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ALGEMENE VOORWAARDEN VAN SMART ROBOTICS B.V.
I. ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1.
Definities
1.
In deze algemene voorwaarden en bepalingen wordt onder Smart Robotics verstaan: Smart
Robotics B.V., statutair gevestigd te Eindhoven, ingeschreven in het handelsregister met
dossiernummer 63084147, dan wel enige met haar gelieerde vennootschappen.
2.
In deze algemene voorwaarden en bepalingen wordt met ꞌde wederpartijꞌ bedoeld kopers van
goederen in de ruimste zin des woords, dan wel de partij in wiens opdracht Smart Robotics
diensten verleent of op andere manieren een prestatie verricht, dan wel de contractspartij
van Smart Robotics.
3.
In deze algemene voorwaarden en bepalingen wordt met ꞌproductenꞌ bedoeld robotsystemen
en/of toebehoren en/of onderdelen, alles in de breedste zin des woords.
4.
In deze algemene voorwaarden en bepalingen wordt met ꞌdienstenꞌ bedoeld alle
overeenkomsten en andere handelingen, die betrekking hebben op de ter beschikking
stelling van een huurobject en het in verband daarmee verlenen van diensten door Smart
Robotics dan wel enige vorm van advieswerkzaamheden te verlenen door Smart Robotics
aan een of meerdere wederpartijen op het gebied van contractsontwikkeling of anderszins.
Artikel 2.
Toepasselijkheid
1.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die door Smart
Robotics worden gedaan, op alle door haar aangegane overeenkomsten alsmede op alle
mogelijk daaruit voortvloeiende overeenkomsten.
2.
Afwijkende en/of aanvullende voorwaarden vormen alleen onderdeel van een overeenkomst
voor zover deze voorwaarden of bepalingen uitdrukkelijk schriftelijk door Smart Robotics zijn
aanvaard.
3.
In geval van strijdigheid tussen de inhoud van de door de wederpartij en Smart Robotics
aangegane overeenkomst en deze algemene voorwaarden en bepalingen, prevaleren de
bepalingen van de overeenkomst.
4.
Deze algemene voorwaarden zijn beschikbaar in de Nederlandse en Engelse taal. In geval
van een geschil betreffende de interpretatie of taal prevaleert de Nederlandse versie.
Artikel 3.
Prijzen
1.
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld, luiden de door of namens Smart Robotics
opgegeven prijzen te allen tijde exclusief aanvullende werkzaamheden, exclusief
transportkosten en verpakking en exclusief BTW en andere heffingen en/of van
overheidswege opgelegde lasten, waaronder kosten verband houdende met de voor de
uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke vergunningen, rechten en belastingen.
Dergelijke kosten, heffingen en lasten zullen afzonderlijk aan de wederpartij in rekening
worden gebracht.
2.
Smart Robotics kan een verhoging in prijsbepalende factoren die na het sluiten van de
overeenkomst ontstaan aan de wederpartij doorbelasten indien nog geen aanvang is
gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst ten tijde van de verhoging.
3.
Facturen voor onderdelen, leveranties en service-uren die vanuit de VS zijn verzorgd kunnen
in USD ($) luiden. Andere transacties worden over het algemeen in Euro’s (€) gefactureerd.
Facturen voor producten van Smart Robotics vanuit de VS of Japan luiden over het algemeen
in USD ($).
Artikel 4.
Betaling
1.
Tenzij anders overeengekomen is betaling van iedere factuur binnen twintig (20) werkdagen
vanaf de factuurdatum zonder verrekening verschuldigd. Smart Robotics kan verlangen dat
betaling voor nader te bepalen goederen voor aflevering dient plaats te vinden.
2.
Ongeacht de overeengekomen betalingscondities verplicht de wederpartij zich om op verzoek
van Smart Robotics door Smart Robotics voldoende geachte zekerheid voor haar betalingen
te verschaffen. Indien de wederpartij die zekerheid niet binnen de gestelde periode stelt, is
zij onmiddellijk in verzuim. In dat geval is Smart Robotics gerechtigd de overeenkomst te
beëindigen en haar schade te verhalen op de wederpartij.
3.
Indien betaling niet binnen de overeengekomen betalingstermijn plaatsvindt is de
wederpartij onmiddellijk rente verschuldigd aan Smart Robotics. De rente bedraagt 1,5% per
maand maar is gelijk aan de wettelijke handelsrente mocht deze hoger zijn. Bij het
berekenen van rente geldt een deel van een maand als een volledige maand.
4.
Indien betaling niet binnen de overeengekomen betalingstermijn plaatsvindt, is de
wederpartij onmiddellijk alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd welke worden geschat
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op 15% van de openstaande nota. Mochten de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke
kosten hoger zijn dan uit bovenstaande berekening volgt, dan zullen de daadwerkelijk
gemaakte kosten verschuldigd zijn.
Artikel 5.
Aansprakelijkheid
1.
Smart Robotics is slechts aansprakelijk voor door de wederpartij geleden schade welke het
directe en uitsluitende gevolg is van een aan Smart Robotics toerekenbare tekortkoming.
Vergoeding van de schade is beperkt tot het bedrag dat door Smart Robotics voor de
desbetreffende overeenkomst in rekening is gebracht (exclusief BTW) dan wel tot het bedrag
dat in een voorkomend geval onder de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering
ter zake wordt uitgekeerd, althans de laagste van de twee bedragen.
2.
Het navolgende komt niet voor vergoeding in aanmerking:
a. gevolgschade, met inbegrip van schade als gevolg van stagnatie en winstderving. Indien
vereist dient de wederpartij een verzekering tegen deze schade af te sluiten;
b. schade als gevolg van opzet of grove schuld van de kant van de wederpartij (of door de
wederpartij ingeschakelde personen of ondergeschikten).
3.
De wederpartij vrijwaart Smart Robotics voor alle aanspraken van derden met inbegrip maar
niet beperkt tot aanspraken die het gevolg zijn van een defect in een product dat door de
wederpartij aan een derde is geleverd en dat (deels) bestond uit producten en/of materialen
die door Smart Robotics zijn afgeleverd dan wel door haar geleverde diensten.
4.
Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf de schadedatum.
Artikel 6.
Klachten
1.
Alle door de wederpartij beweerde rechten als gevolg van het niet voldoen door Smart
Robotics aan haar verplichtingen (met inbegrip van garantie) dienen schriftelijk te worden
medegedeeld uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen nadat de wederpartij het defect heeft
geconstateerd of redelijkerwijs had kunnen constateren, bij gebreke waarvan de rechten van
de wederpartij in dit verband komen te vervallen. Smart Robotics zal uitsluitend mondelinge
klachten in behandeling nemen na schriftelijke mededeling door wederpartij. De rechten van
de wederpartij komen ook te vervallen indien zij heeft getracht een beweerdelijk defect te
(doen) repareren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Smart Robotics.
2.
Klachten met betrekking tot facturen dienen schriftelijk en voorzien van motivatie bij Smart
Robotics te worden gemeld en wel aangetekend binnen vijf (5) werkdagen na de
factuurdatum, bij gebreke waarvan de rechten van de wederpartij in dit verband komen te
vervallen.
3.
Bovenvermelde klachten schorten de betalingsverplichtingen van de wederpartij niet op.
Artikel 7.
Annulering
1.
De wederpartij mag bij Smart Robotics geplaatste orders en/of opdrachten niet opschorten of
annuleren behoudens met de voorafgaande schriftelijke toestemming van Smart Robotics en
dan alleen indien de wederpartij alle door Smart Robotics geleden schade als gevolg van de
opschorting of annulering vergoedt, met inbegrip maar niet beperkt tot alle daaruit
voortvloeiende incidentele en gevolgschade en kosten.
II. SPECIFIEKE VERKOOPBEPALINGEN
Artikel 8.
Informatie
1.
In geval de wederpartij gegevens, tekeningen, etc. aan Smart Robotics ter hand stelt, mag
Smart Robotics er van uitgaan dat deze correct zijn en haar aanbod hierop baseren.
Artikel 9.
Afleverdatum
1.
De afleverdatum en/of uitvoeringsperiode worden door Smart Robotics geschat. Leverdata
worden derhalve bij benadering opgegeven en gelden nimmer als fatale termijn.
2.
Bij het bepalen van de afleverdatum en/of uitvoeringsperiode gaat Smart Robotics er van uit
dat zij de opdracht onder haar op dat moment bekende omstandigheden kan uitvoeren.
3.
(i) In geval van andere omstandigheden dan waarmee Smart Robotics bekend was op het
moment dat zij de afleverdatum en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan Smart Robotics de
afleverdatum en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd die zij noodzakelijk acht om de
opdracht onder die omstandigheden uit te voeren. Indien de werkzaamheden niet in de
planning van Smart Robotics kunnen worden opgenomen, zullen deze worden uitgevoerd
zodra de planning het toelaat.
(ii) In geval van aanvullende werkzaamheden zal de afleverdatum en/of uitvoeringsperiode
worden verlengd met de tijd die noodzakelijk is om de benodigde materialen en onderdelen
af te leveren of afgeleverd te krijgen alsmede de voor het uitvoeren van de aanvullende
werkzaamheden benodigde tijd. Indien de werkzaamheden niet in de planning van Smart
Robotics kunnen worden opgenomen, zullen deze worden uitgevoerd zodra de planning het
toelaat.
(iii) In geval van opschorting van verplichtingen door Smart Robotics zullen de afleverdatum
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4.

