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Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid MOBITEC B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Gemert, Oudestraat 91,
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven op 05 mei 2004.

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle uitgebrachte offertes, aanbiedingen en op
alle overeenkomsten die hieruit voortvloeien, van MOBITEC B.V..
Bovendien zijn deze voorwaarden van toepassing op alle overige rechtsbetrekkingen en
overeenkomsten tussen MOBITEC B.V. en haar wederpartij.
1.2: Verwijzing van de wederpartij naar eigen voorwaarden wordt door MOBITEC B.V. niet
aanvaard, tenzij deze, voor ieder geval afzonderlijk, schriftelijk is overeengekomen.
1.3: Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden MOBITEC B.V.
slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk en voorafgaand aan de totstandkoming van
de overeenkomst met MOBITEC B.V. zijn overeengekomen.
1.4: Indien enige bepaling van deze voorwaarden wordt vernietigd dan wel nietig of
anderszins niet afdwingbaar blijkt, zal het eventueel wel rechtsgeldige gedeelte daarvan in
stand blijven. Het vernietigde, nietige of niet afdwingbare gedeelte zal worden vervangen
door een bepaling die de bedoeling van die oorspronkelijke bepaling weergeeft voor zover
maximaal rechtens toegestaan.

Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomsten
2.1: Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en alle overeenkomsten met de wederpartij
rechtstreeks of met een tussenpersoon of vertegenwoordiger daarvan gesloten, zijn pas als
geaccepteerd te beschouwen na schriftelijke bevestiging door MOBITEC B.V..
2.2: Onze offertes zijn geldig tot 30 dagen na betreffende offertedatum.
2.3: Indien door MOBITEC B.V. geen offerte gedaan is, komt een overeenkomst tot stand
wanneer MOBITEC B.V. binnen veertien dagen, nadat zij de order heeft ontvangen, deze
order schriftelijk of per fax heeft bevestigd.
2.4: Als de wederpartij aan MOBITEC B.V. gegevens, tekeningen en andere van belang
zijnde informatie verstrekt, mag MOBITEC B.V. uitgaan van de juistheid en technische
haalbaarheid hiervan en zal zij haar aanbieding en/of ontwerp hierop baseren.
2.5: Door MOBITEC B.V. verstrekte afbeeldingen, tekeningen en beschrijvingen van maten,
gewichten en overige eigenschappen van de te leveren zaken dienen slechts ter globale
aanduiding daarvan en zijn voor details nimmer bindend.
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2.6: Voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn de in de aanbiedingen en
overeenkomsten genoemde prijzen en tarieven gebaseerd op levering af magazijn, werkplaats
of fabriek. De prijzen zijn exclusief omzetbelasting, vervoer, emballage en overige op de
verkoop en/of levering en/of uitvoering van de overeenkomst vallende overheidslasten.
2.7: De aanbiedingen gedaan voor nieuw te ontwikkelen producten zijn gebaseerd op de
kosten van de benodigde materialen en arbeidsuren die op het moment van uitbrengen van de
offerte te verwachten zijn. De uiteindelijke prijs kan afwijken van de aanbieding.
2.8: De prijzen zijn vrijblijvend ten opzichte van eventuele nabestellingen en/of
vervolgopdrachten.

