ALGEMENE VOORWAARDEN BEER N TEA B.V.
Artikel 1 Definities
BEER N TEA:
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “BEER N
TEA B.V.” gevestigd aan de het Saksen Weimarplein 6 te (4818 LD)
Breda, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder Kvk-nummer
62072919;
Opdrachtgever:
de persoon in opdracht van wie BEER N TEA haar werkzaamheden
verricht;
Partijen:
BEER N TEA en Opdrachtgever samen;
Overeenkomst:
de tussen BEER N TEA en Opdrachtgever tot stand gekomen
overeenkomst;
Werk/Werken:
de door BEER N TEA tot stand te brengen, aan te bieden, te
ontwikkelen of exploiteren van digitale producten en/of diensten;
Aanbieding:
het aanbod zijdens BEER N TEA aan Opdrachtgever waarin de
dienstverlening van BEER N TEA wordt aangeboden;
Opdracht:
het totaal aan werkzaamheden dat BEER N TEA in opdracht van
Opdrachtgever dient te verrichten.
Artikel 2 Algemeen
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere Aanbieding van BEER N
TEA en iedere Overeenkomst tussen BEER N TEA en Opdrachtgever.
2.2. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met
BEER N TEA voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze
uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen. Mondelinge afspraken
kunnen nimmer als bewijs van een tot stand gekomen Overeenkomst dienen.
2.4. Inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever zijn nimmer van toepassing op
Overeenkomsten, BEER N TEA wijst deze voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.
2.5. Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of
vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene
voorwaarden volledig van toepassing. BEER N TEA en Opdrachtgever zullen dan in
overleg treden, teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q.
vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij, indien en voor zover mogelijk, het
doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
Artikel 3 Aanbiedingen
3.1. Alle Aanbiedingen zijdens BEER N TEA zijn vrijblijvend, tenzij door BEER N TEA
schriftelijk expliciet anders is aangegeven.
3.2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens
hem/haar aan BEER N TEA opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere
gegevens waarop BEER N TEA haar Aanbieding baseert.
3.3. Indien een Aanbieding wordt gedaan op basis van nacalculatie, dienen de prijzen in de
Aanbieding slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door BEER N TEA gemaakte kosten
zullen worden doorberekend.
3.4. Een Aanbieding verplicht BEER N TEA niet tot het verrichten van een gedeelte van de
Aanbieding tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.5. De geldigheid van de aanbieding vervalt na 14 dagen na de dag van verzending van de
Aanbieding door BEER N TEA.
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3.6. Kennelijke fouten of vergissingen op de website(s), in folders, in publicaties en
Aanbiedingen binden BEER N TEA niet.
3.7. Het is niet toegestaan om kopieën te maken van een door BEER N TEA opgestelde
Aanbieding en de daarbij behorende werken, waaronder doch niet uitsluitend:
bescheiden, bestanden, teksten, beelden, logo’s, et cetera.
3.8. Al datgene dat in het kader van een Aanbieding door BEER N TEA wordt verstrekt,
blijft haar eigendom, en dient op een eerste verzoek van BEER N TEA onverwijld door
Opdrachtgever te worden geretourneerd en (in dien van toepassing) te worden
verwijderd van digitale gegevensdragers.
Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst
4.1. BEER N TEA zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig
de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
4.2. De Overeenkomst verplicht BEER N TEA tot het uitvoeren van bepaalde
werkzaamheden c.q. het tot stand brengen van een Werk.
4.3. BEER N TEA bepaalt de wijze waarop en door welke personen de Overeenkomst wordt
uitgevoerd.
4.4. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs wenselijk en
nodig is om een juiste en tijdige uitvoering van de Overeenkomst mogelijk te maken. In
het bijzonder draagt Opdrachtgever er zorg voor dat alle gegevens, waarvan BEER N
TEA aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs
behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
Overeenkomst, tijdig aan BEER N TEA worden verstrekt.
4.5. BEER N TEA is gerechtigd, maar nimmer verplicht, de juistheid, volledigheid of
samenhang van de aan haar ter beschikking gestelde bronmaterialen, eisen of
specificaties te onderzoeken en bij constatering van eventuele onvolkomenheden de
overeengekomen werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever de
betreffende onvolkomenheden heeft weggenomen.
4.6. BEER N TEA heeft het recht bij de uitvoering van de Overeenkomst, zonder
kennisgeving aan Opdrachtgever, derden in te schakelen, goederen van derden te
betrekken, diensten van derden af te nemen en de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk
door derden te laten verrichten.
