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Verklaring van vertrouwelijkheid  

Dit document bevat vertrouwelijke informatie, eigendom van M2M Services B.V. De informatie wordt alleen aan  

uw organisatie verstrekt om u in staat te stellen de producten en diensten van M2M Services in detail te evalueren.  

Dit document (inbegrepen delen ervan) mag niet worden getoond of overgedragen buiten uw organisatie zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van een hiertoe bevoegde vertegenwoordiger van M2M Services B.V. en 

mag niet in enige vorm worden gereproduceerd of vermenigvuldigd voor andere doeleinden dan voor intern gebruik 

binnen uw organisatie ten behoeve van eerder genoemde evaluatie. 

 

Disclaimer 

Hoewel dit document met de grootst mogelijke zorg is samengesteld kunnen aan dit document geen rechten  

worden ontleend. M2M Services B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen. 

Prijzen en voorwaarden kunnen aan veranderingen onderhevig zijn.  

Onze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door ons uitgebrachte offertes en op de levering van alle door 

M2M Services aangeboden en geleverde diensten. Onze leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van 

koophandel te ’s-Gravenhage. 
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LEVERINGSVOORWAARDEN 
 

Van M2M Services B.V. hierna te noemen M2M Services, gevestigd te Maasdijk, ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel te Haaglanden onder nummer: 51153041 

Aldaar gedeponeerd. 

 

1. Aanbieding, toepasselijkheid 

Deze voorwaarden zijn toepasselijk op alle tussen partijen geldende rechtsbetrekkingen uit de onderhavige 

overeenkomst, of uit nadere overeenkomsten in de toekomst, of uit andere hoofde. Aanbiedingen en andere 

uitingen van de partij die de onderhavige voorwaarden hanteert (hierna: de leverancier) zijn niet als bindend 

bedoeld. Zij zijn dus vrijblijvend, voorzover het tegendeel niet ondubbelzinnig blijkt.  

Toepassing van de door de wederpartij van de leverancier (hierna te noemen de afnemer) ingeroepen algemene 

voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

 

2. Prijs 

De opgegeven prijzen gelden voor levering af-magazijn. Prijsopgaven zijn exclusief BTW en andere heffingen 

welke van overheidswege worden opgelegd. Wijzigingen in arbeidslonen of in de kostprijzen van grondstoffen of 

materialen, voor zover die onmiddellijk terzake van de overeengekomen prestatie worden besteed respectievelijk 

gebruikt, en die zich meer dan drie maanden na het aangaan van een overeenkomst voordoen, zullen door de 

leverancier mogen worden doorberekend, zonder enige verdere opslag.  

Eventuele installatiekosten, montagekosten en andere in verband met de levering te maken kosten zijn niet in de 

prijs inbegrepen. Opgegeven prijzen zijn alleen dan bindend, indien die bedoeling onmiskenbaar blijkt. In de 

overige gevallen gelden zij als vrijblijvende prijsindicatie. 

 

3. Levering 

De opgaven van leveringstermijnen in aanbiedingen, bevestigen en/of contracten worden naar beste weten 

gedaan en deze zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend. Bij overschrijding van 

deze termijnen zal de leverancier in overleg treden met de afnemer. 

 

4. Betaling 

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, kan facturering geschieden, zodra de door de leverancier te leveren 

prestatie is voltooid, dan wel de afnemer met de afname in verzuim is. Betaling dient binnen 14 dagen na 

factuurdatum te geschieden, op de door de leverancier redelijkerwijs aan te geven wijze.  

Vanaf de vervaldag is de afnemer de wettelijke rente verschuldigd. Door de leverancier redelijkerwijs te maken 

kosten van invordering of van rechtsuitoefening anderszins, waaronder alle kosten berekend door externe 

deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, zullen door de afnemer worden vergoed. De leverancier is 

gerechtigd om deze kosten forfaitair te bepalen op 10% van het verschuldigde, met een minimum van € 200,-. 
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5. Eigendomsovergang, verlening/overdracht van rechten 

Aan de afnemer afgeleverde zaken blijven eigendom van de leverancier en eventueel te verlenen dan wel over te 

dragen rechten blijven aan leverancier voorbehouden, zolang de afnemer niet volledig de tegenprestatie heeft 

geleverd die hij uit hoofde van met de leverancier aangegane overeenkomst tot levering van zaken of tot 

dienstverlening in verband daarmee verschuldigd is. Niettemin zal de afnemer dergelijke zaken verder mogen 

verkopen, doch uitsluitend voorzover dat in het kader van de normale uitoefening van diens bedrijf gebruikelijk is. 