Artikel 3: Levering
3.1: Levertijden, reparatieduur c.q. de duur van de werkzaamheden worden door
MOBITEC B.V. slechts bij benadering vastgesteld. De overeengekomen levertijd geldt als
streeftermijn. Overschrijding van de levertijd kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling,
aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen.
Overschrijding kan ook niet leiden tot ontbinding van de overeenkomst, tenzij in onderling
overleg hiertoe wordt besloten.
3.2: MOBITEC B.V. gaat bij de vaststelling van de levertijd uit van uitvoering van de
opdracht onder de omstandigheden die haar op het moment van de vaststelling bekend zijn.
3.3: De levertijd voor bestaande producten gaat in op het moment dat de ondertekende
opdrachtbevestiging door MOBITEC B.V. is ontvangen.
3.4: De levertijd voor nieuw te ontwikkelen producten gaat in wanneer alle benodigde
gegevens en definitieve tekeningen in het bezit van MOBITEC B.V. zijn en over alle
technische en esthetische details schriftelijk overeenstemming is bereikt met de wederpartij.
Tevens dient de eerste betalingstermijn geheel te zijn voldaan.
3.5: MOBITEC B.V. kan de levertijd verlengen indien de omstandigheden dit vergen.
De levertijd wordt dan verlengd met de tijd die nodig is om de opdracht onder deze nieuwe
omstandigheden uit te voeren.
3.6: MOBITEC B.V. is gerechtigd de overeenkomst op te schorten wegens openstaande
betalingsverplichtingen van de wederpartij aan MOBITEC B.V..
3.7: Overschrijding van de levertermijn geldt niet als een aan MOBITEC B.V. toerekenbare
tekortkoming, indien dit het gevolg is van overmacht ten gevolge van de in artikel 13
omschreven omstandigheden.
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3.8: Indien na uitvoering van de aan MOBITEC B.V. opgedragen werkzaamheden en
kennisgeving daarvan aan de wederpartij, de betreffende zaken niet binnen twee weken na
laatst bedoeld tijdstip zijn afgehaald, is MOBITEC B.V. gerechtigd de zaken op kosten en
voor risico van de wederpartij op te slaan.
3.9: Vervangen materialen of zaken worden alleen dan aan de wederpartij ter beschikking
gesteld, indien dit in de overeenkomst uitdrukkelijk door wederpartij is verzocht. In het
andere geval worden deze materialen eigendom van MOBITEC B.V. zonder dat wederpartij
op enigerlei vergoeding ter zake aanspraak kan maken.
3.10: Indien bij de verkoop van een product een soortgelijk product wordt ingekocht gaat het
eigendom over op het moment van levering. Levering van het nieuwe product door
MOBITEC B.V. en levering van het ingekochte product door de wederpartij dient op
hetzelfde moment plaats te vinden.
3.11: In geval MOBITEC B.V. de verkochte zaak installeert en/of monteert gaat het risico van
de zaak over op het moment dat MOBITEC B.V. de zaken ter beschikking stelt aan de
wederpartij.

Artikel 4: Betalingen
4.1: Betaling vindt plaats volgens de betalingscondities zoals in de overeenkomst vastgelegd.
Dit kan zijn contant, via termijnbetaling of in overige gevallen binnen 14 kalenderdagen na de
factuurdatum op een door MOBITEC B.V. aangewezen bankrekening.
Alle betalingen dienen plaats te vinden in euro’s.
4.2: MOBITEC B.V. kan de wederpartij verzoeken om zekerheid te verstrekken voor de
betaling. Indien de wederpartij geen voldoende zekerheid kan geven is MOBITEC B.V.
gerechtigd om de overeenkomst op te schorten. Als binnen 3 maanden na het eerste verzoek
tot het geven van een betalingszekerheid de wederpartij nog steeds niet in staat is om deze
zekerheid te verstrekken dan kan MOBITEC B.V. de overeenkomst eenzijdig schriftelijk
opzeggen.
4.3: De vordering tot betaling van het factuurbedrag is direct opeisbaar wanneer de
wederpartij haar bedrijf, of althans een wezenlijk deel daarvan, in staat van faillissement
wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, een aanvraag tot zijn ondercuratelestelling
aanhangig is gemaakt, of enig beslag op zaken of vorderingen van de wederpartij wordt
gelegd.
De vordering is tevens direct opeisbaar als de wederpartij, zijnde een Vennootschap Onder
Firma of Besloten Vennootschap, in staat van liquidatie komt te verkeren, 50% of meer van
de aandelen in handen komen van een andere vennoot of het voornemen bestaat om de
Vennootschap Onder Firma of Besloten Vennootschap binnen twee maanden te ontbinden.
Indien de wederpartij een natuurlijke persoon is, is de vordering tevens direct opeisbaar indien
deze komt te overlijden of onder bewind wordt gesteld.
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4.4: Wanneer betaling van een toegezonden factuur niet heeft plaatsgevonden binnen 30
kalenderdagen na factuurdatum is MOBITEC B.V. gerechtigd aan de wederpartij een
vergoeding wegens renteverlies te berekenen ten bedrage van 5% per maand of gelijk aan de
wettelijke rente als deze hoger is. De rente wordt berekend vanaf de factuurdatum over het
totale bedrag van de factuur, waarbij een gedeelte van de maand berekend wordt als een volle
maand.
De verschuldigde rente is opeisbaar per de eerste van de volgende maand.
4.5: MOBITEC B.V. is voorts gerechtigd buiten de hoofdsom en rente van de wederpartij te
vorderen alle incassokosten, die door niet- of niet-tijdige betaling zijn veroorzaakt, zowel
gerechtelijke als buitengerechtelijke. De buitengerechtelijke incassokosten, welke door de
wederpartij verschuldigd zijn bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250,-zegge: tweehonderd en vijftig euro. Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten
hoger zijn dan zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.

