ALGEMENE VOORWAARDEN BUITEN-RUIMTE B.V.
Gevestigd aan de Pater van den Elsenlaan 17 (5462 GG) te Veghel, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel te Tilburg onder nummer 69059586, aldaar gedeponeerd.
Artikel 1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Buiten-Ruimte: Buiten-Ruimte B.V.,
gevestigd aan de Pater van den Elsenlaan
17 (5462 GG) te Veghel, ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel te Tilburg onder
nummer 69059586.
2. Opdrachtgever: De natuurlijke of
rechtspersoon die aan Buiten-Ruimte
opdracht geeft tot het verrichten van
werkzaamheden en/of het leveren van
diensten en daartoe met Buiten-Ruimte een
overeenkomst heeft gesloten.
3. Opdracht: het volgens overeenkomst (van
opdracht) verrichten van werkzaamheden
en/of leveren van diensten in opdracht van
de opdrachtgever.
4. Werknemer: de natuurlijke persoon die door
Buiten-Ruimte aan de opdrachtgever ter
beschikking wordt gesteld en/of wordt uitc.q. ingeleend.
Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Tenzij expliciet schriftelijk anders is
overeengekomen zijn op alle aanbiedingen,
offertes, overeenkomsten en leveringen van
Buiten-Ruimte van toepassing deze
algemene voorwaarden en de
rechtsverhouding opdrachtgever – architect,
ingenieur en adviseur (2011), hierna te
noemen “DNR 2011” met inachtneming van
de onderstaande bepalingen.
2. In geval van tegenstrijdige bepalingen in de
offerte, overeenkomst van opdracht, deze
algemene voorwaarden en de DNR 2011 zal
de inhoud van de offerte en/of de
overeenkomst van opdracht prevaleren
boven de algemene voorwaarden, die op
hun beurt zullen prevaleren boven de DNR
2011.
3. De opdrachtgever wordt geacht zich bij en
door het verlenen van de opdracht akkoord
te verklaren met de toepasselijkheid van
deze algemene voorwaarden en de DNR
2011. Eventuele voorwaarden van de
opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de
hand gewezen. Afwijkingen van en
aanvullingen op deze voorwaarden zijn
slechts van toepassing indien en voor zover
deze door Buiten-Ruimte uitdrukkelijk en
schriftelijk zijn aanvaard.
4. De opdrachtgever wordt geacht de DNR
2011 met bijlage te kennen. De DNR 2011
wordt op verzoek kosteloos door BuitenRuimte verstrekt.
5. Wanneer door Buiten-Ruimte gedurende
korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend
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afwijkingen van onderhavige voorwaarden
zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht
alsnog directe en strikte naleving van deze
voorwaarden te eisen. De opdrachtgever kan
nimmer enig recht doen (laten) gelden op
grond van het feit dat Buiten-Ruimte
onderhavige voorwaarden soepel toepast.
6. Buiten-Ruimte behoudt zich het recht voor
onderhavige voorwaarden op ieder moment
te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden
zullen van toepassing zijn vanaf het moment
dat de opdrachtgever van de wijziging in
kennis is gesteld, met dien verstande dat
voor reeds gegeven orders de voorwaarden
blijven gelden die van kracht waren op de
dag dat de order tot stand is gekomen.
7. Indien één of meer van de bepalingen van
onderhavige Algemene Voorwaarden of
enige andere overeenkomst met BuitenRuimte in strijd mochten zijn met een
dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk
rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling
komen te vervallen en zal deze worden
vervangen door een door Buiten-Ruimte vast
te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en
vergelijkbare bepaling.
8. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens
van toepassing op alle overeenkomsten met
Buiten-Ruimte, voor de uitvoering waarvan
derden (dienen te) worden betrokken.
Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen en offertes van BuitenRuimte zijn vrijblijvend en kunnen derhalve
onverwijld na aanvaarding door BuitenRuimte worden herroepen, tenzij schriftelijk
anders wordt aangegeven.
2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid
en volledigheid van de door of namens hem
aan Buiten-Ruimte opgegeven maten, eisen,
specificaties van de prestatie en andere
gegevens waarop Buiten-Ruimte haar
aanbieding baseert.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht
Buiten-Ruimte niet tot het verrichten van een
gedeelte van de opdracht tegen een
overeenkomstig gedeelte van de opgegeven
prijs, noch geldt de aanbieding automatisch
voor nabestellingen/meerwerk.