en/of uitvoeringsperiode worden verlengd met de opschortingsperiode. Indien voortzetting
van de werkzaamheden niet in de planning van Smart Robotics kan worden opgenomen, zal
dit worden uitgevoerd zodra de planning het toelaat.
In geen geval zal het overschrijden van de overeengekomen afleverdatum en/of
uitvoeringsperiode door Smart Robotics recht geven op vergoeding, tenzij dit schriftelijk is
overeengekomen.

Artikel 10.
Risico-overdracht
1.
Aflevering vindt plaats Delivered Duty Paid (DDP) in overeenstemming met de Incoterms
2000 ten teken waarvan de wederpartij een Client Acceptance Form (CAF) ondertekent en
overhandigt aan Smart Robotics. Het risico van de zaken gaat over op de wederpartij op het
moment waarop Smart Robotics deze beschikbaar stelt aan de wederpartij op een daartoe
door de wederpartij aangewezen locatie.
2.
In geval Smart Robotics of een derde daartoe aangewezen door Smart Robotics het gekochte
product installeert en/of assembleert, zal het risico van het product overgaan op het moment
dat Smart Robotics de zaken beschikbaar stelt aan de wederpartij op het bedrijfsterrein van
Smart Robotics of een andere overeengekomen locatie.
3.
In geval van een ruiling van zaken en de wederpartij, in afwachting van aflevering van het
nieuwe product, het product dat geruild zal worden blijft gebruiken, dan blijft het risico van
het om te ruilen product bij de wederpartij tot het moment dat zij dit product ter beschikking
heeft gesteld aan Smart Robotics.
Artikel 11.
Garantie
1.
Wanneer de wederpartij al haar betalings- en andere verplichtingen uit welke hoofde dan ook
jegens Smart Robotics is nagekomen, garandeert Smart Robotics het correct en
overeengekomen functioneren gedurende een periode van zestig (60) werkdagen na de
levering van de onderdelen en diensten. Het is gebruikelijk om 12 maanden garantie te
verlenen op producten vanaf de leverdatum, mits de wederpartij een Client Acceptance Form
(CAF) heeft ondertekend en overhandigd aan Smart Robotics.
2.
Indien alle of een deel van de afgeleverde goederen niet deugdelijk zijn (zulks naar het
oordeel van Smart Robotics) dan zal Smart Robotics te harer keuze ofwel:
- het onderdeel repareren;
- het onderdeel vervangen;
- een evenredig deel van de factuur aan de wederpartij crediteren.
3.
De in sub 2 van dit Artikel 11 genoemde handelingen zullen door Smart Robotics zo spoedig
mogelijk binnen een door Smart Robotics te bepalen redelijke termijn worden verricht.
Reparaties mogen nimmer door derden welke zijn aangewezen door de wederpartij worden
verricht, tenzij Smart Robotics hiertoe uitdrukkelijk schriftelijk toestemming aan de
wederpartij heeft verleend. In dit verband zullen kosten van derden dan ook nimmer door
Smart Robotics aan de wederpartij worden vergoed.
4.
(i) Garantie wordt niet verleend wanneer defecten het gevolg zijn van:
- normale slijtage;
- installatie van niet Smart Robotics-onderdelen;
- het niet of onjuist uitvoeren van onderhoud (ter beoordeling van Smart Robotics);
- installatie, assemblage, wijzigingen of reparaties die door de wederpartij of door derden in
opdracht van de wederpartij zonder voorafgaande toestemming van Smart Robotics zijn
uitgevoerd;
(ii) Er wordt geen garantie verleend op geleverde zaken die ten tijde van de aflevering niet
nieuw waren of op door de wederpartij voorgeschreven dan wel door haar of namens hen
geleverde zaken of indien de wederpartij geen originele onderdelen en/of verslijtonderdelen
(OEM) heeft gebruikt die door Smart Robotics zijn geleverd en/of voorgeschreven.
5.
In geval Smart Robotics de in dit Artikel 11 omschreven verplichtingen nakomt, heeft Smart
Robotics aan haar garantieverplichtingen voldaan en is zij niet aansprakelijk voor schade van
de wederpartij en/of welke kosten dan ook.
6.
De in dit Artikel 11 omschreven garantieperiode is slechts van toepassing op de eerste
assemblage van een bepaald bestanddeel of onderdeel. Deze periode begint derhalve niet
opnieuw te lopen wanneer een bestanddeel of onderdeel wordt vervangen.
7.
Garantie op producten is slechts van toepassing op de eerste eigenaar en is niet
overdraagbaar.
8.
De wederpartij kan voor wat betreft producten geen beroep meer doen op enige garantie na
verloop van een periode van 365 dagen na aflevering van het betreffende product.
Artikel 12.
Installatie/bedrijfsklaar maken
1.
In geval de wederpartij zonder overleg met Smart Robotics goederen koopt die dienen te
worden geïnstalleerd/bedrijfsklaar moeten worden gemaakt, dan zal de wederpartij voor
haar rekening en risico alle noodzakelijke maatregelen treffen om de goederen te installeren
en bedienen. De wederpartij zal de goederen overeenkomstig eventuele instructies van
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Smart Robotics installeren. De wederpartij zal Smart Robotics verdedigen en vrijwaren voor