Artikel 5: Prijswijzigingen
5.1:Prijswijzigingen ten gevolge van wijzigingen in rechten, belastingen, accijnzen, fabrieksen/of importeursprijzen en/of valutakoersen of andere directe of indirecte kosten mogen ten
allen tijde in de overeengekomen koopprijs worden doorberekend indien de overeenkomst
binnen vier maanden na de datum waarop de overeenkomst is afgesloten nog niet door
MOBITEC B.V. is voltooid. Indien de prijswijziging 20% of meer bedraagt dan kan de
wederpartij de overeenkomst ontbinden onder betaling van een schadevergoeding van 5% van
de totale offertesom, met een minimum van € 1.000,-- zegge: duizend euro.
5.2: Betaling van de prijsverhoging zoals bedoeld in lid 1 vindt plaats tegelijk met betaling
van de hoofdsom of de laatste termijn.
5.3: Mocht na totstandkoming van de overeenkomst tijdens het verder ontwikkelen en
produceren van nieuw te ontwikkelen producten blijken dat de materiaal en/of arbeidskosten
meer dan 20% afwijken van de offertesom dan zal MOBITEC B.V. in overleg treden met de
wederpartij. Indien MOBITEC B.V. en de wederpartij besluiten de overeenkomst niet voort te
zetten dan dient de wederpartij MOBITEC B.V. schadeloos te stellen. Deze
schadeloosstelling bedraagt minimaal 60% van de offertesom met een minimum van € 2.500,- zegge: tweeduizendvijfhonderd euro.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
6.1: De geleverde zaken blijven eigendom van MOBITEC B.V. zolang de wederpartij
tekortschiet in de volledige betaling van:
a: door MOBITEC B.V. aan de wederpartij krachtens de overeenkomst geleverde of te
leveren zaken of diensten;
b: enige vordering van MOBITEC B.V. wegens het tekortschieten van de wederpartij in de
nakoming van de hoofdovereenkomst zoals schade, boete, rente en overige kosten.
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6.2: Zolang het eigendomsvoorbehoud geldt is de wederpartij verplicht de wettelijk
voorgeschreven verzekeringen voor gebruik van betreffende zaken alsmede een verzekering
tegen geheel of gedeeltelijk verlies (cascodekking) af te sluiten.
6.3: Zolang het eigendomsvoorbehoud geldt is het de wederpartij verboden de betreffende
zaken te verkopen, te verhuren, te ruilen, uit te lenen of te belenen.
6.4: De wederpartij vrijwaart MOBITEC B.V. voor aanspraken, die derden op
MOBITEC B.V. zouden kunnen hebben en die in verband gebracht kunnen worden met het
gemaakte eigendomsvoorbehoud. Voor zaken waarvan de wederpartij de houder is, is de
wederpartij aansprakelijk.
6.5: Indien de wederpartij enige verplichting uit haar overeenkomst met MOBITEC B.V. niet
nakomt, alsmede in geval van faillissement of een aanvraag daartoe, surseance van betaling,
liquidatie, gehele of gedeeltelijke overdracht van de onderneming of gehele of gedeeltelijke
staking van de onderneming van de wederpartij wordt deze geacht van rechtswege in verzuim
te zijn en is MOBITEC B.V. zonder enige ingebrekestelling of sommatie gemachtigd de
onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken terug te nemen, waar die zich ook bevinden.
De wederpartij staat MOBITEC B.V. toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden
en de wederpartij zal bij zodanige terugneming alle medewerking verlenen.
6.6: De wederpartij zal iedere derde die op deze zaken, ten aanzien waarvan een
eigendomsvoorbehoud geldt, beslag wil leggen, dan wel de bewindvoerder in haar surseance
van betaling respectievelijk de curator in haar faillissement terstond schriftelijk mededelen,
met een kopie aan MOBITEC B.V., dat MOBITEC B.V. eigenaar van die zaken is.
6.7: Als MOBITEC B.V. geen beroep kan doen op zijn eigendomsvoorbehoud omdat de
geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is wederpartij verplicht de nieuw
gevormde zaken aan MOBITEC B.V. te verpanden.

