ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
LOGIC TECHNOLOGY B.V.

ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN

geldende prijzen en tarieven aan te passen. Indien wederpartij niet

1. Op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten,

akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, is LOGIC

waarbij Logic Technology B.V., hierna te noemen: “LOGIC”,

gerechtigd

goederen en/of diensten van welke aard ook aan afnemers of

overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in

opdrachtgevers, hierna te noemen: “wederpartij”, levert, zijn deze

werking zou treden. Alsdan zullen de berekende stuksprijzen worden

algemene

herberekend in de verhouding met hetgeen door de wederpartij is

voorwaarden

van

toepassing.

Afwijkingen

en

aanvullingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig
indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
ontwikkeling,

hardware(ontwikkeling)

dient
en

mede

gelezen

“embedded

veertien

dagen

na

de

kennisgeving

de

afgenomen.
3. Indien door LOGIC in gedeelten wordt geleverd is LOGIC niet tot

2. Daar waar in deze voorwaarden staat vermeld programmatuur of
software

binnen

te

worden

software.”

Onder

verdere leveringen verplicht dan nadat de op de reeds gedane
deelleveringen

betrekking

hebbende

facturen

zijn

betaald,

onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel.

apparatuur worden mede verstaan chips.

4. Partijen zullen in de overeenkomst de datum of data waarop LOGIC de

3. Toepasselijkheid van inkoop-, fabrieks- of andere voorwaarden

vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan de wederpartij in

van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen en

rekening brengt, vastleggen. Facturen worden door de wederpartij

door LOGIC niet aanvaard.

betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij

4. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of

gebreke van een specifieke regeling zal de wederpartij binnen dertig

vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene

dagen

voorwaarden volledig van kracht blijven.

betalingstermijn is de wederpartij in verzuim; de wederpartij is vanaf

na

factuurdatum

betalen.

Na

het

verstrijken

van

de

het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag
ARTIKEL 2 – OFFERTES

contractuele rente verschuldigd van 1,5% per maand.

1 Alle aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend. Een aanbieding is

5. De wederpartij is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van

gedurende de in de offerte genoemde termijn geldig. Na het

een betaling. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van

verstrijken van de termijn is de vrijblijvende aanbieding van

betaling van de wederpartij zijn de verplichtingen van de wederpartij

rechtswege vervallen en kan er geen beroep meer op worden

onmiddellijk opeisbaar.

gedaan.

6. Indien de wederpartij in gebreke of in verzuim is met het nakomen van

2 Overeenkomsten komen eerst tot stand nadat de bestelling en/of

een of meer van zijn verplichtingen dan is de wederpartij gehouden

opdracht van de wederpartij hetzij schriftelijk is bevestigd door

alle incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, aan

LOGIC hetzij de wederpartij de offerte of de orderbevestiging voor

LOGIC te vergoeden. De buitengerechtelijke (incasso) kosten belopen

akkoord heeft ondertekend en aan LOGIC heeft toegezonden

15% van het factuurbedrag met een minimum van EUR 500,=.

hetzij feitelijk is uitgevoerd door LOGIC.
ARTIKEL 4 – LEVERING(STERMIJNEN)

3 Bij annulering van de overeenkomst door de wederpartij is deze
een schadevergoeding verschuldigd van 10% van hetgeen de

1. Alle door LOGIC genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen

wederpartij bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten

zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het

betalen, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst anders

aangaan van de overeenkomst aan LOGIC bekend waren. De

zijn overeengekomen. Het percentage als bedoeld in de vorige zin

opgegeven levertijden zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk

bedraagt 100%, indien de annulering van een overeenkomst door

anders is overeengekomen. LOGIC spant zich in om de termijnen

de wederpartij geschiedt terwijl de bestelling en/of opdracht door

zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een

LOGIC al is uitgezet bij de leverancier.

genoemde of overeengekomen (leverings)termijn brengt LOGIC niet in

4 De in het vorige lid genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij

verzuim. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen LOGIC

LOGIC kan bewijzen dat zijn schade groter is of de wederpartij

en de wederpartij zo spoedig mogelijk in overleg treden.

aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.

