Algemene voorwaarden
1.

Algemeen
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij 3ICT B.V. (verder te
noemen: 3ICT) goederen en/of diensten van welke aard ook aan haar Cliënte levert.
1.2. Voor zover daarvan in deze algemene voorwaarden niet wordt afgeweken, zijn de ‘Algemene voorwaarden van de
Federatie van Nederlandse Brancheverenigingen voor Informatietechnologie’ (FENIT) van toepassing, zoals deze zijn
gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 3 juni 2003 onder nummer 60/2003.
Hiermee geeft 3ICT overigens niet aan lid te zijn van genoemde Federatie.
1.3. Het begrip ‘zaken’ als genoemd in de FENIT-voorwaarden zal het begrip ‘goederen’ zijn, derhalve mede omvattend
vermogensrechten (bijv. program-matuur) zoals bedoeld in art. 3.1 van het Burgerlijk Wetboek.

2.

Betaling
2.1. Bij gebreke van specifieke betalingscondities op de factuur zal Cliënt binnen 30 dagen na factuurdatum betalen. Bij niettijdige betaling is Cliënt van rechtswege 1% rente per maand verschuldigd over het openstaande bedrag.
2.2. Indien Cliënt, ondanks sommatie van 3ICT, niet tijdig of geheel betaalt dan wel een andere verplichting uit de
overeenkomst niet nakomt, heeft 3ICT het recht de werkzaamheden met onmiddellijke ingang op te schorten.

3.

Eigendomsvoorbehoud
3.1. Indien en/of zolang 3ICT eigenaar is van geleverde goederen, zal Cliënt 3ICT onmiddellijk inlichten wanneer deze
goederen in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de
zaken. Bovendien zal Cliënt 3ICT op 3ICTs eerste verzoek mededelen waar de goederen waarvan 3ICT eigenaar is zich
bevinden. Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal Cliënt de beslagleggende deurwaarder, de
bewindvoerder of de curator onmiddellijk wijzen op de eigendomsrechten van 3ICT. Cliënt staat ervoor in, dat het beslag
op de goederen waarvan 3ICT eigenaar is onverwijld wordt opgeheven.

4.

Personeelskosten bij beëindiging
4.1. Indien door 3ICT speciaal voor de uitvoering van een bepaalde overeenkomst personeel is aangenomen kan 3ICT,
wanneer de overeenkomst voortijdig wordt opgezegd door Cliënt, op Cliënt de kosten verhalen die 3ICT moet maken in
het kader van de beëindiging van de relatie tussen 3ICT en het betrokken personeel.

6.4
5.

Niet-overname beding
5.1. Partijen verplichten zich, gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede gedurende één jaar na beëindiging
daarvan, geen personen in dienst te nemen, dan wel anderszins direct of indirect voor zich te laten werken, die door de
andere partij, op basis van een dienstverband of welke andere rechtsverhouding dan ook, betrokken zijn dan wel
betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.
5.2. Per overtreding van bovengenoemde verplichting verbeurt de overtredende partij een onmiddellijk opeisbare boete van €
22.689,01 overbelastend zijn overige rechten

6.

Overmacht
6.1. Onder overmacht wordt mede verstaan: staking, of afwezigheid van ondergeschikten van derden en anderen die hij
gebruikt bij de uitvoering van de overeenkomst, alsmede het niet voorhanden hebben van onderdelen en materialen,
stagnatie van de toevoer door of bij toeleveranciers.

7.

Overdracht rechten en verplichtingen
7.1. 3ICT is te allen tijde bevoegd, zonder dat daartoe toestemming van Cliënt nodig is, na voorafgaande mededeling alle uit
de door hem gesloten overeenkomsten voortvloeiende rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. Cliënt kan
zijn rechten en verplichtingen uit de door hem gesloten overeenkomsten met 3ICT alleen overdragen na voorafgaande
schriftelijke toestemming van 3ICT, welke toestemming aan Cliënt niet op onredelijke gronden zal worden onthouden

8.

Garantie
8.1. Indien goederen door 3ICT zijn betrokken, beperkt de garantie zich tot de toepasselijke garantie van de toeleverancier.
3ICT zal Cliënt op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen.

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn, met uitsluiting van andere voorwaarden van
de wederpartij, de algemene voorwaarden van 3ICT B.V. van toepassing.
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9.

Aansprakelijkheid
9.1. Cliënt vrijwaart 3ICT en zijn medewerkers voor alle aanspraken van derden met betrekking tot directe en/of indirecte
schade die het gevolg is van door 3ICT en/of door 3ICT ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden
verrichtte werkzaamheden, tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van 3ICT.
9.2. Anders dan bepaald in de leveringsvoorwaarden overeengekomen met 3ICT. 3ICT zal Cliënt op zijn verzoek informeren over de
van toepassing zijnde bepalingen.
9.3.

Iedere aanspraak van Cliënt op betaling van een bedongen boete of op vergoeding van schade vervalt een jaar na de
gebeurtenis waardoor de boete opeisbaar is geworden of waarop de schade veroorzakende gebeurtenis plaats vond.

10. Geschillen
10.1. In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen
trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van 'mediation' conform het NMI Mediation-reglement van de
Stichting Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de mediation. Indien het
onmogelijk is gebleken een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van mediation zal dat geschil worden
beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.
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