Artikel 7: Retentierecht
7.1: In geval van reparatie kan MOBITEC B.V. het retentierecht uitoefenen op de zaak, indien
de wederpartij de kosten van de werkzaamheden aan de zaak niet of niet in zijn geheel
voldoet. Ook indien het kosten van eerder door de reparateur verrichte werkzaamheden aan
dezelfde zaak of aan een andere zaak betreft. MOBITEC B.V. kan het retentierecht niet
uitoefenen indien de wederpartij voldoende (vervangende) zekerheid heeft gesteld.

Artikel 8: Ontbinding van de overeenkomst
8.1:In het geval van artikel 4 lid 4, artikel 6 lid 5 of indien de wederpartij enige andere
verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, is MOBITEC B.V. gerechtigd de overeenkomst
zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden door een eenzijdige schriftelijke mededeling
aan de wederpartij.
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8.2: MOBITEC B.V. zal bij ontbinding van de overeenkomst, zoals bedoeld in lid 1 van dit
artikel, gerechtigd zijn betaling te vorderen van het gehele overeengekomen bedrag, indien
alle werkzaamheden door hem zijn verricht dan wel een evenredig gedeelte van het
overeengekomen bedrag, indien de werkzaamheden gedeeltelijk zijn verricht. Dit alles
onverminderd het recht op vergoeding van de door haar geleden schade tengevolge van de
ontbinding van de overeenkomst.
8.3: In het geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van
overmacht ten gevolge van de in artikel 13 omschreven omstandigheden aan de zijde van
MOBITEC B.V. is deze gerechtigd om zonder rechtelijke tussenkomst hetzij de uitvoering
van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie
gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is MOBITEC B.V. bevoegd en aan het einde
daarvan is zij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel gehele of gedeeltelijke ontbinding
van de overeenkomst.
8.5: Indien de wederpartij na aanmaning in gebreke blijft met het afnemen van de door haar
gekochte zaken en/of met het laten uitvoeren van de door haar opgedragen werkzaamheden, is
de wederpartij aan MOBITEC B.V. een boete verschuldigd ter grootte van 50% van het
factuurbedrag met een minimum van € 2.500,-- zegge tweeduizendvijfhonderd euro. Deze
boete laat onverlet de verplichting tot betaling van volledige vervangende of aanvullende
schadevergoeding onder meer wegens winstderving, advies- en andere kosten, welke is
veroorzaakt door de tekortkoming van de wederpartij. De verschuldigde boete treedt
uitdrukkelijk niet in de plaats van de verplichting tot betaling van schadevergoeding.

Artikel 9: Adviezen, ontwerpen en materialen
9.1: Wederpartij kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die zij van
MOBITEC B.V. krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht.
9.2: Voor de door MOBITEC B.V. zelf gemaakte ontwerpen neemt deze de
verantwoordelijkheid zelf op zich. Ten aanzien hiervan wordt verwezen naar de
garantiebepalingen in artikel 11 van deze voorwaarden.
9.3: Wederpartij is verantwoordelijk voor de door of namens haar gemaakte tekeningen en
berekeningen en voor de functionele geschiktheid van de door of namens haar
voorgeschreven te gebruiken materialen, onderdelen en/of productiemethoden.

