Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden HollandPatentSearch
(1 november 2018)
Pagina 1 van 2
Artikel 1. Definities

Artikel 6. Betaling

In deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden wordt verstaan
onder:
HollandPatentSearch: octrooionderzoeksbureau HollandPatentSearch,
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
numer 14109006.
Opdrachtgever: de partij (natuurlijke- of rechtspersoon) die een opdracht tot
werkzaamheden geeft aan HollandPatentSearch.
Partijen: HollandPatentSearch en Opdrachtgever tezamen.

6.1 Betaling door Opdrachtgever dient te geschieden in euro’s middels
overmaking op een door HollandPatentSearch aangewezen bank- of
girorekening, binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk
anders is overeengekomen.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden zijn van
toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en offertes van
HollandPatentSearch en op overeenkomsten tussen Partijen.
2.2 Eventuele Algemene Voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van
toepassing op aanbiedingen, werkzaamheden en offertes van
HollandPatentSearch en op overeenkomsten tussen Partijen, tenzij
anderszins schriftelijk is overeengekomen.
2.3 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk
uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2.4 Mocht enige bepaling van deze Algemene Leverings- en
Betalingsvoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zullen de overige
bepalingen volledig van kracht blijven en zal (zullen) de nietige of
vernietigde bepaling(en) van deze Algemene Leverings- en
Betalingsvoorwaarden worden vervangen door een geldige bepaling(en)
waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of
vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.
Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst
Alle vooraf gegeven prijsindicaties zullen door HollandPatentSearch
schriftelijk of per e-mail bevestigd worden in een offerte. Iedere offerte blijft
30 dagen geldig. In de offerte wordt een leveringstijd aangegeven. De
overeenkomst komt tot stand door acceptatie van de offerte door
Opdrachtgever. Acceptatie kan schriftelijk of per e-mail geschieden.
Artikel 4. Uitsluiting arbeidsovereenkomst
4.1 De tussen Partijen tot stand gekomen overeenkomst als bedoeld in
artikel 3 is een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 van
het Burgerlijk Wetboek.
4.2 Partijen sluiten uitdrukkelijk uit dat er tussen hen met betrekking tot de
opdracht enigerlei dienstbetrekking of arbeidsovereenkomst in de zin van
artikel 7:610 van het Burgerlijk Wetboek bestaat.
4.3 HollandPatentSearch is zelf aansprakelijk voor de afdracht van
inkomstenbelasting en sociale premies.

6.3 Alle in het kader van de nakoming van de tussen Partijen gesloten
overeenkomst(en) door HollandPatentSearch te maken gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van Opdrachtgever,
waarbij de buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld conform de staffel
van het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten.
Artikel 7. Aansprakelijkheid
7.1 HollandPatentSearch kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor
eventuele schade veroorzaakt door of gerelateerd aan de door
HollandPatentSearch verleende diensten of geleverde informatie, met
uitsluiting van eigen schuld en/of grove nalatigheid.
7.2 Iedere aansprakelijkheid van HollandPatentSearch uit hoofde van een
gebeurtenis - daaronder begrepen een nalaten - die tot aansprakelijkheid
leidt, blijft beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval voor de
opdracht in rekening is gebracht.
7.3 Opdrachtgever vrijwaart HollandPatentSearch voor vorderingen van
derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan
HollandPatentSearch onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
7.4 HollandPatentSearch kan niet aansprakelijk gesteld worden voor
schade die voortvloeit uit onjuistheden en/of onvolledigheden in de bij de
werkzaamheden gebruikte externe registers of databases.
7.5 Aansprakelijkheid van HollandPatentSearch voor indirecte schade,
waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is te allen tijde uitgesloten.
Artikel 8. Geschillen
8.1 In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit
daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen Partijen trachten deze in
eerste instantie in onderling overleg op te lossen.
8.2 Indien een geschil als hiervoor bedoeld niet in onderling overleg
opgelost kan worden, zullen Partijen trachten dit op te lossen met behulp
van Mediation conform het daartoe strekkende reglement van de Stichting
Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de
aanvangsdatum van de Mediation.

4.4 Opdrachtgever verklaart zich er uitdrukkelijk mee akkoord dat
HollandPatentSearch ook ten behoeve van andere opdrachtgevers
werkzaamheden verricht.
Artikel 5. Uitvoering opdracht
5.1 HollandPatentSearch baseert zich bij de uitvoering van de
werkzaamheden op de door Opdrachtgever verstrekte informatie, waarbij
Opdrachtgever verantwoordelijk is voor de volledigheid en juistheid van
deze informatie.
5.2 Voor elke door HollandPatentSearch aanvaarde opdracht geldt dat
sprake is van een inspanningsverplichting. HollandPatentSearch zal naar
beste kunnen en vermogen de opdracht uitvoeren,maar geeft geen garantie
op juistheid en/of volledigheid van de aan klanten geleverde gegevens.
5.3 Alle informatie die de Opdrachtgever verstrekt en die tijdens de
uitvoering van de werkzaamheden gegenereerd wordt zal door
HollandPatentSearch strikt vertrouwelijk worden behandeld.

6.2 Indien Opdrachtgever niet binnen de in lid 1 van dit artikel genoemde
termijn heeft betaald, is HollandPatentSearch gerechtigd, nadat hij
Opdrachtgever ten minste een maal heeft aangemaand te betalen, zonder
nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van
HollandPatentSearch, vanaf de vervaldag Opdrachtgever de wettelijke
rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.