4.7. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan
BEER N TEA de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren
opschorten, totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase
schriftelijk of elektronisch heeft goedgekeurd.
Artikel 5 Hosting
Indien BEER N TEA geen partij is bij de levering van hostingservices aan Opdrachtgever,
kan BEER N TEA niet garanderen dat de derden betrokken bij de levering van deze
hostingservices op enig moment toestaan dat de Opdracht wordt uitgevoerd overeenkomstig
het bepaalde in de Overeenkomst. Hetzelfde geldt indien relevante wet- of regelgeving de
uitvoering van een Overeenkomst bemoeilijkt of onmogelijk maakt.
Artikel 6 Domeinnaam
6.1. Indien de Opdracht strekt tot het registreren van een domeinnaam zal BEER N TEA
zich inspannen om deze aan te vragen bij de uitgevende instantie.
6.2. Opdrachtgever dient bij registratie de algemene voorwaarden van deze instantie te
aanvaarden en na te komen.
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6.3. Uitsluitend na bevestiging van de uitgevende instantie dat domeinregistratie geslaagd is,
is de domeinnaam geregistreerd.
6.4. BEER N TEA heeft uitsluitend een inspanningsverplichting bij het tot stand brengen en
behouden van de domeinregistratie.
Artikel 7 Ontwikkelen van Werken
7.1. Met betrekking tot het ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van Werken zoals
websites, applicaties, lay-out, databestanden, software, documentatie, adviezen,
rapporten, analyses, ontwerpen, teksten, foto’s, films, geluidsopnamen, afbeeldingen,
audiovisueel materiaal, logo’s of huisstijlen, geldt het in dit artikel bepaalde.
7.2. BEER N TEA geeft geen garanties ten aanzien van functioneren bij gebruik van nietcourante of verouderde besturingssystemen, browsers, plugins, scripts, overige software
en hardware, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
7.3. Indien een Opdracht vereist dat Opdrachtgever bronmaterialen aan BEER N TEA levert,
staat Opdrachtgever er te allen tijde voor in dat hij beschikt over alle licenties die
noodzakelijk zijn voor de verstrekking aan en het bedoelde gebruik door BEER N TEA.
Opdrachtgever vrijwaart BEER N TEA van claims van derden ten aanzien van
schending van deze rechten.
7.4. BEER N TEA heeft, tenzij anders overeengekomen, het recht gebruik te maken van
afbeeldingen, software en componenten van derden, inclusief stockfoto’s en open
source software, bij de ontwikkeling, configuratie of aanpassing van Werken.
7.5. Na oplevering ligt de verantwoordelijkheid op een correcte naleving van de betreffende
licenties van derden bij het gebruik van de ontwikkelde Werken bij Opdrachtgever.
BEER N TEA zal Opdrachtgever op schriftelijk verzoek informeren over de van
toepassing zijnde licentievoorwaarden.
7.6. Opdrachtgever vrijwaart BEER N TEA voor aanspraken van derden betreffende
installatie en licenties van de software, behoudens voor zover de aanspraken het gevolg
zijn van informatie of licenties geleverd door BEER N TEA.
7.7. BEER N TEA zal de bronbestanden (zoals, maar niet beperkt tot, PSD, HTML/CSS of
PHP-code) van geleverde Werken nimmer aan Opdrachtgever of derden ter beschikking
stellen, tenzij anders afgesproken in de offerte of Opdrachtgever daartoe toestemming
heeft gegeven.
7.8. BEER N TEA zal bronbestanden van de Werken bewaren zolang BEER N TEA
werkzaamheden uitvoert uit hoofde van een Opdracht voor Opdrachtgever, of het
aannemelijk is dat BEER N TEA werkzaam zal zijn voor Opdrachtgever. BEER N TEA
is gerechtigd na deze periode de bronbestanden te verwijderen. Indien Opdrachtgever
pas na deze periode vervolgopdrachten ten aanzien van deze Werken geeft, is BEER N
TEA gerechtigd kosten in rekening te brengen voor het herontwikkelen, herstellen of
terughalen van deze bronbestanden.
Artikel 8 Oplevering en aanvaarding
8.1. BEER N TEA zal te ontwikkelen of aan te passen Werken of gedeelten daarvan
opleveren wanneer deze in haar professionele opinie voldoen aan de specificaties of
geschikt zijn voor gebruik.
8.2. Indien een Werk in fasen wordt opgeleverd, dient Opdrachtgever na oplevering van elke
fase de goed- of afkeuring van het deel van het Werk van die fase te geven.