Artikel 10: Auteursrechten en rechten van Industrieel en Intellectueel eigendom
10.1: MOBITEC B.V. behoudt alle rechten zoals de auteursrechten en alle rechten van
industriële eigendom op de door haar gedane aanbiedingen, berekeningen, verstrekte
ontwerpen (zowel artistiek als technisch), afbeeldingen, tekeningen (proto)-modellen,
schema’s en overige door of via MOBITEC B.V. totstandgekomen of gepubliceerde
bescheiden.
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10.2: De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van MOBITEC B.V.
ongeacht of aan wederpartij voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht.
Deze gegevens mogen zonder schriftelijke toestemming van MOBITEC B.V. niet gekopieerd,
gebruikt of aan derden getoond worden. Bij overtreding van deze bepaling is wederpartij aan
MOBITEC B.V. een boete verschuldigd van € 250.000,-- , zegge: tweehonderdvijftigduizend
euro. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
10.3: De wederpartij moet de aan haar verstrekte gegevens als bedoeld onder lid 1 van dit
artikel binnen een week na het eerste verzoek retourneren. Bij overtreding van deze bepaling
is wederpartij aan MOBITEC B.V. een boete verschuldigd van € 10.000,-- , zegge:
tienduizend euro per dag.
Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd.
10.4: Indien een derde de wederpartij schending van (intellectuele eigendoms)rechten van
deze derde verwijt met betrekking tot door MOBITEC B.V. geleverde goederen en/of
diensten, dan zal MOBITEC B.V. zich inspannen strijd met het recht van de derde te heffen,
bijvoorbeeld door wijziging of licentieverkrijging. Dit geldt slechts voor goederen en/of
diensten die door MOBITEC B.V. zelf zijn geproduceerd en/of in het verkeer gebracht zijn en
niet voor goederen en/of diensten die op instructie van de wederpartij zijn ontwikkeld. Om
zich te kunnen beroepen op straffe van verval op deze inspanningsverplichting, dient de
wederpartij MOBITEC B.V. onverwijld van schending als bedoeld in dit lid in kennis te
stellen en tevens MOBITEC B.V. de vrije hand te laten in een mogelijk te voeren verweer of
in een te treffen minnelijke schikking. MOBITEC B.V. behoudt te allen tijde het recht
goederen en/of diensten te (doen) wijzigen ter vermijding van mogelijke strijd met rechten
van derden.