4. De inhoud en omvang van de opdracht wordt
uitsluitend bepaald door de in de offerte en
overeenkomst van opdracht gegeven
omschrijving van de opdracht.
5. Afbeeldingen, tekeningen en specificaties
van de door Buiten-Ruimte in catalogi,
circulaires, advertenties of anderszins
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aangeboden producten alsmede diensten
zijn voor Buiten-Ruimte niet bindend en
hebben slechts tot doel een algemene indruk
te geven van hetgeen Buiten-Ruimte te
bieden heeft.
Buiten-Ruimte behoudt zich het recht voor
zich te beroepen op zet- en drukfouten in
advertenties of aanbiedingen anderszins.
Opdrachten, wijzigingen, aanvullingen en/of
uitbreidingen van een opdracht, zijn slechts
bindend indien en voor zover deze door
Buiten-Ruimte schriftelijk aan opdrachtgever
zijn bevestigd. Buiten-Ruimte heeft in
voorkomend geval het recht zijn
gebondenheid aan een opdracht afhankelijk
te stellen van ondertekening door de
opdrachtgever van een kopie van de door
Buiten-Ruimte aan opdrachtgever
toegezonden schriftelijke bevestiging.
Indien door Buiten-Ruimte mondeling een
opdracht wordt aanvaard, welke
overeenkomt met de inhoud van de door
Buiten-Ruimte gedane aanbieding, dan komt
de overeenkomst tot stand op de datum
waarop Buiten-Ruimte aanvaarding van
zodanige opdracht schriftelijk bevestigt en
van de opdrachtgever een getekend
exemplaar van de overeenkomst van
opdracht retour ontvangen heeft.
Indien wijzigingen in de overeenkomst leiden
tot verhoging of verlaging van de kosten
dient een hieruit voortvloeiende wijziging in
de prijs schriftelijk tussen partijen te worden
overeengekomen.
Voor leveranties c.q. werkzaamheden
waarvoor gezien hun aard en beperkte
omvang geen offerte c.q.
opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt
de factuur tevens als opdrachtbevestiging
beschouwd. In dat geval wordt de factuur
geacht de overeenkomst juist en volledig
weer te geven.
Indien er een overeenkomst tot stand komt
tussen Buiten-Ruimte en twee of meer
opdrachtgevers zijn deze opdrachtgevers
hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming
van de uit de overeenkomst voortvloeiende
verplichtingen.

Artikel 4. Prijzen en tarieven
1. Het overeengekomen uurtarief is gebaseerd
op een normale werkweek van 40 uur en op
de veronderstelling dat de werkzaamheden
binnen Nederland worden uitgevoerd, tenzij
anders overeengekomen. Voor meer- en
overwerk, werk op zon- en feestdagen en
werk buiten Nederland wordt een bijzonder
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uurtarief en een onkostenvergoeding
overeengekomen.
Tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW)
en andere heffingen welke van
overheidswege worden opgelegd tenzij
uitdrukkelijk en schriftelijk anders is
overeengekomen.
Indien zich prijsverhogingen mochten
voordoen, bijvoorbeeld ten gevolge van
verhoging van de prijzen van leveranciers,
grondstoffen, valuta, lonen, overheidslasten
en/of assurantiekosten en deze
prijsverhogingen treden op na het sluiten van
de overeenkomst en vóór levering, dan heeft
Buiten-Ruimte de bevoegdheid de bedongen
prijs na het sluiten van de overeenkomst te
verhogen.
In het geval dat een prijswijziging zich binnen
drie maanden na het sluiten van de
overeenkomst voordoet en de opdrachtgever
niet akkoord wenst te gaan met een door
Buiten-Ruimte kenbaar gemaakte
aanpassing van prijzen en tarieven, is de
opdrachtgever gerechtigd binnen 7
werkdagen na kennisgeving de
overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen
de in de kennisgeving van Buiten-Ruimte
genoemde datum waarop de prijs- of
tariefsaanpassing in werking zou treden dan
wel de overeenkomst te annuleren.
In geval van een overeenkomst waarbij
sprake is van voor de opdrachtgever te
betalen periodiek vervallende bedragen,
geldt dat Buiten-Ruimte gerechtigd is door
middel van een schriftelijke kennisgeving op
een termijn van ten minste drie maanden de
geldende prijzen en tarieven aan te passen.

Artikel 5. Facturatie en betaling
1. Buiten-Ruimte is gerechtigd maandelijks te
factureren.
