ALGEMENE VOORWAARDEN OPN
1.
OPN. Ondernemers Pers Nederland BV te
Nieuwveen.
Opdrachtgever. Iedere wederpartij van OPN
die zekere gegevens van OPN wenst af te nemen, of aan
wie OPN zekere gegevens, al dan niet tegen vergoeding, ter
beschikking wenst te stellen.
Overeenkomst. Iedere overeenkomst tussen
OPN en de opdrachtgever met betrekking tot het ter
beschikking stellen van zekere gegevens, al dan niet tegen
vergoeding, door OPN aan de opdrachtgever.
Gegevens. Het geheel of een gedeelte van de
informatie welke OPN in één of meerdere door haar
aangehouden computerbestanden en/of andere gegevensverzamelingen ter beschikking heeft over ondernemingen in
Nederland.
2.
Deze Algemene Voorwaarden zijn van
toepassing op alle schriftelijke en mondelinge offertes,
leveringen en diensten aan opdrachtgever. Voor zover
activiteiten worden uitgevoerd anders dan in deze
Voorwaarden staan vermeld, zijn hierop tevens deze
Algemene Voorwaarden van toepassing. Voorzover niet
uitdrukkelijk anders is overeengekomen gelden niet de
algemene voorwaarden van opdrachtgever, ook niet naast
de onderhavige Algemene Voorwaarden van OPN. Van
deze laatste voorwaarden kan alleen met wederzijdse
uitdrukkelijke schriftelijke overeenstemming worden
afgeweken.
3.1
Alle offertes geschieden geheel vrijblijvend,
tenzij het tegendeel schriftelijk is vermeld. OPN is niet
gebonden aan enigerlei offerte, mededeling of toezegging
van eigen employees of derden, zolang deze niet schriftelijk
is bevestigd en de handtekening bevat van die personen die
statutair bevoegd en/of gemachtigd zijn OPN te
vertegenwoordigen.
3.2
OPN streeft ernaar, vermelde prijzen en
aantallen zo nauwkeurig mogelijk in de publicaties aan te
geven. Echter wordt door OPN nimmer aansprakelijkheid
aanvaard voor onvolledigheid van of fouten in de verstrekte
gegevens, alsmede voor de kredietwaardigheid van de door
OPN verstrekte adressen.
3.3
In verband met de vaste kosten, verbonden
aan het leveren van gegevens, dan wel het verzorgen van
een mailing, wordt een minimumorderbedrag gefactureerd,
zoals vermeld in de laatst verschenen publicatie.
3.4
Indien op verzoek van opdrachtgever een
telling wordt gemaakt van het aantal gegevens binnen een
selectie, zonder dat hieruit een opdracht voor definitieve
levering volgt, worden deze tellingkosten in rekening
gebracht voor een bedrag als vermeld in de laatst
verschenen publicatie.
4.1
In alle gevallen waarin gegevens door OPN ter
beschikking worden gesteld geldt dit onder de uitdrukkelijke
voorwaarde dat:
(a)
de door OPN geleverde gegevens alsmede
het recht op vermenigvuldiging daarvan, het
onvervreemdbaar eigendom blijft van OPN. OPN verleent
aan opdrachtgever een niet exclusieve en nietoverdraagbare licentie voor het gebruik van de gegevens.
(b)
de gegevens dienen uitsluitend voor intern
eigen gebruik van de opdrachtgever, met dien verstande dat
de gegevens die op cd-rom ter beschikking zijn gesteld ook
kunnen worden gebruikt voor mailings.
(c)
het is opdrachtgever onder geen beding
toegestaan de gegevens vaker te gebruiken dan
overeengekomen met OPN. Het gebruik van de gegevens
(op welke wijze dan ook) wordt in ieder geval onmiddellijk
gestaakt na beëindiging van een abonnement.
(d)
het is opdrachtgever onder geen beding
toegestaan gegevens door te leveren, ter inzage of ter
beschikking te stellen aan derden (waaronder begrepen met
opdrachtgever samenwerkende en/of in groep verbonden
vennootschappen), in welke vorm of voege ook.