2. Blijft de wederpartij na sommatie in gebreke om af te nemen, dan kan
LOGIC, hetzij leveren op een door LOGIC te bepalen tijdstip, hetzij de

ARTIKEL 3 – PRIJS EN BETALING

overeenkomst

1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere

dan wel

het nog onuitgevoerde deel

van

de

overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat

heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, daaronder

ingebrekestelling

eveneens begrepen lokale (buitenlandse) belastingen. LOGIC is

buitengerechtelijke verklaring, onverminderd het recht van LOGIC op

gerechtigd om de overeengekomen prijzen te verhogen, indien na

schadevergoeding.

het sluiten van de overeenkomst wijziging komt in een of meer

vereist

is,

ontbinden

door

middel

van

een

3. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het

prijsbepalende factoren, die buiten haar invloedsfeer liggen.

moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment

2. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van

waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking

wederpartij, geldt dat LOGIC gerechtigd is schriftelijk omgaand de

worden gesteld. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is
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met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor

programmatuur van derden waarvan het gebruik door de wederpartij

de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de

aan LOGIC is voorgeschreven.

wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende

Indien LOGIC bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan

kosten,

haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar

waaronder

in

ieder

geval

de

opslag-

en

extra

transportkosten, verschuldigd zijn.

verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q.

4. Vanaf de datum dat de producten bij LOGIC ter verzending gereed

het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij

staan, geldt als risico-overgang “af fabriek.” De wederpartij draagt

gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk

het risico van beschadiging, tenietgaan of verloren gaan van de

contract. De wederpartij is aldus niet gerechtigd tot verrekening of tot

producten. Vanaf die datum gelden de producten als feitelijk

opschorting van de betaling.

geleverd en dient de verschuldigde prijs te worden betaald. Voor
ARTIKEL 6 – GEBREKEN EN KLACHTEN

producten, die niet binnen twee weken zijn opgehaald, zal een
bewaarloon in rekening worden gebracht van 10% van de

1. De wederpartij dient de gekochte producten of diensten bij aflevering,

verkoopwaarde, met een minimum van € 100,=. LOGIC behoudt

te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het

zich het recht voor om de producten na 2 weken op kosten van de

geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten a) of de juiste

wederpartij naar de bij LOGIC bekende vestiging van de

producten/diensten

wederpartij te verzenden.

producten/diensten wat

zijn

geleverd,

b)

betreft kwantiteit

of

de

afgeleverde

overeenstemmen met

5. De wederpartij erkent door het opgeven van een bestelling

hetgeen overeengekomen en c) of de afgeleverde producten/diensten

voorafgaand door LOGIC voldoende te zijn ingelicht over de

voldoen aan de overeengekomen eisen. Worden zichtbare, dan wel

mogelijkheden

De

onzichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de

gebruiksvoorwaarden van software die niet door LOGIC wordt

wederpartij deze binnen vijf werkdagen na levering schriftelijk aan

van

de

geleverde

producten.

ontwikkeld maar die in het kader van de overeenkomst aan de

LOGIC te melden.

wederpartij in licentie wordt gegeven, zullen door de wederpartij

2. Indien de wederpartij meent dat sprake is van een ontwerp-, materiaal-

worden nageleefd. De wederpartij erkent de software enkel voor

dan wel fabricagefouten, dan dient hij dit binnen vijf werkdagen na

de door hem gekozen doeleinden te gebruiken. Geen gebruik is

ontdekking schriftelijk te melden aan LOGIC en de geleverde zaken

toegestaan door derden. Een eventuele inbreuk op deze

omgaand voor zijn rekening en risico terug te zenden aan LOGIC.

voorwaarden kan geenszins tot een aansprakelijkheid van LOGIC

3. Reclamaties als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel dienen

leiden. Geen enkele overeenkomst met LOGIC brengt overdracht

uiterlijk binnen 14 dagen na levering aan LOGIC kenbaar te zijn

mee van enige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot

gemaakt, bij gebreke waarvan een (eventueel) vorderingsrecht van de

enig product, tenzij expliciet anders overeengekomen.

wederpartij ter zake van die levering komt te vervallen althans daarvan

6. De wederpartij draagt het risico van de selectie van de gekochte

afstand wordt gedaan.

apparatuur. LOGIC staat er niet voor in dat de apparatuur geschikt

4. Reclamaties geven de wederpartij geen recht om betaling van niet

is voor het door de wederpartij beoogde gebruik, tenzij in de

betwiste gedeelten van de levering en de daarop betrekking hebbende

schriftelijke overeenkomst tussen partijen de gebruiksdoeleinden

factuur van LOGIC op te schorten.

duidelijk en zonder voorbehoud zijn gespecificeerd.
ARTIKEL 7 – BEEINDIGING OVEREENKOMST

7. Vervoerskosten van (retour)zendingen en voor onderhoud, naar
LOGIC, zijn voor rekening van de wederpartij. Vervoerkosten naar

Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met

de wederpartij van onderhouds- of retourzendingen, worden door

onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen

LOGIC gedragen.

indien de wederpartij – al dan niet voorlopig – surséance van betaling
wordt verleend, indien ten aanzien van wederpartij faillissement wordt

ARTIKEL 5 – OVERMACHT

aangevraagd en of wordt uitgesproken of indien de onderneming van

Indien de overeenkomst door LOGIC niet of slechts gedeeltelijk

de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten

kan worden nagekomen als gevolg van overmacht wordt de

behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.

overeenkomst hetzij met onmiddellijke ingang door een schriftelijke

LOGIC is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van

buitengerechtelijke verklaring ontbonden hetzij de uitvoering van

reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden.

de overeenkomst opgeschort voor de duur van de overmacht,

Ingeval van faillissement van de wederpartij vervalt het recht tot

zonder dat voor LOGIC een plicht tot schadevergoeding ontstaat.

gebruik van aan de wederpartij ter schikking gestelde producten en

Onder

eventueel verleende licenties van rechtswege.

overmacht

wordt

mede

verstaan

overmacht

van

toeleveranciers van LOGIC, het niet haar behoren nakomen van
verplichtingen van toeleveranciers, die door wederpartij zijn
voorgeschreven, evenals gebrekkigheid van zaken, materialen,
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ARTIKEL 8 – EIGENDOMSVOORBEHOUD

ARTIKEL 9 – AANSPRAKELIJKHEID / GARANTIE

1. Alle aan de wederpartij geleverde of te leveren zaken blijven

1. Logic is een handelsonderneming. Haar aansprakelijkheden en

eigendom van LOGIC totdat de wederpartij alle verplichtingen, ook

garanties met betrekking tot het geleverde kunnen nooit meer

die ten aanzien van rente, boeten, kosten en schadevergoeding,

omvatten dan hetgeen de fabrikant of toeleverancier via zijn eigen

uit alle met LOGIC gesloten (koop)overeenkomsten volledig is

algemene voorwaarden van toepassing verklaart. Op de geleverde

nagekomen.

producten gelden de evenzo toepasselijke inkoop-, fabrieks- of andere

2. De wederpartij is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud

voorwaarden, waaronder de licentieovereenkomst(en).

geleverde zaken op eerste verzoek van LOGIC aan LOGIC of een

2. De totale aansprakelijkheid van LOGIC wegens een toerekenbare

door haar aan te wijzen derde af te geven. De wederpartij verleent

tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot

LOGIC reeds nu en voor alsdan een machtiging om de terreinen

vergoeding van de schade tot een maximaal bedrag van de voor die

van de wederpartij te betreden teneinde de geleverde zaken terug

overeenkomst bedongen prijs (exclusief btw). Indien de overeenkomst

te nemen; zulks onverminderd de rechten van LOGIC op volledige

hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan

schadeloosstelling.

één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op

3. Door LOGIC afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het

het totaal van de vergoedingen (exclusief btw) bedongen voor één

eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een

jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor de schade echter

normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de

meer bedragen dan € 500.000,=.

wederpartij niet bevoegd de zaken te bezwaren en/of te

3. Aansprakelijkheid van LOGIC voor indirecte schade, gevolgschade,

verpanden, anders dan het hierna te noemen voorbehouden

letselschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde

pandrecht, of hier enig ander recht op te vestigen.

goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van

4. Indien de wederpartij in strijd met lid 1 tot en met lid 3 handelt,

aanspraken van afnemers van wederpartij, verminking of verlies van

verbeurt deze ten gunste van LOGIC een boete voor iedere

data, schade verband houdende met het gebruik van door wederpartij

handeling van € 5.000,=. Een en ander laat onverlet het recht van

aan LOGIC voorgeschreven zaken, materialen of software van derden,

LOGIC om de door haar geleden en te lijden schade van de

schade verband houdende met de inschakeling van door wederpartij

wederpartij te vorderen.

aan LOGIC voorgeschreven toeleveranciers, uit welke hoofde dan ook,

5. Op geleverde zaken die door betaling in eigendom van de

is uitgesloten.

wederpartij zijn overgegaan en zich nog in handen van de

4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is

wederpartij bevinden, behoudt LOGIC zich hierbij reeds nu en voor

steeds dat de wederpartij de schade binnen vijf werkdagen na het

alsdan de pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW, zulks

ontstaan daarvan schriftelijk bij LOGIC meldt. Iedere rechtsvordering

tot meerdere zekerheid van enige andere vordering welke LOGIC

uit hoofde van schadevergoeding in de ruimste zin van het woord, is

op de wederpartij mocht hebben. De wederpartij is eveneens

niet ontvankelijk en vervalt aldus, indien zij wordt ingesteld na verloop

gehouden medewerking te verlenen aan het vestigen van een

van 24 maanden na het ontstaan van de vordering.