2. Alle facturen zullen door de opdrachtgever
worden voldaan overeenkomstig de op de
factuur vermelde betalingscondities. Bij
gebreke van specifieke condities dient
betaling binnen 30 dagen na factuurdatum te
geschieden, zonder enige korting of
verrekening uit welken hoofde dan ook, in de
valuta waarin gefactureerd is en op een door
Buiten-Ruimte aan te wijzen
rekeningnummer.
3. Bij niet tijdige betaling is opdrachtgever van
rechtswege in verzuim zonder dat enigerlei
ingebrekestelling is vereist en is de
opdrachtgever aan Buiten-Ruimte een
rentevergoeding verschuldigd ad 1,5 % per
maand of een gedeelte daarvan, gerekend
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van de dag waarop de factuur betaald had
moeten zijn. Indien de wettelijke rente op
enig moment hoger is dan de
rentevergoeding, dan geldt in dat geval de
wettelijke rente als percentage voor de
rentevergoeding.
4. Vanaf de datum dat de opdrachtgever in
verzuim is, is Buiten-Ruimte gerechtigd haar
vordering ter incasso uit handen te geven en
is de opdrachtgever de hieraan verbonden
(buiten)gerechtelijke kosten verschuldigd op
basis van het incassotarief met een minimum
van € 75,00. Wanneer door Buiten-Ruimte
het faillissement van de opdrachtgever wordt
aangevraagd, is deze naast het
verschuldigde factuurbedrag, rente en
(buiten)gerechtelijke kosten ook de aan het
faillissement verbonden kosten verschuldigd.
5. Door de opdrachtgever gedane betalingen
strekken steeds in de eerste plaats tot de
bestrijding van de verschuldigde rente en
kosten, en in de tweede plaats tot de
opeisbare facturen die het langst open staan,
zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de
voldoening betrekking heeft op een latere
factuur.
6. In geval van liquidatie, faillissement of
surseance van betaling van de
koper/opdrachtgever zullen de vorderingen
van Buiten-Ruimte en de verplichtingen van
de koper/opdrachtgever jegens BuitenRuimte onmiddellijk opeisbaar zijn.
Artikel 6. Administratie
1. Buiten-Ruimte draagt zorg voor het
bijhouden van een nauwkeurige
administratie, met name waar het gaat over
de inzet van haar personeel.
2. Door of namens Buiten-Ruimte wordt
wekelijks een schriftelijke
urenverantwoording aan de opdrachtgever
voorgelegd, een en ander ten einde de
uiteindelijke nacalculatie te vereenvoudigen
en inzichtelijk te maken voor partijen.
Onderhavige urenverantwoording wordt
onmiddellijk na acceptatie door de
opdrachtgever door partijen als bindend
beschouwd. Van voornoemde acceptatie is
sprake ingeval Buiten-Ruimte binnen twee
dagen na het verlopen van de maand
waarop de urenverantwoording betrekking
heeft geen uitdrukkelijk schriftelijke reclame
van de opdrachtgever tegen de
urenverantwoording heeft ontvangen. De
bewijslast omtrent de tijdige indiening van de
reclame rust op de opdrachtgever.
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Artikel 7. Inzet en onttrekking van personeel
1. Het is de opdrachtgever, behoudens
schriftelijke toestemming van Buiten-Ruimte
niet toegestaan de werknemers en/of exwerknemers van Buiten-Ruimte die in het
kader van een overeenkomst
werkzaamheden voor de opdrachtgever
hebben verricht gedurende de looptijd van
de overeenkomst alsmede 12 maanden na
afloop daarvan in dienst te nemen of hen
buiten dienstverband of anderszins direct of
indirect al dan niet tegen betaling
werkzaamheden en/of activiteiten te laten
verrichten ten behoeve van de
opdrachtgever c.q. ten behoeve van
ondernemingen die in concernverband met
de opdrachtgever samenwerken, een en
ander in de ruimste zin.
2. Bij overtreding van het in het vorige lid
omschreven verbod is de opdrachtgever aan
Buiten-Ruimte een dadelijk en ineens,
zonder sommatie of ingebrekestelling,
opeisbare schadevergoeding van
€ 25.000,00 (vijfentwintigduizend euro) per
overtreding en van
€ 500,00 (vijfhonderd euro) voor elke dag dat
de desbetreffende overtreding voortduurt,
verschuldigd, onverminderd het recht van
Buiten-Ruimte om volledige
schadevergoeding te vorderen.