rechtsvorderingen, eisen, verliezen, vonnissen, schade of kosten (met inbegrip van
daadwerkelijk gemaakte kosten en honoraria van advocaten) die voortvloeien uit of
anderszins verband houden met het niet juist installeren van de goederen door de
wederpartij of namens haar handelende personen.
Artikel 13.
Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
1.
Na aflevering blijft Smart Robotics eigenaar van de geleverde goederen zolang de
wederpartij:
(i) haar verplichtingen voortvloeiend uit de gesloten overeenkomsten niet nakomt of niet zal
nakomen;
(ii) vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde overeenkomsten,
zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft voldaan.
2.
Zolang het eigendomsvoorbehoud rust op afgeleverde zaken mag de wederpartij deze zaken
niet bezwaren.
3.
Smart Robotics mag de afgeleverde zaken terughalen nadat zij haar eigendomsvoorbehoud
heeft ingeroepen. De wederpartij verleent Smart Robotics toegang tot de locatie waar deze
zaken zich bevinden.
4.
In geval Smart Robotics haar eigendomsvoorbehoud niet kan inroepen omdat de afgeleverde
zaken zijn vermengd, vervormd of verkregen door natrekking is de wederpartij verplicht om
op eerste verzoek de nieuw gevormde zaken aan Smart Robotics te verpanden, waarvoor de
wederpartij reeds nu voor dan een onherroepelijke en ovoorwaardelijke volmacht aan Smart
Robotics verleend.
III. SPECIFIEKE SERVICE EN REPARATIE BEPALINGEN
Artikel 14.
Reparatie
1.
De voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op servicewerkzaamheden zullen in
een afzonderlijke overeenkomst worden vastgelegd. In geval reparatie of vervanging van
onderdelen noodzakelijk is door externe oorzaken, onjuiste bediening, onjuist gebruik of
andere oorzaken die binnen de risicosfeer van de wederpartij vallen, zal reparatie of
vervanging plaatsvinden op kosten van de wederpartij. Onderhoud en reparatie worden
uitgevoerd overeenkomstig de technische richtlijnen van de fabrikant.
2.
Bij het uitvoeren van servicewerkzaamheden gaat Smart Robotics uit van de klachten van de
wederpartij. Indien geen duidelijke klachtenomschrijving beschikbaar is, zal Smart Robotics
de defecten die zij tijdens de inspectie tegenkomt repareren.
3.
De wederpartij dient Smart Robotics zo snel mogelijk op de hoogte te stellen wanneer
tussentijdse storingen optreden alsmede al het noodzakelijke doen om eventuele schade
zoveel mogelijk te beperken. Smart Robotics zal zo spoedig mogelijk een aanvang maken
met het verhelpen van de storing.
Artikel 15.
Upgrade en Configuratie Service
1.
De voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op servicewerkzaamheden ten
aanzien van upgrade en configuratie zullen in een afzonderlijke overeenkomst worden
vastgelegd. Na voorafgaande afstemming met de wederpartij is Smart Robotics gerechtigd
veranderingen aan te brengen in het ontwerp, de specificaties of componenten van de
goederen teneinde de veiligheid van die goederen te verbeteren of indien naar het oordeel
van Smart Robotics die veranderingen de prestaties of het gebruik verbeteren. De
wederpartij zal hier steeds haar medewerking aan verlenen. De wederpartij mag geen
wijzigingen in de specificaties van de zaken aanbrengen tenzij Smart Robotics deze
wijzigingen schriftelijk heeft goedgekeurd, in welk geval Smart Robotics aanvullende kosten
in rekening mag brengen om de wijzigingen door te voeren.
Artikel 16.
Onderdelen, materialen en werkuren
1.
Behalve in geval van werkzaamheden die worden uitgevoerd in het kader van door Smart
Robotics op grond van de serviceovereenkomst verleende garantie, zal de wederpartij het
alsdan geldende standaard uurtarief betalen voor werkuren en reistijd voor elke werknemer
en/of opdrachtnemer van Smart Robotics die bij de werkzaamheden is betrokken en zal zij
eveneens een eventuele onderhoudstoelage en onkostenvergoeding betalen die door Smart
Robotics aan haar werknemer en/of opdrachtnemer is toegekend.
2.
Smart Robotics is gerechtigd om werkzaamheden te verrichten gedurende tijdstippen waarop
Smart Robotics verplicht is haar werknemers een overwerkvergoeding te betalen, in welk
geval het standaard overwerkuurtarief van Smart Robotics zal gelden in plaats van de
standaard uurtarieven.
3.
De tarieven die door Smart Robotics ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst bekend
worden gemaakt kunnen van tijd tot tijd door Smart Robotics zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd.
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4.

Behalve in geval werkzaamheden worden verricht op grond van de bepalingen van door
Smart Robotics verleende garantie, zullen als de prijzen van onderdelen en materialen die
gedurende het uitvoeren van de werkzaamheden worden geleverd gelden de prijzen van
Smart Robotics voor zulke onderdelen en materialen geldig op het moment van aflevering
van de goederen op grond van deze voorwaarden.

