ALGEMENE VOORWAARDEN CAB HOLLAND B.V.

I.

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Definities
a) CAB holland: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid CAB holland B.V.,
statutair gevestigd te Gorinchem, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel voor Midden-Nederland onder nummer 30263632;
b) Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, handelend in beroep of bedrijf die
enigerlei overeenkomst sluit met CAB holland betreffende de koop en levering van de
goederen, het leasen en/of in gebruik geven van hardware en/of het verrichten/verlenen
van diensten en/of het verrichten van werkzaamheden en/of het verrichten van
onderhoud;
c) Hardware: de door CAB holland aan Opdrachtgever verkochte dan wel in lease gegeven
producten;
d) Overeenkomst: de overeenkomst waarin Opdrachtgever, CAB holland de opdracht geeft
tot het verrichten van werkzaamheden, verrichten/verlenen van diensten, leveren van
producten, in gebruik en/of lease geven van Hardware en/of het verrichten van
onderhoud.

Artikel 2

Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1

De voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en overeenkomsten
waarbij Opdrachtgever gebruik maakt van de diensten en/of eigendommen van CAB
holland.

2.2

De algemene voorwaarden van Opdrachtgever dan wel enige andere voorwaarden van
Opdrachtgever, zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

2.3

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien schriftelijk tussen
CAB holland en Opdrachtgever overeengekomen.

2.4

CAB holland is te allen tijde gerechtigd de tekst van deze algemene voorwaarden aan te
passen en opnieuw vast te stellen. Alsdan is steeds de nieuwste tekst van deze voorwaarden
van toepassing.
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Artikel 3

Geheimhouding

3.1

CAB holland en Opdrachtgever zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle
vertrouwelijke informatie en gegevens die tussen CAB holland en Opdrachtgever worden
uitgewisseld of waarvan kennis wordt genomen. Informatie dan wel gegevens worden als
vertrouwelijk aangemerkt wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of als dit
voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt,
zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

3.2

CAB holland en Opdrachtgever zullen alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen
treffen, teneinde deze verplichting zo goed mogelijk te kunnen nakomen.

Artikel 4

(Af-)levering

4.1

Alle door CAB holland genoemde (leverings-)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op
grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan haar bekend waren en
zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen.

4.2

Alle door CAB holland opgegeven of met Opdrachtgever overeengekomen
(leverings-)termijnen zijn indicatief; de enkele overschrijding van een genoemde
(leverings-)termijn brengt CAB holland niet in verzuim. CAB holland is niet gebonden aan
(leverings-)termijnen die vanwege omstandigheden, die zich na het aangaan van de
overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer verwezenlijkt kunnen worden.

4.3

Alle kosten samenhangende met het transport en het compleet, gebruiksklaar en in
deugdelijke staat afleveren van producten, zijn voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij
schriftelijk anders wordt overeengekomen.

4.4

Indien overschrijding van enige termijnen dreigt, zullen CAB holland en Opdrachtgever zo
spoedig mogelijk in overleg treden.

4.5

Opdrachtgever is gehouden alle voorzieningen te treffen die nodig zijn voor de aflevering
van de Hardware in gebruiksklare staat. Ten bewijze van het compleet, gebruiksklaar en in
deugdelijke staat afleveren van de Hardware zal Opdrachtgever een aan haar, door CAB
holland, voorgelegde pakbon ondertekenen.

4.6

De geplande afleveringsdatum is niet meer dan een indicatie.

4.7

Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (op-)levering te (doen)
onderzoeken. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van
het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen althans voldoet aan de eisen
die daaraan in het normale (handels-)verkeer gesteld worden.

4.8

Eventuele zichtbare en/of direct ondervonden gebreken behoren binnen 14 dagen na
(op)levering schriftelijk aan CAB holland te worden gemeld.
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Artikel 5

Betalingen

5.1

Betalingen dienen stipt te worden voldaan op de door CAB holland aangegeven wijze.

5.2

CAB holland is gerechtigd een voorschotbedrag in rekening te brengen. Na ontvangst van
het voorschotbedrag zal CAB holland met de overeengekomen werkzaamheden starten
en/of de gekochte dan wel geleasete zaken leveren.

5.3

Met betrekking tot betaling(-en) zal Opdrachtgever zich niet kunnen beroepen op
verrekening. Opdrachtgever kan de betaling van de door hem verschuldigde leasetermijnen
niet opschorten met een beroep op de eventuele ondeugdelijkheid van de Hardware.