3. Het onderhavige artikel is tevens van
toepassing op (aspirant)medewerkers die
door Buiten-Ruimte op enigerlei wijze als
kandidaat bij de opdrachtgever zijn
geïntroduceerd. Mocht er op het moment dat
de opdrachtgever met de door Buiten-Ruimte
aangeboden (aspirant)medewerker een
rechtstreeks dienstverband zijn aangegaan,
of werkzaamheden laat verrichten (via
derden), zonder dat partijen tot een vergelijk
waren gekomen omtrent het uurtarief, dan is
de opdrachtgever aan Buiten-Ruimte dadelijk
en ineens, zonder sommatie of
ingebrekestelling, een schadevergoeding
van € 25.000,00 (vijfentwintigduizend euro)
exclusief BTW verschuldigd, onverlet het
recht van Buiten-Ruimte om volledige
schadevergoeding te vorderen. De hieruit
voortvloeiende verplichtingen voor
opdrachtgever zijn van kracht gedurende 12
kalendermaanden vanaf de introductie door
Buiten-Ruimte.
Artikel 8. Verantwoordelijkheid
1. Buiten-Ruimte draagt de bevoegdheid tot het
geven van aanwijzingen ten aanzien van de
werkzaamheden van haar werknemers bij de
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opdrachtgever en het toezicht daarop over
aan de opdrachtgever.
2. De werknemers van Buiten-Ruimte zullen
vakantiedagen zoveel mogelijk in overleg
met de opdrachtgever opnemen.
3. De aanwijzingen kunnen niet inhouden dat
werkzaamheden voor anderen dan de
opdrachtgever behoren te worden verricht of
op een andere plaats/locatie dan die van de
opdrachtgever, tenzij Buiten-Ruimte
daarvoor uitdrukkelijk toestemming geeft.
4. Indien de opdrachtgever specifieke
regelingen heeft omtrent geheimhouding en
gedragsregels, kan schending daarvan
alleen aan Buiten-Ruimte worden
tegengeworpen indien de opdrachtgever
Buiten-Ruimte tijdig in kennis heeft gesteld
van deze bijzondere geheimhoudingsplicht
en/of gedragsregels, dan wel andere
rechten, zulks onder overlegging van deze
specifieke regels.
Artikel 9. Aansprakelijkheid
1. Buiten-Ruimte is jegens de opdrachtgever
aansprakelijk:
a. indien er sprake is van een toerekenbare
tekortkoming en
b. de opdrachtgever de adviseur schriftelijk
in gebreke heeft gesteld en daarbij
Buiten-Ruimte heeft gesommeerd om de
gevolgen van de tekortkoming binnen
een redelijke termijn te herstellen en
bovendien
c. Buiten-Ruimte aan deze sommatie niet
of niet tijdig heeft voldaan.
2. Is Buiten-Ruimte krachtens het bepaalde in
artikel 9 lid 1 aansprakelijk, dan is BuitenRuimte gehouden tot vergoeding van de
door opdrachtgever dientengevolge
geleden, directe schade.
3. De opdrachtgever zal het resultaat van de
door de werknemers van Buiten-Ruimte
verrichte werkzaamheden tenminste
wekelijks controleren en zal in overleg met
Buiten-Ruimte de eventueel ontstane
schade zoveel mogelijk beperken.
4. Tot de directe schade behoren in geen
geval: bedrijfsschade, productieverlies,
omzet- en/of winstderving,
waardevermindering van producten
evenmin als bedragen die in de
uitvoeringskosten zouden zijn begrepen als
de opdracht van de aanvang af goed zou
zijn uitgevoerd.
5. Buiten-Ruimte is bevoegd om in goed
overleg met de opdrachtgever voor eigen
rekening tekortkomingen, waarvoor Buiten17 juli 2017
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Ruimte aansprakelijk is, te herstellen of de
uit die tekortkomingen voortvloeiende
schade te beperken of op te heffen.
Onverminderd het in de vorige leden
bepaalde is Buiten-Ruimte bij opdrachten
die betrekking hebben op de uitvoering van
een object alleen aansprakelijkheid voor
schaden die niet worden gedekt door een
gebruikelijke CAR-verzekering of daarmee
gelijk te stellen andere verzekering(en).
De door Buiten-Ruimte te vergoeden
schade is per opdracht beperkt tot een
bedrag gelijk aan de advieskosten met een
maximum van € 1.000.000.
Elke aansprakelijkheid van Buiten-Ruimte
vervalt door verloop van vijf jaren vanaf de
dag waarop de opdracht door voltooiing of
opzegging is geëindigd.