Artikel 17.
Prijsopgaves
1.
Op verzoek geeft Smart Robotics aan een wederpartij een prijsopgave van het verwachte
totale bedrag voordat de werkzaamheden aanvangen. Deze prijsopgave, wanneer deze dan
ook wordt afgegeven en ongeacht of het mondeling of schriftelijk is opgegeven en een
prijsopgave, offerte of anderszins is genoemd, wordt als leidraad gegeven aan de wederpartij
en omvat geen aanbod om de werkzaamheden uit te voeren tegen het in de prijsopgave
genoemde bedrag.
2.
Smart Robotics behoudt zich het recht voor kosten in rekening te brengen voor het opmaken
van een dergelijke prijsopgave.
3.
Onverminderd bovenstaande zijn offertes slechts dertig (30) werkdagen geldig.
Artikel 18.
Voltooiing en aflevering
1.
Ieder tijdstip of iedere datum voor voltooiing van de werkzaamheden of aflevering van de
goederen hoe dan ook en waarin ook mondeling of schriftelijk genoemd is slechts een
schatting en kan nooit als een fatale termijn worden beschouwd. Smart Robotics is derhalve
niet verplicht het werk te voltooien of te leveren binnen dat tijdstip of op die datum.
2.
Tot het wettelijk toegestane maximum is Smart Robotics niet aansprakelijk voor enig verlies,
schade of kosten die de wederpartij zou lijden als gevolg van een vertraging in de voltooiing
van de werkzaamheden of het afleveren van goederen, hoe ook ontstaan.
Artikel 19.
Inspectie en testen
1.
Smart Robotics voert de testen uit die naar de mening van Smart Robotics noodzakelijk zijn
om vast te stellen dat de werkzaamheden correct zijn uitgevoerd. Smart Robotics voert ook
de aanvullende testen uit die de wederpartij in redelijkheid verlangt. Het staat Smart
Robotics vrij voor de aanvullende testen extra kosten in rekening te brengen. Na afronding
van de testen door Smart Robotics zal de wederpartij een Client Acceptance Form (CAF)
ondertekenen.
2.
Deze aanvullende testen worden uitgevoerd in aanwezigheid van de wederpartij of haar
vertegenwoordigers, waarbij Smart Robotics gerechtigd is de testen uit te voeren bij
afwezigheid van de wederpartij en een schriftelijk verslag van de testen aan de wederpartij
uit te brengen waarmee zij volledig voldaan heeft aan haar verplichtingen voortvloeiend uit
de overeenkomst indien de wederpartij, nadat aan haar een redelijke termijn is meegedeeld,
niet aanwezig is op de door Smart Robotics opgegeven plaats en tijdstip.
Artikel 20.
Verlies van of schade aan eigendommen van de wederpartij
1.
Goederen die in het bezit zijn van Smart Robotics zijn voor risico van de wederpartij
(behoudens onderstaande) en Smart Robotics is niet aansprakelijk voor verlies van of schade
aan de goederen of hun inhoud, hoe ook ontstaan, tenzij zulks is veroorzaakt door
nalatigheid van Smart Robotics, haar ondergeschikten of vertegenwoordigers. In geval van
nalatigheid is de aansprakelijkheid van Smart Robotics beperkt tot vervanging of, ter keuze
van Smart Robotics reparatie van de verloren of beschadigde goederen en Smart Robotics is
onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor welk ander verlies, schade of kosten
dan ook die door de wederpartij is/zijn geleden als gevolg van het verlies van of schade aan
de goederen.
2.
De wederpartij verplicht zich om afdoende verzekering af te sluiten met betrekking tot de
goederen.
Artikel 21.
Afvoeren van onderdelen
1.
Smart Robotics is gerechtigd om materiaal of onderdelen die gedurende de werkzaamheden
blijvend zijn verwijderd uit de goederen als eigendom van Smart Robotics te behandelen dan
wel deze aan de wederpartij te retourneren, in welkgeval de wederpartij verantwoordelijk is
voor afvoering daarvan.
Artikel 22.
Verplichtingen van de wederpartij
1.
Alle tekeningen, documenten en andere informatie en onderdelen die de wederpartij zich
verplicht aan Smart Robotics ter beschikking te stellen om haar in staat te stellen de
werkzaamheden aan te vangen en te voltooien alsmede alle overige documentatie,
informatie en assistentie die Smart Robotics redelijkerwijs verlangt, zullen door de
wederpartij onmiddellijk na ontvangst van het verzoek daartoe van Smart Robotics worden
verschaft.
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2.

3.

Wanneer werkzaamheden worden uitgevoerd op een andere locatie dan het bedrijfsterrein
van Smart Robotics, is de wederpartij verantwoordelijk voor:
(i) het uitvoeren van een risico-inventarisatie van de locatie of de werkplaats waar de
werkzaamheden zullen plaatsvinden, waarbij zij op eerste verzoek van Smart Robotics een
kopie van deze risico-inventarisatie alsmede een schriftelijk verslag van haar bevindingen
aan Smart Robotics ter hand zal stellen voor aanvang van de werkzaamheden;
(ii) de juiste voorbereiding van de locatie;
(iii) het verschaffen van toegang tot de locatie;
(iv) het lossen, de veilige opslag en bescherming van onderdelen en materialen,
gereedschappen, uitrustingen en energievoorziening en andere benodigdheden die
gedurende de werkzaamheden worden gebruikt;
(v) het beschikbaar stellen van een veilige werkplaats voor de werknemers van Smart
Robotics met zodanige faciliteiten ter plaatse als de werknemers van Smart Robotics in
redelijkheid mogen verlangen;
(vi) het in kennis stellen van de werknemers of vertegenwoordigers van Smart Robotics van
alle gezondheids- en veiligheidseisen die betrekking hebben op de locatie en het verschaffen
van kopieën van regelgeving en procedures betreffende de locatie waaraan Smart Robotics
zich dient te houden;
(vii) zorgdragen dat een Werknemer of vertegenwoordiger van de wederpartij, die in staat is
om de noodzakelijke assistentie te verlenen, te allen tijde tijdens het uitvoeren van de
werkzaamheden aanwezig is op de locatie; en
(viii) het in stand houden van afdoende verzekering voor risico’s die verband houden met de
door Smart Robotics uit te voeren werkzaamheden.
In geval de wederpartij overeenkomstig haar verplichtingen op grond van dit Artikel 24 een
verhoogd risico vaststelt bij het uitvoeren van de werkzaamheden op de locatie, zal de
wederpartij afdoende arbeidskrachten en/of materialen ter beschikking stellen om dat risico
op juiste wijze te beheersen en verkleinen.