(e)
het opdrachtgever onder geen beding
toegestaan gegevens over te typen, te kopiëren (of
anderszins) en te gebruiken voor eigen doeleinden en/of
deze gegevens door te leveren, ter inzage of ter beschikking
te stellen aan derden (waaronder begrepen met
opdrachtgever samenwerkende en/of in groep verbonden
vennootschappen), in welke vorm of voege ook.
(f)
afwijking van vorenstaande bepalingen is
slechts mogelijk na schriftelijke akkoordbevinding van OPN.
(g)
ter controle op de naleving van dit artikel
bestaat de mogelijkheid dat in geleverde gegevens
(waaronder adresgroepen) controlegegevens (adressen)
opgenomen zijn.
4.2
Bij overtreding van het vorenstaande wordt
opdrachtgever van rechtswege, zonder ingebrekestelling,
een bedrag verschuldigd ten bedrage van het tienvoudige
van de oorspronkelijke factuur, onverminderd verdere
aanspraken tot schadevergoeding, alsmede aanspraken als
vermeld onder artikel 14.
5.1
De levering van gegevens geschiedt onder
rembours, waarbij de verzendkosten in rekening gebracht
worden. Indien de verzending op verzoek van
opdrachtgever per expresse, koerier e.d. plaatsvindt,
worden de kosten hiervan doorberekend. Dit geldt eveneens
voor de verzendkosten naar het buitenland.

5.2
Gegevens worden onder geen beding door
OPN teruggenomen, resp. gecrediteerd. Met de aflevering is
de prestatie voltooid.
5.3
Is opdrachtgever een vooruitbetaling
verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde
gegevens en/of materialen ter beschikking te stellen, dan
gaat de leveringstermijn niet eerder in dan nadat de
betaling geheel is ontvangen resp. de gegevens en/of
materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.
5.4
Een overeenkomst kan - tenzij uitvoering
blijvend onmogelijk is - door opdrachtgever niet wegens
termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij OPN de
overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een,
haar na afloop van de overeengekomen leveringstermijn
schriftelijk aangezegde, redelijke termijn. Ontbinding is
slechts toegestaan voor zover van opdrachtgever
instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet
kan worden gevergd.
5.5
Tenzij anders is afgesproken, geschiedt de
levering vanaf het magazijn van OPN. Leveringstermijnen
zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Op
opdrachtgever rust een afnameplicht.
5.6
Het risico van verlies, vernietiging en/of
schade voor te leveren zaken gaat op opdrachtgever over
op het moment dat deze zaken op de overeengekomen
plaats van levering worden afgeleverd. Dezelfde risicoovergang heeft plaats op het moment dat OPN zaken
conform overeenkomst ter aflevering aanbiedt en
opdrachtgever om welke reden dan ook niet afneemt;
alsdan komen tevens alle door opdrachtgever in verband
met de aanbieding vergeefs gemaakte kosten en eventuele
verdere kosten van vervoer, bewaring en opslag voor
rekening van opdrachtgever.
5.7
Het risico van verlies, vernietiging en/of
schade voor zaken die opdrachtgever aan OPN ter
bewerking geeft, blijft bij opdrachtgever voor zover bij
bijzondere overeenkomst niet anders is bepaald.
6.
Tenzij anders is overeengekomen zijn alle
bedragen exclusief B.T.W. en andere overheidsheffingen.
De stijging van de kosten, die voor OPN na 3 maanden na
het tot stand komen van de overeenkomst mede in verband
met de uitvoering daarvan optreden - b.v. stijging van
aankoopprijzen, lonen, transport - mag OPN
doorberekenen. Een stijging van de B.T.W. of van andere
overheidsheffingen mag steeds worden doorberekend. Bij
abonnementen heeft OPN het recht deze kosten jaarlijks
door te berekenen en het abonnementsgeld te herzien.