De rechtsvordering uit hoofde van een
toerekenbare tekortkoming is niet
ontvankelijk indien deze wordt ingesteld
later dan vijf jaren vanaf de dag waarop de
opdracht door voltooiing of opzegging is
geëindigd.
Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle
directe en indirecte schade en kosten,
inclusief bedrijfsschade, veroorzaakt door
het niet naleven van zijn verplichtingen uit
hoofde van de overeenkomst of de wet,
schade ontstaan door handelen of nalaten
van de medewerkers van Buiten-Ruimte
voor zover zij werkzaamheden hebben
verricht onder leiding en toezicht van de
opdrachtgever en voor de aanwezigheid van
verborgen gebreken in de zaken of in het
werk. De opdrachtgever vrijwaart BuitenRuimte voor aanspraken van derden ter
zake.
De opdrachtgever zal voldoen aan alle
nodige en wenselijke veiligheidseisen ten
aanzien van de ruimten waarin en ten
aanzien van de zaken waaraan of waarmee
werknemers van Buiten-Ruimte werken of
waarvan gebruik wordt gemaakt, tenzij deze
zaken in eigendom toebehoren aan BuitenRuimte.
De opdrachtgever is tegenover werknemers
van Buiten-Ruimte aansprakelijk ex artikel
7:685 BW en zal Buiten-Ruimte ter zake
vrijwaren.
Buiten-Ruimte heeft voor haar werknemers
een collectieve wettelijke
aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
Ten aanzien van diefstal, breuk,
beschadiging en dergelijke van goederen en
zaken die derden, waaronder opdrachtgever
van Buiten-Ruimte, al dan niet tijdelijk aan
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werknemers van Buiten-Ruimte ter
beschikking stellen, aanvaard BuitenRuimte echter geen aansprakelijkheid.
Artikel 10. Opschorting en ontbinding
1. Buiten-Ruimte is steeds gerechtigd de
opdrachtgever te vragen voldoende
zekerheden te stellen voor de nakoming van
zijn betalingsverplichtingen en de uitvoering
van de overeenkomst op te schorten totdat
de gevraagde zekerheden zijn gesteld.
2. Buiten-Ruimte is voorts gerechtigd verdere
uitvoering van de overeenkomst op te
schorten, indien de opdrachtgever de
betalingscondities niet in acht neemt of
anderszins zijn verplichtingen niet nakomt,
één en ander onverminderd het recht van
Buiten-Ruimte om schadevergoeding te
vorderen. Partijen gaan ervan uit dat alle
over en weer bestaande verbintenissen
samenhangen in de zin van artikel 6:52 BW.
3. Indien zich omstandigheden voordoen met
betrekking tot personen en/of materialen
waarvan Buiten-Ruimte zich bij de uitvoering
van de overeenkomst bedient of zich pleegt
te bedienen, welke van dien aard zijn dat de
uitvoering van de overeenkomst onmogelijk
dan wel dermate bezwaarlijk en/of
onevenredig kostbaar wordt, dat naleving
van de overeenkomst in redelijkheid niet
meer kan worden gevergd, is Buiten-Ruimte
bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
4. Buiten-Ruimte is gerechtigd tussen haar en
de opdrachtgever bestaande
overeenkomsten, voor zover deze nog niet
zijn uitgevoerd, zonder rechtelijke
tussenkomst ontbonden te verklaren, indien
de opdrachtgever in verzuim is als gevolg
van niet tijdige of niet behoorlijke voldoening
aan de verplichtingen die voor hem uit enige
met Buiten-Ruimte gesloten overeenkomst
voortvloeien, alsmede in geval van
faillissement of surseance van betaling van
de opdrachtgever of bij het stilleggen of
liquideren van diens bedrijf, één en ander
onverminderd het recht van Buiten-Ruimte
om schadevergoeding te vorderen.
5. De gevolgen van opschorting en/of
ontbinding komen in de hiervoor omschreven
gevallen steeds voor rekening en risico van
de opdrachtgever.