5.4

Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met de tijdige betaling van de leasetermijn en/of enig
ander door hem uit hoofde van de Overeenkomst verschuldigd bedrag, dan is
Opdrachtgever over hetgeen hij nog verschuldigd is aan CAB holland een vertragingsrente
verschuldigd van 1,5% per maand welke rente wordt berekend vanaf de dag waarop
betaling had moeten plaatsvinden.

Artikel 6

Rechten van intellectuele en industriële eigendom

6.1

Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst
ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur of andere materialen
zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, adviezen, offertes, logo’s, websites,
beeld- en geluidmateriaal alsmede voorbereidend materiaal daarvan, al dan niet ontwikkeld
door medewerkers van Gebruiker en ongeacht in welke omstandigheid dit eigendom is
ontstaan, berusten uitsluitend bij Gebruiker of diens licentiegevers.

6.2

Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken,
handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de
programmatuur, apparatuur of materialen te verwijderen of wijzigen.

6.3

De broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de programmatuur
voortgebrachte technische documentatie worden niet aan Opdrachtgever ter beschikking
gesteld.

Artikel 7

Uitvoering

7.1

CAB holland zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de
eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander volgens de op dat moment bekende
stand van de wetenschap en conform de eisen en specificaties door de Nederlandse
wetgeving gesteld.

7.2

Vanwege de noodzaak van medewerking van CAB holland bij de uitvoering van de
overeenkomst door CAB holland, zal Opdrachtgever steeds tijdig alle nuttige en
noodzakelijke informatie verschaffen, die juist en volledig dient te zijn.
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7.3

Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het juiste gebruik en de juiste toepassing van de
geleverde apparatuur, programmatuur en diensten van CAB holland alsmede voor de
controle- en beveiligingsprocedures en aan adequaat systeembeheer.

7.4

Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke informatie niet, niet tijdig of
niet conform de afspraken ter beschikking van CAB holland staat of indien Opdrachtgever
op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft CAB holland in ieder geval het
recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en heeft hij het recht om de
daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

7.5

In geval medewerkers van CAB holland ten kantore van Opdrachtgever werkzaamheden
verrichten, zal Opdrachtgever kosteloos voor de door die medewerkers in redelijkheid
gewenste faciliteiten, zoals - indien van toepassing - een werkruimte met telefoon,
datacommunicatiefaciliteiten, toegang tot beveiligde apparatuur en/of programmatuur, en
dergelijke zorg dragen.

7.6

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat het voor een behoorlijke
uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te
wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst
dienovereenkomstig aanpassen.

Artikel 8

Wijziging en meerwerk

8.1

Indien CAB holland op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever
werkzaamheden of andere prestaties verricht die buiten de inhoud of omvang van de
overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door
Opdrachtgever aan CAB holland worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van
CAB holland.

8.2

Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens
zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke
overeenkomst te sluiten, zal CAB holland Opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren
over financiële consequenties van die werkzaamheden of prestaties.

8.3

Opdrachtgever aanvaardt dat, indien is overeengekomen dat de te leveren diensten worden
uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van voltooiing van de dienstverlening daardoor kan
worden beïnvloed.

Artikel 9
9.1

Eigendomsvoorbehoud
Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van CAB holland, totdat alle
bedragen die Opdrachtgever verschuldigd is dan wel in de toekomst verschuldigd zal zijn
voor de krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte
werkzaamheden, waaronder begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan CAB
holland zijn voldaan.
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9.2

Artikel 10

Opdrachtgever is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud vallende goederen te
verpanden, te verkopen, te verhuren noch op enige andere wijze te bezwaren, tenzij partijen
anders zijn overeengekomen.
Reclame

10.1

Opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (op-)levering te (doen)
onderzoeken. Daarbij behoort Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van
het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen althans voldoet aan de eisen
die daaraan in het normale (handels-)verkeer gesteld worden.

10.2

Eventuele zichtbare en/of direct ondervonden gebreken behoren binnen 14 dagen na
(op)levering schriftelijk aan CAB holland te worden gemeld.

10.3

Niet zichtbare gebreken aan producten die door een derde zijn geproduceerd dienen aan de
fabrikant te worden gemeld. CAB holland zal op verzoek van Opdrachtgever de
adresgegevens van de fabrikant verstrekken.