IV. SPECIFIEKE VERHUUR / HUURKOOP BEPALINGEN
Artikel 23.
Huurperiode
1.
De huurtermijn vangt aan op de datum op het tijdstip waarop aflevering van de producten
plaatsvindt.
2.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, eindigt de huurperiode feitelijk na verloop van
de huurovereenkomst.
Artikel 24.
Aflevering en risico
1.
Aflevering vindt plaats Delivered Duty Paid (DDP) in overeenstemming met de Incoterms
2000 ten teken waarvan de wederpartij een Client Acceptance Form (CAF) ondertekent en
overhandigt aan Smart Robotics. Het risico van de zaken gaat over op de wederpartij op het
moment waarop Smart Robotics deze beschikbaar stelt aan de wederpartij op een daartoe
door de wederpartij aangewezen locatie.
2.
De wederpartij zal alle eventuele gebreken vermelden op het betreffende Client Acceptance
Form (CAF). Het gehuurde product wordt geacht in goede staat en conform de
huurovereenkomst te zijn afgeleverd, indien en voor zover op voormelde documenten niet
anders is vermeld.
3.
De wederpartij dient ervoor te zorgen dat een daartoe bevoegd persoon gedurende de
afgesproken leveringsdag aanwezig is voor de inontvangstneming van de producten. Indien
bij levering niemand aanwezig is heeft Smart Robotics het recht om het gehuurde product
mee terug te nemen. De wederpartij zal alsdan toch de transportkosten verschuldigd zijn.
Artikel 25.
Retournering en risico
1.
In geval van huur dient de wederpartij er zorg voor te dragen dat de zaken, na einde
huurovereenkomst, dagelijks tussen 8:00 en 18:00 uur, door Smart Robotics ter opgegeven
locatie kunnen worden opgehaald.
2.
De wederpartij dient ervoor te zorgen dat er gedurende de hierboven vermelde termijn
iemand aanwezig is voor teruggave van de producten. Indien bij het afhalen niemand
aanwezig is, kan Smart Robotics de zaken toch terugnemen. Doch, indien een geschil
ontstaat over de vraag of het product in goede staat of het juiste aantal door de wederpartij
is achtergelaten, rust op wederpartij uitdrukkelijk de bewijslast hieromtrent.
3.
Gehuurde producten worden bij retourneming ter bedrijf van Smart Robotics gecontroleerd.
Het meenemen van de zaken door de expeditie van Smart Robotics is niet te beschouwen als
een dergelijke controle. Als de wederpartij bij de controle aanwezig wil zijn, dient zij dit bij
het aangaan van de huurovereenkomst weer te geven, zodat een afspraak kan worden
gemaakt voor het tijdstip van de controle (binnen 24 uur na retourneming).
4.
Als vervuiling/verontreiniging is vastgesteld, zonder dat de wederpartij daarbij aanwezig
was, is de controle door Smart Robotics bindend, en zullen de kosten hiervan aan de
wederpartij worden doorbelast.
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5.

Indien bij voornoemde controle schade aan het product wordt geconstateerd, wordt de
wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld, doch uiterlijk binnen twee (2)
werkdagen na constatering. In deze schademelding zal een termijn worden gesteld
waarbinnen het beschadigde product voor de wederpartij ter beschikking wordt gehouden,
ten behoeve van een (contra-/tegensprekelijke) expertise. Na verloop van deze termijn
wordt tot reparatie of vervanging overgegaan en worden alle kosten (of eventueel het eigen
risico) aan de wederpartij doorbelast. Indien de wederpartij geen gebruik maakt van de
mogelijkheid tot contra-/tegensprekelijke, is de schadevaststelling door Smart Robotics
bindend.

Artikel 26.
Verplichtingen wederpartij
1.
De wederpartij/diens personeel, hulppersonen en/of andere personen die in opdracht en/of
onder verantwoordelijkheid van de wederpartij het gehuurde product bedienen, dienen
bekend te zijn met de, bij het gehuurde product aanwezige/ aan het gehuurde product
bevestigde, gebruikersinstructies en/of (overige) handleidingen en volgens deze te handelen.
2.
Indien het gehuurde product niet aan het einde van de overeengekomen huurtermijn aan
Smart Robotics wordt geretourneerd conform Artikel 25, wordt, na constatering hiervan door
Smart Robotics, aan de wederpartij de mogelijkheid geboden om het gehuurde product
alsnog te retourneren, dan wel (alsnog) aangifte te doen van diefstal. De huurtermijn eindigt
in dit geval zodra het gehuurde product alsnog geretourneerd wordt, op de wijze zoals
omschreven in Artikel 25. Indien de wederpartij het gehuurde product na het verstrijken van
de gestelde termijn niet heeft geretourneerd/geen aangifte heeft gedaan is zij in verzuim.
Naast de huursom is de wederpartij in dit geval tevens de dagwaarde van het gehuurde
product aan Smart Robotics verschuldigd.
3.
De wederpartij verplicht zich ertoe Smart Robotics ten allen tijde toegang tot het gehuurde
product te verschaffen, aanspraken van derden op het gehuurde product af te wijzen en
Smart Robotics hiervoor te vrijwaren en het gehuurde product afdoende te verzekeren.
Onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden is slechts toegestaan na uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming van Smart Robotics.
4.
Het is de wederpartij niet toegestaan om het gehuurde object te verplaatsen buiten de
verhuurlocatie zoals vastgelegd in de verhuurovereenkomst, zonder voorafgaande
toestemming van de verhuurder.
5.
De wederpartij is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal,
zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: het (correct) gebruiken van (evt. meegeleverde)
sloten, afsluiten, opbergen, buiten het zicht van derden plaatsen, vastketenen, enz., van het
gehuurde product.
6.
De wederpartij is verplicht het dagelijks onderhoud aan het gehuurde product te verrichten.
Indien de vereiste deskundigheid ontbreekt, dient de hulp te worden ingeroepen van Smart
Robotics en zijn de kosten voor rekening van de wederpartij. Het door de wederpartij zelf
verrichten van reparaties aan het gehuurde product is niet toegestaan. Tenzij anders
overeengekomen, is de wederpartij, bij verhuringen van een dermate lange termijn dat
onderhoud door Smart Robotics aan het gehuurde product noodzakelijk is, de
onderhoudskosten aan Smart Robotics verschuldigd. De wederpartij blijft de huurprijs
verschuldigd gedurende de periode dat het onderhoud door Smart Robotics plaatsvindt.
7.
Bedienend personeel werkt onder de verantwoordelijkheid van de wederpartij . De
wederpartij vrijwaart Smart Robotics en het bedienend personeel, behoudens in geval van
opzet of grove schuld, van iedere aansprakelijkheid.
Artikel 27.
Schade en verlies
1.
Schade aan het gehuurde product, veroorzaakt binnen de periode waarin de wederpartij voor
het gehuurde product verantwoordelijk is, dient onmiddellijk na ontdekking, doch uiterlijk
binnen 48 uur na het ontstaan ervan, aan Smart Robotics te worden gemeld.
2.
In geval van diefstal/vermissing van het gehuurde product is de wederpartij verplicht dit
binnen 24 uur na ontdekking aan Smart Robotics te melden en van de diefstal aangifte te
doen bij een politiebureau. Tevens is wederpartij verplicht een (kopie van het) procesverbaal van aangifte aan Smart Robotics te overleggen.
3.
Indien gehuurde producten zijn ontvreemd, geldt de datum waarop het product
(vermoedelijk) is ontvreemd, zoals vermeld in het proces-verbaal, als einddatum van de
huurperiode.
4.
Indien de wederpartij verzuimt aangifte te doen en/of een proces-verbaal van aangifte aan
Smart Robotics te overhandigen, geldt de diefstal als een verduistering.
5.
Bij diefstal, verduistering of (economische) total-loss van het gehuurde product, verplicht de
wederpartij zich de schade aan Smart Robotics te vergoeden tegen de dagwaarde. In geval
herstel nog mogelijk is, verplicht de wederpartij zich tot vergoeding van de reparatiekosten
die hiermee gemoeid zijn. Hetzelfde geldt voor schade aan/diefstal van onderdelen en/of
toebehoren van het gehuurde product. Daarnaast blijft de wederpartij aansprakelijk voor alle
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6.