8.3 Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te
lossen met behulp van Mediation, zal dat geschil worden beslecht door de
bevoegde Nederlandse rechter.
Artikel 9. Toepasselijk recht
Tenzij anders wordt overeengekomen is op alle overeenkomsten tussen
Partijen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn Nederlands recht
van toepassing. Zo nodig zullen Partijen zich wenden tot de bevoegde
Nederlandse rechter, ook indien Opdrachtgever woonachtig of gevestigd is
buiten Nederland.
Artikel 10. Vindplaats / Wijzigingen
De tekst van deze voorwaarden is gedeponeerd ten kantore van de Kamer
van Koophandel. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie
c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de
opdracht.
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General Terms and Conditions of Supply and Payment (1 November 2018)

Article 6. Payment

This English translation is only intended for informative purposes.
Only the original version in the Dutch language, filed at the Chamber
of Commerce, is legally binding.

6.1 The Client will pay within thirty calendar days of the invoice date, in
euros, by transfer to a bank account specified by HollandPatentSearch,
unless agreed otherwise in writing.

Article 1. Definitions

6.2 If the Client fails to pay an invoice within the term specified in section 1
of this article, HollandPatentSearch is entitled, subject to first sending at
least one reminder to the Client, to charge the Client statutory interest on
the outstanding payment up to the date of payment in full, without the need
to serve any notice of holding the Client in default and without prejudice to
the other rights of HollandPatentSearch.

In these General Terms and Conditions of Supply and Payment (the
General Conditions) the following definitions apply:
HollandPatentSearch: HollandPatentSearch, a patent search firm based in
the Netherlands, registered in the Commercial Register of the Netherlands
Chamber of Commerce under number 14109006;
The Client: a natural person or legal entity that commissions
HollandPatentSearch to carry out work;
The Parties: both HollandPatentSearch and the Client together.
Article 2. Scope
2.1 These General Conditions are applicable to all offers, quotations and
work by HollandPatentSearch and to all contracts between the Parties.
2.2 Any general terms and conditions of the Client will not be applicable to
the offers, quotations and work from HollandPatentSearch and to contracts
between the Parties, unless agreed otherwise in writing.
2.2 All offers are free of obligations, unless expressly stated otherwise in
writing.
2.3 Should any provision of these General Conditions be void or be
annulled, the remaining provisions will remain fully valid and the void or
annulled provision(s) will be replaced by (a) valid provision(s) that is (are)
as close as possible in purpose and intention as the void or annulled
provision(s).
Article 3. Entering into a contract
All initial price indications supplied by HollandPatentSearch will be
confirmed in a written quotation, sent digitally or otherwise. All quotations
remain valid for a period of thirty calendar days. The quotation will include a
statement regarding to a delivery period. The contract is entered into by
acceptance of the quotation by the Client, either in writing or by electronic
mail.
Article 4. Exclusion of contract of employment
4.1 The contract which the Parties enter into as referred to in Article 3, is a
service provision agreement as referred to in Article 7:400 of the Dutch Civil
Code.
4.2 Concerning the work, the Parties expressly exclude the presence of any
kind of employment agreement as defined in Article 7:610 of the Dutch Civil
Code.
4.3 HollandPatentSearch bears the responsibility for the payment of income
tax and social charges.
4.4 The Client expressly agrees to HollandPatentSearch also carrying out
work on behalf of other clients.
Article 5. Execution of the work
5.1 HollandPatentSearch carries out work on the basis of the information
supplied by the Client. The Client is responsible for completeness and
correctness of this information.
5.2 HollandPatentSearch has a best-endeavours obligation with respect to
the work and will carry out all work to the best of its knowledge and ability,
but without giving any guarantee as to the correctness and completeness of
the information supplied to the Client.

6.3 All judicial and extrajudicial costs incurred by HollandPatentSearch in
enforcing compliance with its contract with the Client are payable by the
Client. Extrajudicial costs are established according to the legal tariff of the
Dutch Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten.
Article 7. Liability
7.1 HollandPatentSearch is not liable for any loss caused by, or related to,
the services or information it supplies, except in the case of its own
deliberate act or gross negligence.
7.2 Any finding of liability on the part of HollandPatentSearch based on any
act or omission on its part is limited to the amount invoiced for the work in
question.
7.3 The Client indemnifies HollandPatentSearch for any third-party claim in
respect of loss caused by the supply by the Client to HollandPatentSearch
of incorrect or incomplete information.
7.4 HollandPatentSearch is not liable for damage resulting from errors
and/or incompleteness in the external registers or databases used in the
work.
7.5 HollandPatentSearch is not liable for indirect loss, including
consequential loss, loss of profits, missed savings and loss resulting from
business interruption.
Article 8. Disputes
8.1. In the event of any dispute arising under these General Conditions or
any contracts to which these General Conditions apply, the Parties shall
first attempt to reach a negotiated solution.
8.2 If such a dispute cannot be resolved by negotiation, the Parties will
attempt resolution with the aid of mediation according to the relevant
regulations of the Netherlands Mediation Institute in Rotterdam as are
current at the time the Mediation is commenced.
8.3 If it is not possible to resolve a dispute through Mediation, the dispute
must be brought before a Dutch court with relevant jurisdiction.
Article 9. Jurisdiction
Unless agreed otherwise, all contracts between the Parties that are
governed by these General Conditions are subject to Dutch law.
Accordingly, the Parties must bring any irresolvable dispute before a Dutch
court, even if the Client lives, or has its registered office, outside the
Netherlands.
Article 10. Source of the Conditions
These General Conditions are filed at the Netherlands Chamber of
Commerce. The version that shall bind the Parties is the most recently filed
Dutch version or the version current at the time of effectuation of the
contract.

5.3 All information supplied by the Client or that is generated during the
execution of the work shall be treated by HollandPatentSearch as strictly
confidential.
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