10.4

Niet zichtbare gebreken aan de door CAB holland geleverde producten dan wel door CAB
holland geleverde diensten dienen binnen 3 maanden na (op-)levering aan CAB holland te
worden gemeld. CAB holland dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te
controleren.

Artikel 11

Aansprakelijkheid/Vrijwaring

11.1

CAB holland zal de Overeenkomst naar beste kunnen verrichten en daarbij de
zorgvuldigheid in acht nemen die van CAB holland kan worden verwacht. Indien gebreken
ontstaan doordat Lessee aan CAB holland onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt,
is CAB holland voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. CAB holland is
uitsluitend aansprakelijk voor eventueel bij de uitvoering van de opdracht aan haar
toerekenbare gemaakte fouten. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het bedrag
dat door de verzekeringsmaatschappij van CAB holland daadwerkelijk wordt uitgekeerd.

11.2

Indien CAB holland voor de schade als gevolg van aansprakelijkheid geen aanspraak heeft
onder de aansprakelijkheidsverzekering is de aansprakelijkheid van CAB holland beperkt
tot maximaal twee maal de netto factuurwaarde van de geleverde producten en/of
Hardware en/of diensten waardoor of in verband waarmede de schade is veroorzaakt of
verband houdt.

11.3

CAB holland is nimmer aansprakelijk voor de inhoud van de Hardware althans de inhoud
van de op de Hardware opgeslagen informatie en/of gegevens dan wel de via de Hardware
verwerkte informatie en/of gegevens alsmede voor (de werking en beveiliging van) de
(digitale) infrastructuur van Opdrachtgever.
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11.4

CAB holland is niet aansprakelijk voor schade, voor zover de schade gedekt is door enige
door Opdrachtgever gesloten verzekering.

11.5

Aansprakelijkheid van CAB holland voor indirecte schade, daaronder mede begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is
uitgesloten.

11.6

Opdrachtgever vrijwaart CAB holland tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van
schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met
enige leveringsverplichtingen, het afleveren van producten en/of Hardware, de geleverde
diensten en/of producten en/of Hardware zelf of het gebruik daarvan, dan wel van enige
eventuele werkzaamheden of adviezen. Voorts vrijwaart Opdrachtgever CAB holland tegen
aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect,
middellijk of onmiddellijk samenhangen met bewerking en/of (elektronische) verzending
van de door CAB holland verstrekte informatie.

11.7

Opdrachtgever vrijwaart CAB holland voor aanspraken van derden met betrekking tot
rechten van intellectuele eigendom en gebruiksvergoedingen op de door Opdrachtgever
verstrekte materialen, zaken, rapporten, geschriften, ontwerpen, beeld- en
geluidsmaterialen, foto’s, logo’s, informatiedragers zoals CD’s, video’s, DVD’s, MP3’s,
software of andere gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

Artikel 12

Garantie

12.1

CAB holland verstrekt aan Opdrachtgever een garantie op de Hardware welke garantie
gelijk is aan de door de leverancier van de Hardware gestelde garantie(-voorwaarden).

12.2

Eventuele aanvullende garanties zijn enkel geldig indien en voor zover CAB holland hieraan
haar schriftelijke toestemming heeft verleend.

12.3

De garantie als genoemd in lid 1 van dit artikel is niet van toepassing op de eventueel door
CAB holland bijgeleverde en/of op de Hardware geïnstalleerde software.

12.4

De garantie als genoemd in lid 1 van dit artikel komt te vervallen, wanneer Opdrachtgever,
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CAB holland, wijzigingen in de
Hardware aanbrengt dan wel door een derde laat aanbrengen.

Artikel 13

Overige bepalingen

13.1

Wijzigingen in dan wel aanvullingen op de Overeenkomst zijn slechts geldig indien en voor
zover zij schriftelijk tussen CAB holland en Opdrachtgever zijn overeengekomen.

13.2

In geval van verlenging van de Overeenkomst blijven hierop de aanvankelijk
overeengekomen voorwaarden en bepalingen onverkort van kracht, behoudens indien en
voor zover daarvan is afgeweken op de wijze als bedoeld in lid 1.
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13.3

Artikel 14

Op alle rechtsverhoudingen en eventuele geschillen voortvloeiende uit of samenhangende
met deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Eventuele
geschillen zullen in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de naar de normale
regelen van competentie bevoegde rechter te Dordrecht.
Overmacht

14.1

Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe
verhinderd is als gevolg van overmacht. Het voorgaande laat onverlet de verplichting van
partijen zoveel mogelijk te proberen overmacht situaties te voorkomen en te vermijden.

