Algemene leveringsvoorwaarden
Infinite Play B.V.
Definities
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Gebruiker: de besloten vennootschap met gewone structuur Infinite Play BV
(handelsregisternummer76929639).
Schriftelijk: in leesbare vorm.
Producten: de door Gebruiker verhandelde producten.
Klant: de (rechts)persoon niet zijnde een consument die met Gebruiker een Overeenkomst
sluit of wenst te sluiten.
Overeenkomst: koopovereenkomst tussen Gebruiker en Klant betreffende de Producten.
‘Intellectuele Eigendom’: Alle rechten van Intellectuele en Industriële Eigendom en alle
knowhow

Toepasselijkheid
1.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en alle

2.

Overeenkomsten met betrekking tot de verkoop en levering van Producten door Gebruiker.
Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts Schriftelijk worden afgeweken.

Totstandkoming en wijziging overeenkomst
1.
2.

Elke aanbieding van Gebruiker is vrijblijvend en dient als één geheel te worden beschouwd,
tenzij hiervan uitdrukkelijk Schriftelijk is afgeweken.
Indien Klant een opdracht plaatst, komt de Overeenkomst eerst tot stand doordat Gebruiker
deze Schriftelijk aanvaardt, dan wel een begin met de uitvoering daarvan maakt.

Uitvoering overeenkomst
1.

2.

3.

4.

Levering vindt plaats Ex Works/af fabriek/af magazijn. Indien Klant afname op het
overeengekomen moment weigert, of nalatig is met het verstrekken van informatie of
instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Gebruiker gerechtigd de producten voor
rekening en risico van Klant op te slaan.
Goederen gelden als geleverd, zodra Gebruiker Klant ervan in kennis heeft gesteld dat de
zaken, al dan niet nog geheel of gedeeltelijk te monteren, bij Gebruiker of bij een derde klaar
staan om door Klant te worden afgehaald of om in opdracht van Klant te worden verzonden.
Vanaf het moment van levering komen de geleverde zaken voor risico van Klant.
Indien partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat Gebruiker het transport van de producten
verzorgt, zijn zowel de kosten, als het risico van verlies of schade tijdens het transport voor
rekening van Klant.
Levertermijnen zijn schattingen en nooit fataal, tenzij Gebruiker uitdrukkelijk Schriftelijk de
woorden “akkoord met fatale termijn” gebruikt.

Betaling
1.

2.

3.

Betaling dient steeds plaats te vinden 50% bij vooruitbetaling omgaand na totstandkoming
van de overeenkomst en 50% binnen veertien dagen na factuurdatum. Zolang geen
vooruitbetaling heeft plaatsgevonden, is Gebruiker gerechtigd om uitvoering van de
overeenkomst op te schorten en eventueel overeengekomen levertermijnen met een
evenredig aantal dagen op te schuiven. Klant is niet gerechtigd om enige vordering op
Gebruiker te verrekenen met de door Gebruiker in rekening gebrachte bedragen. Bij
niet-tijdige betaling is Klant zonder ingebrekestelling in verzuim. Gebruiker heeft steeds het
recht om af te leveren of geleverde zaken per deellevering te factureren.
Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn is
Klant aan Gebruiker alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met een minimum van €
250,00. De kosten worden als volgt berekend:
○ over de eerste € 3.000 15%,
○ over het meerdere tot € 6.000 10%
○ over het meerdere tot € 15.000 8%
○ over het meerdere tot € 60.000 5%
○ over het meerdere vanaf € 60.000 3%
Als de werkelijk gemaakte buitengerechtelijke kosten hoger zijn dan uit bovenstaande
berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.

Eigendomsvoorbehoud
1.

2.
3.

4.

Alle door Gebruiker te leveren en geleverde producten blijven onder alle omstandigheden
eigendom van Gebruiker, zolang Klant enige vordering van Gebruiker, waaronder in ieder
geval de koopprijs, buitengerechtelijke kosten, rente, boetes en enige andere vorderingen
zoals genoemd in artikel 3:92, lid 2 BW, niet heeft voldaan.
Klant is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige
zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Gebruiker te bewaren.
Klant is niet bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten, zolang de
eigendom daarvan niet op haar is overgegaan, aan derden te verpanden, anderszins te
bezwaren of geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens voor zover die overdracht ter
uitoefening van de gebruikelijke bedrijfsactiviteiten van Klant plaatsvindt.
Indien Klant met de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens Gebruiker tekort schiet
of Gebruiker goede grond heeft te vrezen dat Klant in die verplichtingen tekort zal schieten, is
Gebruiker gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen.
Klant zal medewerking verlenen en Gebruiker te allen tijde vrije toegang verlenen tot haar
terreinen en/of gebouwen ter inspectie van de zaken en/of ter uitoefening van de rechten
van Gebruiker. Na terugneming zal Klant worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in
geen geval hoger kan zijn dan de oorspronkelijke prijs die Klant met Gebruiker was
overeengekomen, verminderd met de kosten die voor Gebruiker uit de terugneming
voortvloeien.