7.

8.

overige dientengevolge door Smart Robotics geleden schade (zoals bijvoorbeeld, maar niet
uitsluitend: expertisekosten, omzet- en/of winstderving, enz.).
Voor vermiste gehuurde producten, waarvoor door Smart Robotics reeds de dagwaarde aan
de wederpartij is doorbelast en die later alsnog door de wederpartij wordt gevonden en
geretourneerd, is de wederpartij de huurprijs tot aan de afgiftedatum verschuldigd. Deze
wordt door Smart Robotics in mindering gebracht op de aan de wederpartij te retourneren
vergoeding van de dagwaarde.
De door of namens Smart Robotics gemaakte expertise ten behoeve van het vaststellen van
schade, reparatie- en/of reinigingskosten aan het gehuurde product, komt rechtstreeks voor
rekening van de wederpartij. De wederpartij verklaart zich er op voorhand mee akkoord dat
een expertise op kosten van de wederpartij wordt uitgevoerd, door een door Smart Robotics
aangewezen erkend expertise-bureau, indien dit door Smart Robotics wenselijk wordt geacht
en, in andere gevallen, een expertise wordt uitgevoerd door Smart Robotics.
De wederpartij is aansprakelijk, ongeacht zij aan de schade, het verlies, de diefstal of het
onbruikbaar of waardeloos maken van het gehuurde product schuld heeft.

Artikel 28.
Eigendomsvoorbehoud en Zekerheid
1.
In geval van huur blijven de gehuurde producten te allen tijde eigendom van Smart Robotics,
ongeacht de duur van de huurovereenkomst. Indien de wederpartij zich opzettelijk het
gehuurde product toe-eigent, is er sprake van verduistering.
2.
Wederpartij verklaart ermee bekend te zijn en voor zover nodig er mee in te stemmen dat
het eigendom van het object bij een derde kan (komen te) berusten of dat het object kan
zijn (of worden) verpand aan een derde, tot zekerheid van de betaling van al hetgeen deze
derde van de Smart Robotics te vorderen heeft of mocht hebben.
3.
Niettegenstaande het bestaan van de onderhavige huurovereenkomst zal de wederpartij het
object op eerste verzoek aan de derde afgeven, zonder dat de wederpartij zich daarbij op
enig retentierecht kan beroepen, indien en zodra de derde afgifte van het object zal vorderen
op grond van niet nakoming van de verplichtingen van Smart Robotics jegens de derde. Als
gevolg van deze opeising wordt de onderhavige huurovereenkomst van rechtswege met
onmiddellijke ingang ontbonden. Afgifte als voornoemd dient te geschieden ten kantore van
de derde of op een door die derde aangewezen locatie.
4.
Indien de situatie van sub 3. zich voordoet en de derde het gebruik van het object door de
wederpartij zou willen continueren, is de wederpartij verplicht om op eerste verzoek van de
derde een huurovereenkomst met de derde te sluiten voor de restant looptijd van de
onderhavige huurovereenkomst en onder gelijkluidende condities.
5.
Partijen sluiten de toepasselijkheid van de artikelen 7:226 en 7:227 Burgerlijk Wetboek
geheel uit.
6.
Het hiervoor in lid 2 t/m 5 opgenomen derdenbeding kan noch door wederpartij, noch door
Smart Robotics worden herroepen.
7.
In geval van huurkoop blijft het product eigendom van Smart Robotics totdat de wederpartij
al hetgeen door hem is verschuldigd uit hoofde van enige overeenkomst met Smart Robotics
is voldaan.
8.
Partijen gaan ervan uit dat het gehuurde product roerend is. De wederpartij staat ervoor in
dat dit op geen enkele wijze zodanig met enige roerende of onroerend zaak wordt
verbonden, dat dit door natrekking, vermenging of zaaksvorming zijn zelfstandigheid
verliest.
9.
De wederpartij is, behoudens schriftelijke toestemming van Smart Robotics, niet gerechtigd
de gehuurde producten te vervreemden, te verpanden of anderszins ten behoeve van derden
te bezwaren.
10.
De wederpartij zal Smart Robotics onmiddellijk in schrift op de hoogte stellen indien het
product door een derde partij in beslag wordt genomen of anderszins door een derde partij
aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) het product. Indien de wederpartij kennis
draagt van een mogelijk beslag op het product, dient hij Smart Robotics hiervan op de
hoogte te stellen. Bovendien zal de wederpartij aan Smart Robotics op zijn eerste verzoek
hiertoe, mededelen waar het betreffende product zich bevindt.
11.
Bij beslag op (een deel van) het gehuurde product, surséance van betaling en/of
faillissement van de wederpartij, zal de wederpartij de beslag leggende deurwaarder,
bewindvoerder of curator onmiddellijk op de hoogte stellen van de (eigendoms-)rechten van
Smart Robotics.
12.
Indien er goede grond bestaat dat de wederpartij haar verplichtingen niet stipt zal nakomen,
is de wederpartij verplicht op het eerste verzoek van Smart Robotics terstond genoegzame
en in de door Smart Robotics gewenste vorm zekerheid te stellen hetgeen onverlet laat de
verplichting van de wederpartij tot nakoming van haar verplichtingen jegens Smart Robotics.
Zolang de wederpartij daaraan niet heeft voldaan, is Smart Robotics gerechtigd om de
nakoming van haar verplichtingen op te schorten.
13.
Tenzij anders overeengekomen, zal de wederpartij een waarborgsom verschuldigd zijn. De
waarborgsom wordt vastgesteld in evenredigheid met de opgegeven huurperiode en de
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14.
15.