14.2

Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie
wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop
Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Gebruiker niet in staat is de
verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker, ziekte van
personeel, stagnatie in de levering van zaken door toeleveranciers, ongevallen, brand,
sabotage, diefstal, molest en stroom- en computerstoringen worden daaronder begrepen.

14.3

In geval van overmacht zijn partijen zonder rechterlijke tussenkomst bevoegd hetzij de
uitvoering van de overeenkomst voor een periode van ten hoogste twee maanden op te
schorten, hetzij de overeenkomst direct te ontbinden, zonder dat er een verplichting tot
schadevergoeding ontstaat.

14.4

Indien Gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen
heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het
reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren.

Artikel 15

Tussentijdse beëindiging
Indien en voor zover:
-

Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van een op hem jegens CAB holland
rustende verplichting;

-

Opdrachtgever in strijd handelt met één van de verplichtingen welke op hem rust;

-

blijkt dat bij het aangaan van de Overeenkomst door Opdrachtgever feiten of
omstandigheden zijn verzwegen of onjuist zijn voorgesteld, zodanig, dat bij tijdige
kennisneming daarvan de Overeenkomst door CAB holland niet of op andere
condities zou zijn aangegaan;

-

ten laste van Opdrachtgever executoriaal beslag is gelegd dan wel Opdrachtgever op
andere wijze het vrije beheer over het geheel of een gedeelte van zijn vermogen
verliest;

-

ten laste van Opdrachtgever surseance van betaling dan wel faillissement is
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aangevraagd;
-

Opdrachtgever verplicht is een mededeling te doen als bedoeld in artikel 16 van de
Coördinatiewet Sociale Verzekering;

-

ten behoeve van CAB holland verstrekte zekerheden in waarde (dreigen te)
verminderen;

-

zich andere omstandigheden voordoen welke de verhaalsmogelijkheden van CAB
holland in ernstige mate (kunnen) verhinderen of in gevaar brengen;

is al hetgeen door Opdrachtgever aan CAB holland verschuldigd is direct opeisbaar en is
CAB holland gemachtigd om zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke
tussenkomst de overeenkomst terstond te beëindigen. Ingeval van zodanige beëindiging
zal CAB holland de Hardware onmiddellijk terug kunnen nemen van de Opdrachtgever en
van Opdrachtgever zodanige schadevergoeding kunnen vorderen om haar schadeloos te
kunnen stellen. Deze schadevergoeding zal ten minste gelijk zijn aan het bedrag van het
totaal van de betalingstermijnen welke Opdrachtgever bij het in stand houden van de
Overeenkomst gehouden zou zijn geweest te voldoen, vermeerderd met de kosten
voortvloeiende uit de terugneming, opslag en het transport van de Hardware.

II.

LEASEBEPALINGEN

Artikel 16

Installatie

16.1

Indien overeengekomen zal CAB holland de Hardware en/of standaard software installeren
of laten installeren.

16.2

Opdrachtgever dient zorg te dragen voor de aanwezigheid van noodzakelijke faciliteiten.

16.3

Opdrachtgever zal CAB holland voor de uitvoering van de noodzakelijke werkzaamheden
toegang verlenen tot de plaats van installatie gedurende de gebruikelijke werktijden van
CAB holland, mits redelijk.

Artikel 17

Gebruik en Onderhoud

17.1

Opdrachtgever staat in voor een deskundig gebruik/onderhoud van en toezicht op de
Hardware en zal de Hardware gebruiken overeenkomstig zijn bestemming, de toepasbare
gebruiksaanwijzingen en de eventueel ter zake geldende overheidsvoorschriften.

17.2

Gedurende de leaseperiode zal de Opdrachtgever voor eigen rekening en risico de
Hardware in goede staat en bedrijfsklaar houden.