Artikel 11: Garantie
11.1: MOBITEC B.V. garandeert geleverde zaken gedurende een jaar na de levering tegen
gebreken, veroorzaakt door constructie-, fabricage en/of materiaalfouten mits
MOBITEC B.V. vrij was in de keuze daarvan. Als er direct of indirect gebreken ontstaan door
gebruik van materiaal, constructie- of fabricagemethoden op verzoek van de wederpartij is
MOBITEC B.V. nimmer voor deze schade aansprakelijk.
11.2: De wederpartij heeft een inspectieplicht en dient leveringen of uitvoeringen van
diensten binnen veertien dagen na uitvoering van de overeenkomst nauwgezet op eventuele
gebreken te controleren. De geconstateerde gebreken dient de wederpartij binnen acht dagen
na het tijdstip van constatering of het tijdstip waarop deze gebreken geconstateerd hadden
kunnen worden schriftelijk aan de directie van MOBITEC B.V. mede te delen.
Als dit niet gebeurt dan wordt de wederpartij geacht het geleverde te hebben goedgekeurd en
vervalt de aanspraak op garantie op de betreffende gebreken.
11.3: De garantie bestaat uit kosteloze vervanging of, ter keuze van MOBITEC B.V.,
reparatie van het defecte product of onderdelen door MOBITEC B.V.. Bijkomende directe of
indirecte kosten ontstaan door het defecte product worden nimmer vergoed.
11.4: Wederpartij moet MOBITEC B.V. in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel
gebrek te herstellen of de bewerking opnieuw uit te voeren.
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11.5: Geen aanspraak op garantie bestaat indien:
a) het gebrek het gevolg is van gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige
behandeling of onoordeelkundig of onjuist onderhoud;
b) het gebrek zich voordoet na blootstelling aan extreme omstandigheden waaronder
overbelasting en/of overbelading;
c) het gebrek zich voordoet na wijzigingen of reparaties door of namens de wederpartij zelf of
door derden uitgevoerd c.q. aangebracht zonder voorkennis of toestemming van
MOBITEC B.V.;
d) de wederpartij niet voldoet aan al haar verplichtingen jegens MOBITEC B.V., uit welke
overeenkomst dan ook voortvloeiende.
e) de door MOBITEC B.V. uitgevoerde werkzaamheden noodreparaties betreffen.
f) MOBITEC B.V. bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk en schriftelijk te kennen
heeft gegeven zich niet te kunnen verenigen met een aan haar door wederpartij
voorgeschreven keuze van materialen, onderdelen, constructiemethode en/of werkmethode.
11.6: Geen garantie wordt gegeven op onderdelen of verwerkte onderdelen die niet nieuw
waren op het moment van levering.
11.7: Voor zover niet anders bepaald vervallen alle aanspraken op garantie van de wederpartij
jegens MOBITEC B.V. door verloop van een jaar na leveringsdatum, tenzij anders
overeengekomen.
11.8: Indien een situatie van noodzaak tot onmiddellijk herstel zich voordoet op een locatie
die voor MOBITEC B.V. niet op redelijke termijn bereikbaar is blijft de garantie geldig bij
het inschakelen van derden onder de voorwaarde dat vooraf overleg met MOBITEC B.V.heeft
plaatsgevonden. Wederpartij dient dan de noodzaak van het inschakelen van derden
aantoonbaar te maken aan de hand van de door deze derden verstrekte gegevens en/of aan de
hand van kapotte onderdelen. Indien de reparatie uitgevoerd wordt door een door
MOBITEC B.V. erkend servicepunt kan het overleg vooraf achterwege blijven.
11.9: Indien herstel in het buitenland noodzakelijk is vindt vergoeding van de kosten van het
herstel plaats op basis van het prijspeil zoals dit in het bedrijf van MOBITEC B.V. geldt.
Deze vergoeding bedraagt nimmer meer dan de werkelijk gemaakte reparatiekosten.
De wederpartij dient de factuur van de buitenlandse reparateur te overleggen.
11.10: Op de door MOBITEC B.V. uitgevoerde reparaties geldt een garantietermijn van drie
maanden na aflevering van het gerepareerde product.
11.11: Eventueel vervoer ter herstel naar een door MOBITEC B.V. aan te wijzen locatie
geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij. Eventuele reis- en verblijfkosten komen
ook voor rekening en risico van de wederpartij.
11.12: Enige verdere of andere garantie, anders dan in dit artikel uitdrukkelijk omschreven,
zijn niet van toepassing op de door MOBITEC B.V. geleverde producten en/of diensten.
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Artikel 12: Aansprakelijkheid
12.1: Behoudens daargelaten gevallen van opzet of grove schuld is MOBITEC B.V. niet
aansprakelijk voor enige schade, hoe dan ook genaamd of uit welk hoofde ook ontstaan, tenzij
en voorzover de aansprakelijkheid van MOBITEC B.V. terzake is verzekerd.
12.2: De aansprakelijkheid van MOBITEC B.V. voor geleverde zaken of verrichte diensten is
uitdrukkelijk beperkt tot nakoming van de in artikel 11 omschreven garantieverplichting tot
vervanging of herstel, behoudens indien en voorzover dwingende wetsbepalingen een
verdergaande aansprakelijkheid meebrengen.
12.3: Een vordering terzake van bedrijfsschade zoals stagnatieschade, gederfde winst of
andere directe of indirecte schade, alsmede schade door persoonlijke ongevallen of schade aan
de betreffende zaak of andere zaken van de wederpartij of derden is uitgesloten. De
schadevordering is niet uitgesloten voorzover de verzekering van MOBITEC B.V. deze
schade vergoed.
12.4: MOBITEC B.V. is niet aansprakelijk voor kosten en schade die mochten ontstaan als
direct of indirect gevolg van:
a) met opzet of door grove schuld ontstane fouten van personeel en derden, die in opdracht
van MOBITEC B.V. werkzaamheden uitvoeren;
b) een gebrek in de geleverde zaken, indien het op grond van de wetenschappelijke en
technische kennis op het tijdstip waarop MOBITEC B.V. de zaken in het verkeer bracht, dan
wel aan wederpartij leverde, redelijkerwijs niet mogelijk was het bestaan van het gebrek te
kennen.
MOBITEC B.V. is evenmin aansprakelijk voor kosten en schade in de gevallen als bedoeld in
artikel 11 lid 5.
12.5: De wederpartij vrijwaart MOBITEC B.V. voor alle aanspraken van derden wegens
schade, opgetreden in verband met door MOBITEC B.V. aan de wederpartij geleverde zaken.
12.6: Niet voor vergoeding in aanmerking komt schade veroorzaakt door opzet of bewuste
roekeloosheid door de gebruiker van het product.
12.7: MOBITEC B.V. is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van zaken van de
wederpartij en/of van derden die zich in of aan het object bevinden en die MOBITEC B.V. uit
welke hoofde dan ook onder zich heeft. Onder zaken van de wederpartij wordt tevens
begrepen lading, inventaris en schriftelijke bescheiden en waardepapieren.