Opdrachtgever mag een goed- of afkeuring in een latere fase niet baseren op aspecten
die in een eerdere fase goedgekeurd zijn.
8.3. Indien Opdrachtgever het opgeleverde geheel of gedeeltelijk afkeurt, zal BEER N TEA
zich inspannen de reden van afkeuring zo snel mogelijk weg te nemen. Dit kan BEER N
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TEA doen door het resultaat te reviseren of gemotiveerd aan te geven waarom de reden
niet opgaat. Opdrachtgever heeft vervolgens een periode van veertien (14) dagen om de
revisie of motivatie goed of af te keuren. Afkeuring van de oplevering geschiedt
uitsluitend schriftelijk aan het kantooradres van BEER N TEA of via
info@beerntea.com.
8.4. Indien Opdrachtgever of BEER N TEA aangeeft verdere revisies niet (meer) zinvol te
achten, zijn beiden gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen voor wat betreft het
afgekeurde. In dat geval zal Opdrachtgever de daadwerkelijk door BEER N TEA
gemaakte uren vergoeden, met als maximum het voor het afgekeurde geoffreerde
bedrag. Opdrachtgever wordt daarmee echter niet gerechtigd het afgekeurde te
gebruiken op welke wijze dan ook. BEER N TEA kan slechts opzeggen na bij een
revisie of motivatie aan te hebben gegeven dat deze de laatste is en Opdrachtgever ook
deze geheel of gedeeltelijk afkeurt.
8.5. Na aanvaarding van het opgeleverde vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in
het opgeleverde, tenzij BEER N TEA het gebrek kende of had moeten kennen ten tijde
van aanvaarding. In ieder geval vervalt iedere aansprakelijkheid voor gebreken in een
Werk na verloop van een jaar na beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan
ook.
Artikel 9 Intellectuele eigendom
9.1. BEER N TEA gebruikt voor haar werkzaamheden open source software waarvan de
rechten bij derden liggen. Voor door BEER N TEA zelf gemaakte Werken geldt dat de
rechten bij BEER N TEA liggen, tenzij er met Opdrachtgever schriftelijk afgesproken
wordt dat de rechten overgedragen worden.
9.2. Indien de licentie van bepaalde open source software met zich meebrengt dat
Opdrachtgever (delen van) de software alleen als open source kan verspreiden, zal
BEER N TEA Opdrachtgever daarover tijdig adviseren.
9.3. Opdrachtgever is alleen gerechtigd wijzigingen in Werken aan te brengen die zij
ontvangt, als dat expliciet overeengekomen is.
9.4. De door BEER N TEA ontwikkelde Werken blijven eigendom van BEER N TEA.
Opdrachtgever krijgt een niet-exclusief gebruiksrecht.
9.5. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken,
handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de Werken te
verwijderen of te wijzigen, inclusief aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en
geheimhouding van de materialen.
9.6. Het is BEER N TEA toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van
de materialen. Indien BEER N TEA door middel van technische bescherming de
materialen heeft beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te
verwijderen of te ontwijken.
Artikel 10 Installatie en onderhoud van Werken
10.1. Indien voor het gebruik van Werken licenties van derden noodzakelijk zijn, zal
Opdrachtgever deze licenties afnemen en er voor zorgen dat de daarin opgenomen
bepalingen stipt nageleefd worden. Opdrachtgever vrijwaart BEER N TEA voor
aanspraken van derden betreffende installatie en licenties van de software, behoudens
voor zover de aanspraken het gevolg zijn van informatie of licenties geleverd door
BEER N TEA.
10.2. Indien onderhoud overeengekomen is als Opdracht, zal BEER N TEA zich inspannen
om fouten in de Werken en bijbehorende software te herstellen. BEER N TEA is hierbij
echter afhankelijk van leverancier(s) en derden. Bij nieuwe functionaliteit of
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wijzigingen die het functioneren van de software wezenlijk kunnen veranderen, zal
BEER N TEA hier vooraf overleg over voeren met Opdrachtgever. Dergelijk onderhoud
wordt gefactureerd op uurbasis tenzij anders overeengekomen.
10.3. BEER N TEA is echter steeds gerechtigd een verzoek te weigeren als dit naar haar
oordeel niet haalbaar is of een goede werking of beschikbaarheid van de software kan
belemmeren.