7.1
Te allen tijde heeft OPN het recht om van
opdrachtgever gehele of gedeeltelijke betaling vooruit te
verlangen, terwijl OPN gerechtigd is de levering van de
gegevens op te schorten totdat het verlangde voorschotbedrag is betaald.
7.2
Betaling van de overeengekomen prijs dient te
geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum.
7.3
Bij niet-tijdige betaling raakt opdrachtgever,
zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in
verzuim. Over het achterstallige bedrag bij
handelstransacties is direct opeisbaar verschuldigd de
wettelijke rente voor handelstransacties. Een gedeelte van
de maand geldt in dit verband als een hele maand.
OPN mag voorts, voor zover levering onder
enige met opdrachtgever gesloten overeenkomst nog niet
heeft plaatsgevonden, deze levering geheel opschorten
totdat volledige betaling van het achterstallige bedrag is
ontvangen. Blijft ook na aanmaning betaling binnen een
aangezegde nadere termijn uit, dan is OPN bevoegd de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk middels een
schriftelijke verklaring te ontbinden, zulks onverminderd
haar recht op schadevergoeding.
7.4
De eigendom van de geleverde zaken blijft bij
OPN totdat de opdrachtgever al hetgeen hij aan OPN in
verband met leveringen verschuldigd is heeft voldaan.
OPN is gerechtigd, bij niet tijdige betaling, de
hem in eigendom toebehorende zaken eigenmachtig terug
te nemen, waar deze zich ook bevinden. Opdrachtgever
verleent op eerste verzoek van OPN andere, al dan niet
aanvullende, zekerheid voor de betaling.
7.5
Verrekening door opdrachtgever met een
tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de
tegenvordering door OPN uitdrukkelijk is erkend
of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.
8.1
Opdrachtgever is gehouden om leveringen
binnen 5 werkdagen na uitvoering nauwgezet op eventuele
tekortkomingen te keuren en geconstateerde
tekortkomingen onverwijld schriftelijk aan OPN te melden,
één en ander op straffe van verval van het recht van beroep
op tekortkomingen, die redelijkerwijs bij nauwgezette
keuring ontdekt hadden kunnen worden. Bij de keuring
vastgestelde tekortkomingen en die tekortkomingen in het
geleverde, die bij de keuring redelijkerwijs niet
geconstateerd konden worden maar binnen 3 maanden na
uitvoering van de levering alsnog worden ontdekt en binnen
5 werkdagen na ontdekking schriftelijk zijn gemeld, worden
door OPN kosteloos ongedaan gemaakt door - naar keuze
van OPN - herstel en/of vervanging, tenzij eventuele
tekortkomingen zijn veroorzaakt door opdrachtgever.

8.2
Tekortkomingen in het geleverde geven geen
grond voor ontbinding van de betreffende overeenkomst,
tenzij het gaat om tekortkomingen als in het vorig lid
bedoeld en OPN na herhaalde pogingen er niet in slaagt de
tekortkomingen aanvaardbaar op te heffen. Alsdan is
opdrachtgever tot ontbinding bevoegd, indien en voor zover
instandhouding van de betreffende overeenkomst in
redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
9.1
De gegevens en alle overige door OPN aan
opdrachtgever verstrekte informatie blijft eigendom van
OPN. De informatiedrager die gebruikt wordt om de
gegevens aan opdrachtgever ter beschikking te stellen
wordt na afgifte door OPN aan opdrachtgever en na betaling
door opdrachtgever, aan OPN van de overeengekomen
prijs, eigendom van opdrachtgever.
9.2
Alle auteursrechten en andere intellectuele
eigendomsrechten met betrekking tot de gegevens berusten
bij OPN en worden door OPN voorbehouden.
10.