pandrecht als voornoemd op de door LOGIC geleverde zaken

5. De wederpartij vrijwaart LOGIC voor alle aanspraken van derden

welke door de wederpartij zijn bewerkt of verwerkt, waardoor het

wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een

eigendomsvoorbehoud van LOGIC is komen te vervallen. De

product of systeem dat door de wederpartij al dan niet aan een derde

wederpartij is gehouden op het eerste verzoek van LOGIC zijn

is geleverd en dat mede bestond uit door LOGIC geleverde

medewerking te verlenen aan alle noodzakelijke handelingen voor

apparatuur, programmatuur, of andere materialen.

de vestiging van het voorbehouden pandrecht.

6. Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle

6. Indien derden enig recht op het door LOGIC onder haar eigen

(rechts)personen waarvan LOGIC zich ter uitvoering van de

voorbehoud geleverde wil vestigen of doen gelden, is de

overeenkomst bedient.

wederpartij gehouden LOGIC zo snel als redelijke wijze verwacht
mag worden hiervan op de hoogte te stellen.
7. De wederpartij verplicht zich op het eerste verzoek van LOGIC
daartoe de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te
verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en
waterschade en tegen diefstal. De wederpartij verplicht zich er
voorts toe alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraar met
betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te
verpanden aan LOGIC op de manier zoals voorgeschreven in
artikel 3:239 BW.
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ARTIKEL 10 – RECHTEN VAN INTELLECTUELE OF INDUSTRIELE

ARTIKEL 13 – TOEPASSELIJK RECHT

EIGENDOM

Op elke overeenkomst tussen LOGIC en de wederpartij is Nederlands

Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de

recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Koopverdrag van

krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking

Wenen of enig ander internationaal verdrag, waarbij (onder meer) de

gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of

internationale handelskoop wordt geregeld, is uitgesloten.

andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie,
rapporten offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan,

Gedeponeerd

berusten uitsluitend bij LOGIC, diens licentiegevers of diens

Nederland, KvK handelsregister # 12039757

toeleveranciers.

De

wederpartij

verkrijgt

uitsluitend

bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Venlo,

de

gebruikersrechten die bij de wet uitdrukkelijk worden toegekend.
Ieder ander of verdergaand recht van de wederpartij tot
verveelvoudiging van programmatuur, websites, databestanden of
andere materialen is uitgesloten. Een aan de wederpartij
toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar
aan derden. De wederpartij zal niet zonder voorafgaande
schriftelijk toestemming van LOGIC de producten en resultaten
van diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar
maken, verveelvoudigen of aan derden ter beschikking stellen. Het
is de wederpartij niet toegestaan enige aanduiding betreffende het
vertrouwelijke karakter dan wel de betreffende auteursrechten,
merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of
industriële

eigendom

uit

de

programmatuur,

websites,

databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te
wijzigen.
ARTIKEL 11 – ONGEOORLOOFD GEBRUIK
De wederpartij mag op geen enkele wijze van de aangeboden
diensten of faciliteiten, daaronder begrepen de aangeboden
opslagruimten, aanwenden tot het plegen van strafbare feiten of
inbreuken, het veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van
LOGIC of derden. De activiteiten van de wederpartij mogen
evenmin aanleiding daartoe geven. Op eerste verzoek van LOGIC
zal de wederpartij LOGIC hiervoor vrijwaren (inclusief voor
advocatenkosten) en op zijn eigen kosten tussenkomen in elke
procedure ingesteld tegen LOGIC die hiermee verband houdt. De
wederpartij verzekert onmiddellijk gevolg te geven aan elk verzoek
van LOGIC alsook aan elk redelijk verzoek van een derde tot
verwijdering en/of aanpassing op zodanige wijze dat het feit, de
inbreuk, schade of hinder te niet wordt gedaan. De wederpartij
doet afstand van zijn recht om enige schadevergoeding van
LOGIC te claimen.
ARTIKEL 12 – BEVOEGDE RECHTER
Alle geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten tussen LOGIC
en de wederpartij worden beslecht door de rechtbank Limburg,
locatie Roermond althans door de sector kanton, locatie
Roermond van die rechtbank.
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