Ontbinding en beëindiging
Gebruiker kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang ontbinden
ingeval Klant in staat van faillissement verklaard wordt, (voorlopige of definitieve) surseance van
betaling verleend wordt, in het geval dat beslag op het gehele vermogen van Klant of een gedeelte
daarvan wordt gelegd of in het geval dat de onderneming van Klant wordt geliquideerd of beëindigd.
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Aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid en welke vorm van compensatie het vermogensrecht dan ook kent uit welke
hoofde dan ook is beperkt tot, naar keuze van Gebruiker, herstel, vervanging of terugbetaling (van de
prijs) van het Product bij een defect binnen een jaar na aflevering, zulks met uitzondering van de
batterij, waarvoor een termijn van zes maanden na aflevering geldt. Daarmee is derhalve
gevolgschade uitgesloten. Deze uitsluitingen gelden niet bij opzet of grove schuld van Gebruiker.
Aansprakelijkheid van Gebruiker is uitgesloten voor ingeschakelde derden, ook bij opzet of grove
schuld van die door Gebruiker ingeschakelde derden.

Intellectuele Eigendom en bedrijfsgeheimen
1.
2.

3.

4.

5.

Gebruiker beschikt over diverse nationale en internationale
Intellectuele-Eigendomsbeschermingen, zoals octrooien/patenten, merken en modellen.
Alle Intellectuele Eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking
gestelde Producten en materialen, zoals documentatie en offertes alsmede voorbereidend
materiaal berusten uitsluitend bij Gebruiker of haar licentiegevers. Klant verkrijgt uitsluitend de
gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk
worden toegekend en voor het overige zal hij de materialen niet verveelvoudigen of daarvan
kopieën vervaardigen.
Klant weet dat de Producten en materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van
Gebruiker of haar licentiegevers bevatten. Klant zal deze geheim houden en slechts gebruiken
voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld.
Het is Klant verboden om vermeldingen omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of
andere Intellectuele Eigendom uit de Producten of materialen te verwijderen of te wijzigen,
daaronder begrepen vermeldingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding.
Het is Gebruiker toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de
Producten en materialen. In dat geval is het Klant niet toegestaan deze beveiliging te
verwijderen of te ontwijken.

Veranderingen door Klant
1.

2.

3.

Het is Klant toegestaan – in afwijking van de bepalingen omtrent Intellectuele Eigendom en
slechts na verkregen schriftelijke toestemming van Gebruiker - om veranderingen aan te
brengen aan de Producten die Gebruiker aan Klant levert. Klant draagt met betrekking tot die
veranderingen hierbij nu reeds voor alsdan aan Gebruiker alle knowhow en rechten van
Intellectuele Eigendom in volle wettelijke omvang over op die bij Klant mochten ontstaan,
welke overdracht Gebruiker hierbij aanvaardt. Voor zover deze overdracht bij voorbaat
rechtens om welke reden dan ook zonder effect mocht blijven, verplicht Klant zich ertoe om
op eerste daartoe strekkend verzoek van Gebruiker de betreffende rechten alsnog aan
Gebruiker over te dragen.
Klant garandeert Gebruiker dat personen die onder gezag van Klant vallen zoals werknemers
op eerste daartoe strekkend verzoek van Gebruiker ten opzichte van Gebruiker afstand zullen
doen van de hun eventueel toekomende persoonlijkheidsrechten op de verbeteringen, voor
zover dit op grond van de wet mogelijk is en vrijwaart Gebruiker met betrekking tot alle
schade die Gebruiker lijdt als gevolg van een beroep door personen die onder gezag van
Klant vallen op hun toekomende persoonlijkheidsrechten.
Alle van Klant afkomstige prestaties en leveringen zoals ideeën, ontwerpen, documenten,
bestanden, documentatie e.a. met betrekking tot de Producten zijn en worden onbeperkt
eigendom van Gebruiker of door Gebruiker aan te wijzen derden, met inbegrip maar niet
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4.

5.

6.

beperkt tot alle Intellectuele Eigendomsrechten daarop, zoals auteursrechten, modelrechten,
octrooien en merken.
Iedere terbeschikkingstelling door Klant aan Gebruiker van van Klant afkomstige prestaties
en leveringen zoals ideeën, ontwerpen, documenten, bestanden, documentatie e.a. met
betrekking tot de Producten staat voor zoveel wettelijk mogelijk gelijk aan overdracht van op
het ter beschikking gestelde rustende eigendom, know-how en Intellectuele
Eigendomsrechten.
Onverminderd het bovenstaande verleent Klant aan Gebruiker een niet opzegbare licentie op
alle Intellectuele Eigendomsrechten en know-how op de door Klant te leveren goederen en
diensten voor ieder doel dat ten tijde van het sluiten van deze overeenkomst voor de partij die
de licentie moet verstrekken kenbaar is of redelijkerwijs moet zijn, een en ander voor zover
dat gebruik in deze overeenkomst niet uitdrukkelijk is uitgesloten of beperkt.
In alle in dit artikel genoemde gevallen verleent Gebruiker aan Klant een niet-exclusieve,
niet-sub-licentieerbare licentie voor het beoogde gebruik van de Producten.

Geschillen
Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen worden gebracht voor
de rechter van het kantooradres van Gebruiker ten tijde van het instellen van de eis ofwel, naar keuze
van Gebruiker, de volgens verdrag of wet bevoegde rechter, behoudens voor zover het Nederlands
recht dwingend anders bepaalt. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
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