg exclusief – en derhalve met
uitsluiting van ieder ander gerecht – beslecht door de bevoegde rechter in de rechtbank Amsterdam, tenzij op grond van
dwingend recht een andere instantie bevoegd is.
ARTIKEL 12 DATUM EN VINDPLAATS ALGEMENE VOORWAARDEN
12.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn vastgesteld op 1 mei 2020 en kunt u hier raadplegen en downloaden.
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