6. Opschorting en/of ontbinding laten de
betalingsverplichtingen van de
opdrachtgever voor reeds geleverde
materialen c.q. reeds uitgevoerde
werkzaamheden onverlet. In een dergelijke
situatie is de vordering van Buiten-Ruimte
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m.b.t. hetgeen reeds geleverd c.q. door
Buiten-Ruimte reeds is uitgevoerd,
onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 11. Overmacht
1. De opdrachtgever zal de overeengekomen
werkzaamheden onafgebroken door BuitenRuimte laten verrichten. Indien zulks tijdelijk
onmogelijk is, heft dit de verplichting van de
opdrachtgever tot betaling van de
overeengekomen vergoeding niet op, ook al
worden er geen werkzaamheden verricht. In
onderling overleg zullen partijen echter
trachten de schade van de opdrachtgever
zoveel mogelijk te beperken.
2. Onder overmacht wordt in ieder geval
verstaan iedere van de wil van BuitenRuimte onafhankelijke omstandigheid, ook al
was deze ten tijde van het tot stand komen
van de overeenkomst te voorzien, die
nakoming door Buiten-Ruimte van het
overeengekomen tijdelijk of blijvend
onmogelijk maakt. Onder overmacht wordt
tevens verstaan het uitvallen van een
werknemer van Buiten-Ruimte ten gevolge
van onder andere arbeidsongeschiktheid,
overlijden, werkweigering of ontslagname.
3. Indien Buiten-Ruimte door het uitvallen van
(een van) haar werknemer(s) om welke
reden dan ook niet in staat is de
werkzaamheden voort te zetten, zal BuitenRuimte zich inspannen om uit eigen bestand
een (of meer) andere geschikte
werknemer(s) te vinden en deze
werknemer(s) de werkzaamheden te laten
voortzetten. Buiten-Ruimte is niet
aansprakelijk voor het opschorten en/of
beëindigen van de overeengekomen
werkzaamheden tengevolge van het uitvallen
van een werknemer van Buiten-Ruimte .
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Gevestigd aan de Pater van den Elsenlaan 17 (5462 GG) te Veghel, ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel te Tilburg onder nummer 69059586, aldaar gedeponeerd.
Artikel 12. Klachten en reclames
1. Reclames met betrekking tot de inhoud van
een factuur dienen binnen 7 dagen na
factuurdatum schriftelijk bij Buiten-Ruimte te
worden ingediend. Aan reclames die later
worden ingediend dan binnen de in dit lid
voorziene termijn, kan de opdrachtgever
geen rechten ontlenen. Eventuele reclames
schorten de betalingsverplichting van de
opdrachtgever niet op.
2. De opdrachtgever zal binnen 1 werkdag
nadat daartoe aanleiding is ontstaan bij
Buiten-Ruimte klagen over ondeugdelijk
verrichte werkzaamheden of de
ongeschiktheid van een werknemer van
Buiten-Ruimte, waarna Buiten-Ruimte
gerechtigd is voor zover mogelijk tot
vervanging van de werknemer of tot herstel
van de ondeugdelijk verrichte
werkzaamheden over te gaan. Ingeval de
opdrachtgever diens klacht niet binnen
voornoemde termijn schriftelijk indient, dan
kan Buiten-Ruimte genoegzaam concluderen
dat de klacht ongegrond is.

het geschil te laten beslechten door middel
van onafhankelijke arbitrage.

BUITEN-RUIMTE B.V., 17 juli 2017

Artikel 13. Auteursrecht
1. Buiten-Ruimte behoudt op haar afbeeldingen
de rechten en bevoegdheden die BuitenRuimte toekomen op grond van de
auteurswet.
2. Buiten-Ruimte behoudt het recht de door de
uitvoering van de werkzaamheden
vervaardigde afbeeldingen voor andere
doeleinden te gebruiken zo ver hierbij geen
vertrouwelijke informatie ter kennis van
derden wordt gebracht.
Artikel 14. Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle door Buiten-Ruimte gesloten en te
sluiten overeenkomsten is uitsluitend het
Nederlands recht van toepassing.
Toepasselijkheid van het Weens
Koopverdrag 1980 is uitgesloten.
2. Alle geschillen - daaronder begrepen die,
welke slechts door één der partijen als
zodanig wordt beschouwd - die ontstaan
naar aanleiding van een overeenkomst
waarop de onderhavige voorwaarden geheel
of gedeeltelijk van toepassing zijn, of naar
aanleiding van andere overeenkomsten
welke een uitvloeisel zijn van zodanige
overeenkomsten, zullen worden beslecht
door de bevoegde rechter van de
vestigingsplaats van Buiten-Ruimte, tenzij
een dwingende wetsbepaling zich hiertegen
verzet. Dit laat onverlet dat Buiten-Ruimte
met de opdrachtgever kan overeenkomen
17 juli 2017
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