16.

waarde van het gehuurde product. Indien de wederpartij verlenging van de
huurovereenkomst wenst, dient zij, uiterlijk op de dag van de aanvang van de verlenging,
een nieuwe waarborgsom te voldoen.
Indien de wederpartij een waarborgsom niet tijdig voldoet, kan Smart Robotics de
huurovereenkomst eenzijdig beëindigen, onverminderd het recht van Smart Robotics op
schadevergoeding.
De waarborgsom mag door de wederpartij niet worden beschouwd als een vooruitbetaling op
de verschuldigde huursom of als een afkoopsom van enig risico voor beschadiging, diefstal of
verduistering van het gehuurde product. Bij het einde van de huurovereenkomst heeft Smart
Robotics echter het recht om door de wederpartij verschuldigde bedragen, te compenseren
met de waarborgsom. De waarborgsom wordt teruggeven indien vaststaat dat de wederpartij
aan al haar verplichtingen jegens Smart Robotics heeft voldaan.
Indien de wederpartij uit meer dan één (rechts)persoon bestaat gedurende enig moment van
de looptijd van de huurovereenkomst, zijn elk van deze (rechts)personen hoofdelijk
verbonden jegens Smart Robotics voor de uit de huurovereenkomst voortvloeiende
verplichtingen.

V. ADVIESWERKZAAMHEDEN
Artikel 29.
Opdracht
1.
Alle opdrachten van de wederpartij worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404,
7:407 lid 2 en 7:409 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Smart Robotics.
2.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle lopende en nieuwe overeenkomsten
tussen Smart Robotics en de wederpartij. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn
mede gemaakt ten behoeve van personen die betrokken zijn bij de vervulling van de
opdrachten en/of personen die enige aansprakelijkheid hebben in dat verband.
Artikel 30.
Relatie
1.
Smart Robotics zal zich inspannen de opdracht van de wederpartij met de vereiste
zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. De wederpartij zal aan Smart Robotics
gevraagd en ongevraagd alle informatie verstrekken die van belang kan zijn voor de correcte
uitvoering van de opdracht. De wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van alle
aan Smart Robotics verstrekte informatie.
2.
De wederpartij wordt steeds geacht de opdracht aan door Smart Robotics te zijnen behoeve
ingeschakelde derden te hebben gegeven. Smart Robotics is gemachtigd bij de inschakeling
van derden namens de wederpartij een beperking van aansprakelijkheid te aanvaarden. De
toepasselijkheid van artikel 6:76 BW is uitgesloten.
VI. OVERIGE BEPALINGEN
Artikel 31.
Geheimhouding
1.
De wederpartij zal geheimhouding betrachten met betrekking tot alle documentatie en
informatie die door Smart Robotics als haar eigendom of als vertrouwelijk wordt aangemerkt
jegens iedere andere persoon of entiteit van die werknemers en vertegenwoordigers van de
wederpartij die de daarin vervatte informatie dienen te kennen, behoudens voorafgaande
schriftelijke toestemming van Smart Robotics. De wederpartij zal deze werknemers en
vertegenwoordigers een geheimhoudingsplicht opleggen met betrekking tot de betreffende
informatie en zal Smart Robotics vrijwaren in geval van een schending van deze bepaling
door haar werknemers of vertegenwoordigers.
Artikel 32.
Boete
1.
In het geval van een tekortkoming van de wederpartij en/of enige werknemer of
vertegenwoordigers van de wederpartij, van de verplichtingen voortvloeiende uit Artikel 31,
is de wederpartij, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, jegens Smart Robotics een
onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd ten bedrage van EUR 25.000,00 voor iedere
tekortkoming alsmede een boete ten bedrage van EUR 2.500,00 voor iedere dag dat de
tekortkoming voortduurt, zonder dat Smart Robotics enig verlies of schade behoeft te
bewijzen en onverminderd het recht van Smart Robotics om daarnaast schadevergoeding te
vorderen.
Artikel 33.
Vrijwaring intellectuele eigendom
1.
De wederpartij dient Smart Robotics te verdedigen en vrijwaren tegen elke rechtsvordering,
eis, verlies, rechterlijke uitspraak, schade of kosten (met inbegrip van daadwerkelijke
honoraria en kosten van een advocaat) die voortvloeien uit of anderszins verband houden
met een vordering van een derde inhoudende dat een ontwerp, tekening, eis, technisch
handboek of specificatie die door de wederpartij aan Smart Robotics is gegeven voor het
fabriceren of leveren van de goederen octrooien of octrooiaanvragen van die derde schendt
alsmede niet-geoctrooieerde informatie, merken, trade dress, auteursrechten of andere
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intellectuele eigendomsrechten die beschermd worden op grond van nationale wetgeving of
gewoonterecht.
Artikel 34.
Intellectuele eigendomsrechten
1.
De eigendom van en rechten op haar intellectuele eigendom blijven gevestigd bij Smart
Robotics, waaronder alle rechten uit octrooien of octrooiaanvragen alsmede alle nietgeoctrooieerde informatie zoals bedrijfsgeheimen, vertrouwelijke informatie, merken, trade
dress, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten die het eigendom zijn van
Smart Robotics en op grond van nationale wetgeving of gewoonterecht worden beschermd.
Niets in deze overeenkomst kan worden uitgelegd als een overdracht of licentie van
intellectuele eigendomsrechten van Smart Robotics. De wederpartij verkrijgt slechts rechten
op die intellectuele eigendom voor zover Smart Robotics zulke rechten schriftelijk kan
verlenen (op grond van een licentie of anderszins).
Artikel 35.
Modellen, matrijzen en mallen
1.
Alle gereedschappen, matrijzen, mallen, tekeningen, illustraties, ontwerpen of andere door
Smart Robotics bij het vervaardigen of leveren van de goederen gebruikte materialen blijven
het eigendom van Smart Robotics, tenzij schriftelijk anders overeengekomen of door de
wederpartij aan Smart Robotics ter beschikking gesteld onder die uitdrukkelijke voorwaarde.
Artikel 36.
Werkzaamheden door anderen, veiligheidsvoorzieningen
1.
Behoudens schriftelijk overeengekomen met Smart Robotics is Smart Robotics niet
verantwoordelijk voor arbeid of werkzaamheden van welke aard dan ook die door de
wederpartij of anderen zijn verricht met betrekking tot het ontwerp, de vervaardiging,
fabricage, gebruik, installatie of levering van goederen. De wederpartij is verantwoordelijk
voor (i) het beschikbaar stellen van alle wettelijk vereiste veiligheidsvoorzieningen,
beschermingsmiddelen en veiligheidsprocedures die tevens worden beschreven in door
Smart Robotics verstrekte handleidingen en bedieningsvoorschriften alsmede het
voorschrijven van het gebruik daarvoor door haar werknemers en klanten, (ii) raadplegen
van alle gebruikshandleidingen of vergelijkbare veiligheidsnormen, richtlijnen en andere
bronnen van veiligheidseisen en richtlijnen die van toepassing zijn op het gebruik en de
bediening van de goederen en (iii) het feit dat alle personen die het product bedienen
bekwaam zijn met betrekking tot deze bediening en beschikken over de terzake eventueel
(wettelijk) verplichte diploma’s, certificaten, etc.
Artikel 37.
Onuitvoerbaarheid van de order (overmacht)
1.
De wederpartij is niet gerechtigd tot nakoming door Smart Robotics van haar verplichtingen
in geval Smart Robotics als gevolg van omstandigheden, die niet werden voorzien bij het
sluiten van de overeenkomst en die buiten haar invloedssfeer liggen, niet in staat is haar
verplichtingen na te komen.
2.
Met omstandigheden die niet door Smart Robotics waren te voorzien en die buiten haar
invloedssfeer liggen worden bedoeld situaties waarin toeleveranciers en/of onderaannemers
van Smart Robotics hun verplichtingen niet of niet tijdig nakomen, het weer, aardbevingen,
brand, verlies of diefstal van werktuigen, verlies van de te verwerken materialen,
wegversperringen, staking of werkonderbrekingen en import- en handelsbeperkingen.
3.
In bovengenoemde gevallen is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te beëindigen
zonder dat de wederpartij gerechtigd is om schadevergoeding te verlangen.
Artikel 38.
Opschorting, retentierecht en verrekening
1.
Smart Robotics is bevoegd haar prestatie op te schorten indien de wederpartij één of meer
van haar verplichtingen jegens Smart Robotics niet nakomt of indien Smart Robotics goede
reden heeft te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.
2.
Smart Robotics is bevoegd haar retentierecht uit te oefenen met betrekking tot alle zaken
van de wederpartij waarop de uitvoering van de overeenkomst betrekking heeft en die Smart
Robotics daadwerkelijk onder zich houdt in het kader van de overeenkomst in geval de
wederpartij de verplichtingen verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst of
andere overeenkomsten die met de wederpartij zijn gesloten geheel of gedeeltelijk niet
nakomt. Bovendien is Smart Robotics bevoegd de genoemde zaken te verkopen en deze aan
een derde te leveren alsmede de opbrengst in mindering te brengen op de openstaande
facturen. In dat geval kan de wederpartij niet langer enig recht uitoefenen met betrekking
tot de overeengekomen prestatie.
3.
Smart Robotics is gerechtigd de kosten die zij heeft moeten maken met betrekking tot de
zorg die zij aan de daadwerkelijk in haar bezit zijnde zaken heeft moeten besteden te
verhalen op de wederpartij.
4.
De wederpartij is niet gerechtigd om haar werkzaamheden, leveringen, prestatie en andere
verplichtingen jegens Smart Robotics uit te stellen, op te schorten of anderszins te staken of
te beperken.
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5.
6.