Onder overmacht met betrekking tot de
overeenkomst wordt verstaan, al hetgeen daaromtrent in
Wet en Jurisprudentie wordt begrepen en voorts alle buiten
de invloedssfeer van OPN gelegen oorzaken en
omstandigheden op grond waarvan OPN niet of niet-tijdig
aan het verplichtingen kan voldoen. Tijdelijke overmacht
geeft opdrachtgever niet het recht ontbinding van de
overeenkomst te vorderen. OPN zal nooit gehouden zijn in
geval van overmacht schade, van welke aard dan ook, te
vergoeden.
11.1
OPN verleent geen enkele garantie terzake de
gegevens en overige door haar geleverde informatie of
terzake van de informatiedrager.
11.2
OPN sluit uitdrukkelijk iedere
aansprakelijkheid uit voor alle schade, uit welke hoofde dan
ook ontstaan, daaronder begrepen alle (in)directe schade,
zoals gevolgschade, ondermeer veroorzaakt door het niet of
niet tijdig ter beschikking stellen van gegevens of verband
houdende met het gebruik van gegevens, eventuele
onvolledigheden of fouten in gegevens, schade onder meer
ten gevolge van het verloren gaan van gegevens , de
bestanden en de informatiedragers, met inbegrip van de
kosten, gemaakt om gegevens te herstellen of te
reproduceren.
11.3
In het kader van de Wet Bescherming
Persoonsgegevens is OPN gerechtigd het doel van het
gebruik van gegevens bij opdrachtgever na te vragen.
Indien OPN de indruk heeft, dat het doel niet in
overeenstemming is met de wet is OPN gerechtigd
gegevens niet beschikbaar te stellen. Ter bevestiging van
het juiste gebruik kan OPN de doelomschrijving op de
opdrachtbevestiging vermelden. Voor gegevens die bij OPN
in beheer gegeven zijn, aanvaardt OPN generlei
aansprakelijkheid in het kader van het nakomen van de
verplichtingen inzake de Wet Bescherming
Persoonsgegevens.
11.4
Indien en voorzover op OPN al
aansprakelijkheid mocht rusten, zal OPN uitsluitend
aansprakelijk zijn voor directe schade, indien en voorzover
deze veroorzaakt is ten gevolge van grove schuld en opzet
van OPN, of één van haar ondergeschikten of derden,
waarvan OPN zich bij de uitvoering van de overeenkomst
bedient. De totale aansprakelijkheid van OPN per
gebeurtenis of serie van gebeurtenissen zal nimmer meer
bedragen dan de vergoeding die opdrachtgever aan OPN
voor de gegevens of overige informatie heeft betaald of
verschuldigd is of verschuldigd zou zijn.
12.
Opdrachtgever vrijwaart OPN van aanspraken
van derden, terzake van schade, welke voortvloeit uit het al
dan niet ter beschikking stellen van of uit het gebruik van de
gegevens.
13.
Voorzover in deze Algemene Voorwaarden
niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en
andere bevoegdheden van opdrachtgever ook jegens OPN
in verband met leveringen van opdrachtnemer in ieder geval
12 maanden na hun ontstaan.
14.
Alle kosten, zowel buitengerechtelijke als
gerechtelijke (inclusief de kosten van de juridische bijstand),
die voor OPN verbonden zijn aan de handhaving van haar
rechten jegens opdrachtgever, komen voor rekening van
opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen
minimaal € 300.
15.
Op overeenkomsten en andere
rechtsbetrekkingen tussen OPN en opdrachtgever is
Nederlands recht van toepassing, zulks met uitsluiting van
het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale
koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980
(CISG).
16.
Van geschillen tussen OPN en opdrachtgever
neemt in eerste aanleg bij uitsluiting kennis de
arrondissementsrechtbank te Utrecht, behoudens het
geschil aan de kantonrechter behoort te worden voorgelegd.
OPN is bevoegd zich te wenden tot een andere, op grond
van de wet bevoegde rechter.
17.
Deze Algemene Voorwaarden, waarvan een
exemplaar kosteloos wordt toegezonden, zijn van kracht
geworden op 1 september 2004, zijnde de dag van
deponering bij de Kamer van Koophandel te Leiden (KVKnr. 30089713).