 

6. Risico 

Zaken zijn voor risico van de leverancier tot het ogenblik waarop zij in de feitelijke beschikkingsmacht van de 

afnemer, of van door de afnemer gebruikte hulppersonen, zijn gebracht. 

 

7. Garantie en aansprakelijkheid 

7.1 Voor tekortkomingen, voorvallend binnen een rechtverhouding waarop deze voorwaarden van toepassing zijn 

(daaronder begrepen eventuele onrechtmatige daad), aanvaardt de leverancier slechts een beperkte 

aansprakelijkheid en een garantieverplichting, als volgt: 

1. De aansprakelijkheid voor tekortkomingen is beperkt tot de geldelijke schade als gevolg van dood, 

lichamelijk letsel of waardevermindering wegens zaaksbeschadiging, en wel tot een bedrag van ten hoogste  

€ 1.000.000,- per gebeurtenis of samenhangende reeks van gebeurtenissen; en slechts voorzover de 

betreffende schade is veroorzaakt door schuld, te wijten aan de leverancier of aan personen voor wie de 

leverancier verplicht is aansprakelijkheid te aanvaarden. 

2. Door de leverancier beschikbaar gestelde zaken die, anders dan als gevolg van voor rekening van de 

afnemer komende oorzaken, gebrekkig blijken te zijn, zullen door de leverancier kosteloos worden hersteld of 

vervangen. Wanneer door de leverancier geleverde diensten gebrekkig blijken te zijn, zal de leverancier de 

betreffende diensten alsnog kosteloos deugdelijk uitvoeren.  

De leverancier wordt eigenaar van de vervangen zaken of onderdelen. Voorzover de gebrekkigheid van de 

beschikbaar gestelde zaak of de geleverde diensten daarin bestaat, dat daardoor inbreuk wordt gemaakt op 

enig recht van intellectuele eigendom, kan de leverancier aan de onderhavige verplichting voldoen door 

opheffing van het betreffende bezwaar of (te zijner keuze) door terugname van de betreffende zaak of 

ongedaanmaking van de betreffende diensten tegen teruggave van wat wegens het beschikbaar stellen 

daarvan betaald is. De hiervoor aangeduide verplichtingen gelden slechts wanneer de afnemer de betreffende 

tekortkoming of het betreffende gebrek binnen bekwame tijd na de ontdekking daarvan aan de leverancier ter 

kennis heeft gebracht.  

Tenzij anders overeengekomen eindigt de aangeduide garantieverplichting drie maanden na de datum, 

waarop de betreffende zaak is afgeleverd. 

 

7.2 Iedere verdere aansprakelijkheid terzake van tekortkomingen of gebreken, is uitgesloten; bijvoorbeeld 

aansprakelijkheid wegens overschrijding van leveringstermijnen, wegens storing van een productie- of 

distributieproces of van een administratieve organisatie, wegens verlies of beschadiging van gegevensdragers of 

gegevensbestanden en schade wegens inbreuken op rechten van intellectuele eigendom. 
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7.3 De afnemer zal geen rechten jegens de leverancier inroepen of geldend maken wanneer daardoor, in 

gevallen waarin lid 1 en lid 2 van dit artikel toepasselijk zijn, de leverancier verdergaande prestaties zou moeten 

leveren dan in dit artikel voorzien. 

7.4 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts) personen waarvan de leverancier zich in de 

rechtverhouding jegens de afnemer bedient. 

7.5 De afnemer vrijwaart de leverancier voor alle aanspraken van derden terzake van schade die krachtens het in 

dit artikel bepaalde voor rekening van de afnemer zou blijven, indien de betreffende derde de afnemer zou 

aanspreken. 

 

8. Intellectueel eigendom 

De leverancier neemt alle redelijkerwijs te vergen voorzorgen in acht om te voorkomen dat te leveren prestaties in 

strijd kunnen komen met enig in Nederland geldend recht van intellectuele eigendom van een derde. Indien 

desondanks aan de leverancier verwijt valt te maken van het feit dat inbreuk op een dergelijk recht wordt gemaakt 

zal de leverancier, onverminderd de in artikel 7 bepaalde grenzen, het geleverde tegen creditering van de 

verwervingskosten terugnemen, of zorgdragen dat de afnemer het geleverde, of een gelijkwaardige andere zaak, 

ongestoord kan blijven gebruiken; alles: mits de afnemer de leverancier tijdig in staat stelt om voor zijn belangen 

ten opzichte van degene die rechten van intellectuele eigendom geldend maakt, op te komen. 
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