10.4. Indien Opdrachtgever zelfstandig een wijziging aan een Werk wenst door te voeren,
geschiedt dit geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van Opdrachtgever, tenzij
Opdrachtgever de gewenste wijziging vooraf aan BEER N TEA heeft gemeld en BEER
N TEA deze schriftelijk geeft goedgekeurd. BEER N TEA kan aan deze goedkeuring
voorwaarden verbinden. BEER N TEA kan in geval van wijzigingen die zonder haar
goedkeuring plaatsvinden, verder onderhoud op het gewijzigde weigeren of met een
toeslag op het uurtarief uitvoeren.
Artikel 11 Loon
11.1 Indien geen vast loon wordt overeengekomen, zal het loon worden berekend op grond
van werkelijk bestede uren, vermenigvuldigd met het uurloon dat geldt op het moment
dat de werkzaamheden door BEER N TEA worden verricht.
11.2 Het loon, alsook alle andere bedragen die door BEER N TEA worden genoemd, zijn
exclusief Omzetbelasting of andere van overheidswege opgelegde heffingen.
11.3 Partijen gaan met elkaar in overleg over het loon, indien het aantal uren dat door BEER
N TEA vooraf is vastgesteld voor de uitvoering van de Overeenkomst met 10% is
overschreden.
11.4 BEER N TEA mag een vast loon verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen, dan wel verwachte
hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de
Overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan BEER N TEA, dat in redelijkheid niet
van BEER N TEA mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te
verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen loon.
Artikel 12 Betaling
12.1 Betaling door Opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum
op een door BEER N TEA aan te wijzen bankrekening.
12.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan zijn/haar betalingsverplichtingen te verrekenen
met vorderingen op BEER N TEA. Bezwaren tegen de declaraties schorten de
betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.
12.3 Opdrachtgever dient binnen veertien (14) dagen na verzenddatum van de factuur
schriftelijk op te komen tegen de inhoud of hoogte van de factuur. Indien Opdrachtgever
niet tijdig schriftelijk opkomt tegen de factuur, wordt de factuur geacht juist te zijn.
12.4 Indien Opdrachtgever haar betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt, verkeert
Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft BEER N TEA het recht haar
verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten.
12.5 BEER N TEA heeft het recht gedurende de uitvoering van de Overeenkomst tussentijds
te declareren.
12.6 Iedere betaling van Opdrachtgever strekt primair ter voldoening van de door
Opdrachtgever verschuldigde (buiten)gerechtelijke kosten en wordt daarna in mindering
gebracht op de door Opdrachtgever verschuldigde rente en daarna op de oudste
openstaande vordering(en), ongeacht een andersluidende aanwijzing van de
Opdrachtgever.
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12.7 BEER N TEA kan de in het kader van de Overeenkomst ontvangen of gegenereerde
Werken, zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden
onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat Opdrachtgever
aan haar (betalings)verplichtingen jegens BEER N TEA heeft voldaan.
12.8 Het door BEER N TEA in het kader van de Overeenkomst met Opdrachtgever
geleverde, blijft eigendom van BEER N TEA, totdat de Opdrachtgever aan haar
betalingsverplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst heeft voldaan.
Artikel 13 Wijzigen van de Overeenkomst
13.1. Alle wijzigingen in de Opdracht, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij als gevolg
van het feit dat door welke omstandigheden dan ook een andere uitvoering noodzakelijk
is, worden wanneer daaraan extra kosten verbonden zijn als meerwerk beschouwd en
voor zover daaruit minder kosten bestaan als minderwerk. Deze worden overeenkomstig
gefactureerd aan Opdrachtgever.
13.2. Indien BEER N TEA meer werk moet verrichten dan BEER N TEA had moeten
voorzien ten tijde van de offerte, of onder bezwaarlijker omstandigheden moet werken
dan haar bij het aangaan van de Overeenkomst bekend was of behoorde te zijn, is BEER
N TEA gerechtigd de daaruit voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in
rekening te brengen.
13.3. Voorwaarde voor het recht uit het vorige lid is dat BEER N TEA tijdig Opdrachtgever
heeft geïnformeerd over de aldaar bedoelde omstandigheden en extra kosten. Indien
Opdrachtgever zich niet in de betrokken meerkosten kan vinden, heeft hij het recht het
nog niet uitgevoerde gedeelte van het meerwerk te annuleren, echter zonder recht op
restitutie of kwijtschelding van de kosten van reeds uitgevoerd meerwerk.
Artikel 14 Geheimhouding
14.1. Partijen zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst
aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is
gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of behoort te
weten dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was. Partijen leggen deze verplichting
tevens op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter
uitvoering van de overeenkomst.