Artikel 13: Overmacht
13.1: Een tekortkoming van MOBITEC B.V. zal haar niet worden aangerekend indien zij in
een toestand van overmacht verkeerd.

10

13.2: Onder overmacht wordt verstaan: een tekortkoming die MOBITEC B.V. niet kan
worden toegerekend doordat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens wet,
rechtshandeling of naar het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening
komt, waaronder begrepen het geval, dat MOBITEC B.V. door een (toerekenbare)
tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden niet in staat is haar diensten te verrichten.
Tevens wordt onder overmacht verstaan:
a) bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard en onverschillig op welke wijze
ontstaan;
b) vertraagde of te late toelevering door een of meerdere leveranciers van MOBITEC B.V.;
c) transportmoeilijkheden of –belemmeringen van welke aard dan ook, waardoor het vervoer
naar MOBITEC B.V. toe of van MOBITEC B.V. naar de wederpartij wordt gehinderd of
belemmerd.
d) oorlog(sgevaar) en daarmee vergelijkbare situaties, oproer, sabotage, overstroming, boycot,
brand, uitsluitingen, bedrijfsbezetting, werkstakingen en gewijzigde (binnen- of buitenlandse)
overheidsmaatregelen.
e) natuurrampen, uitzonderlijk slecht weer, blikseminslag, explosie en uitstroming van
gevaarlijke stoffen.
f) overige omstandigheden die redelijkerwijs niet aan MOBITEC B.V. kunnen worden
toegerekend.
13.3: Na ontbinding van de overeenkomst zoals omschreven in artikel 8.3 heeft
MOBITEC B.V. recht op vergoeding van de door haar reeds gemaakte kosten en/of
uitgevoerde werkzaamheden.
13.4: In een situatie van overmacht kan, als de omstandigheden dit vergen, in onderling
overleg schriftelijk van de bepalingen in dit artikel worden afgeweken.

Artikel 14: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1: Op alle door MOBITEC B.V. met de wederpartij gesloten overeenkomsten en met de
wederpartij aangegane rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2: De absolute bevoegde rechter binnen het Arrondissement ’s-Hertogenbosch is
uitsluitend bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen MOBITEC B.V. en de wederpartij.
14.3: Onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel heeft MOBITEC B.V. ten allen tijde
het recht een vordering aanhangig te maken bij de rechter van de woonplaats van de
wederpartij.
14.4: Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting zoals bijvoorbeeld arbitrage
of mediation overeenkomen. Tevens kan het geschil, in onderling overleg, voorgelegd worden
aan een van toepassing zijnde geschillencommissie.
14.5: Het Weens koopverdrag is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale
regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.
Gemert, 29 maart 2004

A.P.J.M. van Brussel (directeur)
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