17.3

Opdrachtgever zal de Hardware in voldoende mate verzekeren tegen onder meer diefstal en
schade bij een te goeder naam en faam bekend staande verzekeringsmaatschappij.
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Uitkeringen uit hoofde van een verzekering dienen aan CAB holland te worden gedaan
althans Opdrachtgever zal zich tot het uiterste inspannen om voornoemde uitkeringen bij
CAB holland terecht te laten komen althans, indien en voor zover dit niet mogelijk is, zal
Opdrachtgever een bedrag ter grootte van voornoemde uitkering aan CAB holland voldoen.
17.4

Het is Opdrachtgever niet toegestaan om wijzigingen, aanpassingen en/of toevoegingen aan
de Hardware aan te brengen indien en voor zover deze niet ongedaan gemaakt dan wel
verwijderd kunnen worden zonder dat daarbij schade ontstaat aan de functionele
capaciteiten en/of de economische waarde van de Hardware.

17.5

Opdrachtgever vrijwaart CAB holland tegen alle aanspraken van derden ter zake van
eventuele door de Hardware of eventuele tekortkomingen daarvan veroorzaakte schade.

Artikel 18

Eigendom

18.1

De Hardware is eigendom van CAB. Opdrachtgever staat er voor in dat dit op geen enkele
wijze zodanig met enige roerende of onroerende zaak wordt verbonden, dat dit door
natrekking, vermenging of zaaksvorming zijn zelfstandigheid verliest.

18.2

Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Hardware te vervreemden of op de Hardware een
pandrecht en/of enig ander beperkt recht te vestigen. Zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van CAB is het Opdrachtgever voorts niet toegestaan de Hardware, ongeacht
de titel, geheel of gedeeltelijk aan een derde in gebruik te geven of anderszins af te staan,
dan wel zijn rechten uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen.

18.3

CAB holland heeft het recht de Hardware te allen tijde te (doen) inspecteren en alle
documenten, welke betrekking op de Hardware ter inzage te verkrijgen.

18.4

Opdrachtgever draagt de risico’s van beschadiging en van het geheel of gedeeltelijk verlies
dan wel het vergaan van de Hardware, tot het moment waarop de Hardware wederom
feitelijk in het bezit van CAB holland zal zijn gesteld, onafhankelijk van degene die
krachtens de Overeenkomst zorg draagt voor de verzekering van de Hardware. Ieder geval
van beschadiging, verlies of vergaan van de Hardware zal Opdrachtgever terstond ter
kennis van CAB holland brengen.

18.5

Ingeval van beschadiging en/of gedeeltelijk verlies dan wel het vergaan van de Hardware
zal CAB holland in overleg met Opdrachtgever en voor rekening en risico van
Opdrachtgever zorgdragen voor herstel dan wel (gedeeltelijke) vervanging van de
Hardware.

Artikel 19
19.1

Koopoptie
Indien CAB holland aan Opdrachtgever een koopoptie heeft verleend, geldt, dat deze optie
enkel zal kunnen worden uitgeoefend onder de voorwaarde dat Opdrachtgever aan al haar
uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen voldoet en heeft voldaan.
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19.2

Indien en voor zover Opdrachtgever gebruik maakt van de door CAB holland verleende
koopoptie, gaat, met inachtneming van het bepaalde in lid 1, de eigendom van de Hardware
op Opdrachtgever over indien en voor zover zowel de koopsom alsmede hetgeen
Opdrachtgever ingevolge de Overeenkomst aan CAB holland verschuldigd is aan CAB
holland door Opdrachtgever is voldaan.

19.3

Indien en voor zover Opdrachtgever gebruik maakt van de door CAB holland verleende
koopoptie, zal de Hardware door Opdrachtgever worden aanvaard op de plaats waar de
Hardware zich bevindt alsmede in de staat waarin de Hardware zich op dat moment
bevindt.

19.4

In het geval als bedoeld in lid 3 is CAB holland in geen geval aansprakelijk voor de
eventuele ondeugdelijkheid of ongeschiktheid van dan wel tekortkomingen aan de
Hardware.

Artikel 20

Overdracht Hardware/contractovername

20.1

CAB holland heeft het recht de rechtsverhouding welke tussen haar en Opdrachtgever op
grond van de Overeenkomst bestaat alsmede de eigendom van de Hardware over te dragen
aan een derde. CAB holland dan wel de betreffende derde zal Opdrachtgever hiervan
schriftelijk in kennis stellen.

20.2

Opdrachtgever zal in de situatie als genoemd in lid 1 haar volledige toestemming en/of
medewerking verlenen.
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