De wederpartij is evenmin bevoegd om enige vordering op Smart Robotics te verrekenen.
Smart Robotics is gerechtigd om de bedragen die zij aan de wederpartij verschuldigd is te
verrekenen met de bedragen die de wederpartij (en/of een andere vennootschap die deel
uitmaakt van dezelfde groepsmaatschappij als de wederpartij) uit welken hoofde dan ook
verschuldigd is aan Smart Robotics (en/of een andere vennootschap die deel uitmaakt van
dezelfde groepsmaatschappij als Smart Robotics). Indien in geval van verrekening bedragen
luiden in verschillende valuta, zal Smart Robotics vaststellen in welke van deze valuta
verrekening zal plaatsvinden. Omrekening zal plaatsvinden op basis van de officiële koers op
de dag waarop de betaling verschuldigd is volgens de desbetreffende facturen.

Artikel 39.
Beëindiging
1.
Enige overeenkomst tussen Smart Robotics en de wederpartij wordt beëindigd middels een
daartoe strekkende schriftelijke verklaring in geval de wederpartij failliet wordt verklaard,
een aanvraag voor een voorlopige surseance van betaling indient of een verzoek door de
wederpartij, zijnde een natuurlijk persoon, wordt ingediend voor een schuldsaneringsregeling
en dat verzoek door de rechtbank wordt ingewilligd, dan wel in geval van beslaglegging, een
ondercuratelestelling of indien de wederpartij anderszins het vrije beheer over (een deel van)
haar vermogen verliest.
2.
Als gevolg van beëindiging zullen eventuele bestaande wederzijdse vorderingen onmiddellijk
opeisbaar worden.
3.
In geval de wederpartij enige overeenkomst met Smart Robotics wenst te beëindigen zonder
dat er sprake is van een tekortkoming van de kant van Smart Robotics en Smart Robotics
hiermee instemt, zal de overeenkomst beëindigd worden met wederzijds goedvinden. In dat
geval is Smart Robotics gerechtigd tot vergoeding van alle financiële schade zoals geleden
schade, winstderving en gemaakte kosten.
Artikel 40.
Cessie
1.
De wederpartij mag haar rechten, plichten of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene
voorwaarden niet cederen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Smart
Robotics. Een poging tot cessie zonder die toestemming zal geen rechtsgevolgen hebben.
Artikel 41.
Ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid
1.
Indien een bevoegde rechtbank bepaalt dat enige bepaling uit deze overeenkomst ongeldig
of niet afdwingbaar is, zal deze ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid geen gevolgen hebben
voor de overige bepalingen van deze overeenkomst die geldig, bindend en afdwingbaar
alsmede volledig van kracht zullen blijven en de ongeldige of niet afdwingbare bepalingen
zullen worden uitgelegd op een wijze die qua geldigheid en afdwingbaarheid maximaal
overeenstemt met de bedoeling van partijen zoals neergelegd in deze algemene
voorwaarden.
Artikel 42.
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
1.
Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.
2.
Het Weens Koopverdrag (Convention on the International Sale of Goods) is niet van
toepassing, evenmin als alle andere internationale regelingen die kunnen worden uitgesloten.
3.
Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden of
naar aanleiding van overeenkomsten die hiervan het gevolg mochten zijn, zullen bij
uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.

11 van 11