14.2. BEER N TEA mag de kennis die zij heeft opgedaan bij het uitvoeren van de
Overeenkomst gebruiken voor andere opdrachten, voor zover hierbij geen informatie
van Opdrachtgever in strijd met verplichtingen omtrent vertrouwelijkheid beschikbaar
komt voor derden.
14.3. De verplichtingen uit dit artikel blijven ook bestaan na beëindiging van de
Overeenkomst om welke reden dan ook, en wel voor zolang als de partij die de
informatie verstrekt redelijkerwijs aanspraak kan maken op het vertrouwelijke karakter
van de informatie.
Artikel 15 Opschorting en opzegging
15.1. BEER N TEA is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
Overeenkomst op te zeggen zonder opzegtermijn, indien:
a. de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet of niet volledig
nakomt en in verzuim is;
b. na het sluiten van de Overeenkomst BEER N TEA omstandigheden ter kennis
zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever haar
verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat dat Opdrachtgever
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slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts
toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
c. indien Opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, surseance van
betaling is verleend dan wel een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing
wordt verklaard;
d. Opdrachtgever is opgehouden te bestaan, ontbonden, in een andere rechtsvorm
is omgezet, juridisch gefuseerd of juridisch gesplitst is of in het geval van een
natuurlijk persoon, Opdrachtgever is overleden;
e. het bedrijf van Opdrachtgever is beëindigd of de onderneming van
Opdrachtgever is overgedragen aan een derde;
f.
op één of meerdere aandelen van Opdrachtgever in het kapitaal van een
vennootschap enig beperkt recht of beslag komt te rusten en dat recht of beslag niet
binnen 30 (dertig) dagen wordt opgeheven;
g. in het geval van een “change of control” binnen de onderneming van
Opdrachtgever, in het geval deze partij een rechtspersoon betreft, inhoudende dat
een andere partij dan de partijen (aandeelhouders en bestuurders) betrokken bij deze
Overeenkomst houder is geworden van meer dan 50% (zegge: vijftig procent) van
de aandelen in het kapitaal van één der partijen of, al dan niet krachtens
Overeenkomst met andere stemgerechtigden, de feitelijke zeggenschap binnen
Opdrachtnemer heeft verkregen.
15.2. In afwijking op artikel 7:408 lid 1 BW, kan Opdrachtgever de Overeenkomst niet
beëindigen door opzegging.
Artikel 16 Aansprakelijkheid
16.1. BEER N TEA is niet aansprakelijk voor vorderingen van Opdrachtgever uit welke
hoofde dan ook, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van
BEER N TEA.
16.2. Nimmer komt voor vergoeding in aanmerking indirecte schade, waaronder doch niet
uitsluitend: vertragingsschade, gevolgschade, gederfde winst, inkomensschade, gemiste
besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
16.3. Onverminderd het hierboven in lid 1 en 2 bepaalde, is iedere aansprakelijkheid van
BEER N TEA beperkt tot het bedrag waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van
de door haar gesloten beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering(en) wordt
uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de
polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraars is. Op verzoek worden over de
(dekking onder de) door BEER N TEA gesloten beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering(en) inlichtingen verschaft.
16.4. Indien om wat voor reden dan ook door de in lid 3 genoemde verzekeraar niet wordt
uitgekeerd, is iedere aansprakelijkheid van BEER N TEA beperkt tot de aan BEER N
TEA in het desbetreffende kalenderjaar door Opdrachtgever betaalde bedragen wegens
voor haar verrichte werkzaamheden, zulks met een maximum van een bedrag groot
€ 10.000,-.
16.5. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen
van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse
onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting,
bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en
uitvoerbelemmeringen en in het geval dat BEER N TEA door haar eigen leveranciers,
ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming
van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van BEER N TEA kan worden gevergd, zal de
uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden
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beëindigd wanneer de overmachtssituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles
zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
Artikel 17 Slotbepalingen
17.1. Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
17.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen
alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie
Breda.
17.3. Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits
de identiteit van de afzender en de integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.
Partijen zullen zich inspannen de ontvangst en inhoud van communicatie per e-mail te
bevestigen.
17.4. De door BEER N TEA B.V. ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie
geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Opdrachtgever.
17.5. Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst
over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere
partij. In afwijking hiervan is BEER N TEA steeds gerechtigd haar rechten en
verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een moeder-, dochter- of
zustermaatschappij.
Versie: 5 april 2018
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