ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN
Cross Media Nederland B.V.
Artikel 1. Definities
Met een hoofdletter geschreven begrippen hebben, zowel
in enkelvoud als in meervoud, de betekenis zoals in dit
artikel vermeld:
a. Cross: de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Cross Nederland B.V., handelend
onder de handelsnaam Cross, gevestigd aan de
Nieuwe Haven 133, 3116 AC te Schiedam en
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer
van Koophandel onder nummer 56824742.
b. Opdrachtnemer: de natuurlijke- of rechtspersoon
van wie Cross Diensten en/of Werken afneemt.
c. Partijen: Cross en Opdrachtnemer gezamenlijk.
d. Schriftelijk: per post of per e-mail.
e. Overeenkomst: de tussen Cross en Opdrachtnemer
gesloten overeenkomst voor de levering van Werken
en/of Diensten in overeenstemming met deze
Inkoopvoorwaarden.
f.
Diensten: de door Opdrachtnemer krachtens de
Overeenkomst te leveren diensten, zoals het
ontwikkelen, configureren en/of aanpassen van
Werken en/of het leveren of ter beschikking stellen
van een Medium, één en ander in de ruimste zin van
het woord.
g. Werken: de Dienst die strekt tot het ontwikkelen,
configureren en/of aanpassen van werken zoals
grafische-, tekstuele- en/of audiovisuele producten.
h. Medium: een fysiek of digitaal middel voor het
verstrekken van informatie, zoals een tijdschrift,
boek of abonnement dan wel enig ander medium,
waarin danwel waarmee informatie kan worden
gedeeld c.q. gepubliceerd.
i.
Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten
van intellectuele eigendom en daarmee verwante
rechten, waaronder begrepen – maar niet beperkt
tot auteursrechten, databankrechten, rechten op
domeinnamen, handelsnaamrechten, rechten op
knowhow, merkrechten, modelrechten, naburige
rechten en octrooirechten.
j.
Inkoopvoorwaarden: de onderhavige algemene
inkoopvoorwaarden
van
Cross,
welke
zijn
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder
nummer 56824742.
Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Deze Inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de
Overeenkomst ter uitsluiting van enige andere
voorwaarden welke de Opdrachtnemer tracht op te
leggen of op te nemen. De toepasselijkheid van
eventuele voorwaarden van Opdrachtnemer is
uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Afwijkingen van deze Inkoopvoorwaarden zijn alleen
van
toepassing
als
zij
Schriftelijk
tussen
Opdrachtnemer en Cross zijn overeengekomen.
3. Als een bepaling van deze Inkoopvoorwaarden nietig
is of vernietigd wordt, dan zullen de overige
bepalingen volledig van kracht blijven. Daarnaast zal
de nietige of vernietigde bepaling worden vervangen
door een nieuwe bepaling waarbij zoveel mogelijk
het doel en de strekking van de nietige of vernietigde
bepaling in acht wordt genomen.
4. Cross
behoudt
zich
het
recht
voor
de
Inkoopvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Wijzigingen treden in werking 30 dagen na
bekendmaking
van
de
wijzigingen
aan
Opdrachtnemer. Niet-inhoudelijke wijzigingen van

ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden
doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving.
Artikel 3. Offerte en totstandkoming Overeenkomst
1. Een aanvraag van Cross tot het uitbrengen van een
offerte is vrijblijvend. Alle kosten gemoeid met het
opstellen van een offerte/ aanbieding zijn voor
rekening van de Opdrachtnemer.
2. De inhoud van alle offertedocumenten zijn bindend.
Als geleverde Werken en/of verrichte Diensten niet
overeenkomen met de offertedocumenten, dan
voldoen de geleverde Werken en/of de verrichte
Diensten niet aan de Overeenkomst.
3. De Overeenkomst komt uitsluitend tot stand op het
moment dat door Opdrachtnemer en Cross een
Schriftelijke Overeenkomst is ondertekend of Cross
Schriftelijk een uitdrukkelijk akkoord heeft gegeven
op de offerte van Opdrachtnemer.
Artikel 4. Uitvoering Overeenkomst
1. Opdrachtnemer is verplicht om met maximale
zorgvuldigheid en vaardigheid de Diensten te
verrichten en te leveren.
2. Opdrachtnemer is vrij de Diensten naar eigen inzicht
en zonder toezicht of leiding van Cross uit te voeren,
rekening houdend met de instructies van Cross.
Opdrachtnemer is verplicht om gevolg te geven aan
een tijdig verleende en redelijke aanwijzing over het
resultaat van de opdracht. Voor het overige zal
Opdrachtnemer bij het uitvoeren van de opdracht
rekening houden met redelijke wensen van Cross.
3. Als de Diensten die Opdrachtnemer op basis van de
Overeenkomst
moet
verrichten
met
zich
meebrengen dat Opdrachtnemer de te verrichten
Diensten moet afstemmen met diensten van derden,
dan is Opdrachtnemer verplicht om zich in te
spannen met deze derden in overleg te treden en
samen te werken.
4. Cross zal zich inspannen om al datgene te doen en
laten wat redelijkerwijs wenselijk en nodig is om een
juiste en tijdige uitvoering van de Diensten mogelijk
te maken. In het bijzonder zal Cross zich er voor
inspannen dat alle gegevens, informatie of
materialen waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat
deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
Diensten, tijdig aan Opdrachtnemer worden
verstrekt. Mochten deze gegevens, informatie of
materialen ongeschikt zijn voor de uitvoering van de
Diensten, dan dient de Opdrachtnemer Cross hiervan
onmiddellijk op de hoogte te stellen.
5. Opdrachtnemer
dient
te
voldoen
aan
alle
afgesproken data voor het leveren van de Werken
c.q.
Diensten,
zoals
gespecifieerd
in
de
Overeenkomst of kenbaar gemaakt door Cross aan
Opdrachtnemer. De overeengekomen termijnen zijn
fatale termijnen, tenzij expliciet anders schriftelijk
bepaald door Cross.
6. Indien op enig moment de Opdrachtnemer voorziet
dat hij de verplichtingen in verband met een
geaccepteerde opdracht niet, niet tijdig of niet naar
behoren kan nakomen, dan dient de Opdrachtnemer
Cross hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen
onder opgave van de verwachte duur van de
verhindering. Opdrachtnemer is verplicht zelf
maatregelen te treffen of aan te bevelen om de
ongestoorde voortgang van de werkzaamheden te
waarborgen.
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7.

Opdrachtnemer stelt Cross onmiddellijk in kennis
van de voltooiing van de opdracht als Cross daarvan
anders niet op de hoogte zou zijn.
8. Zonder schriftelijke toestemming van Cross is het de
Opdrachtnemer niet toegestaan enige uit de
Overeenkomst
voortvloeiende
rechten
en
verplichtingen geheel noch gedeeltelijk aan derden
over te dragen.
9. Opdrachtnemer is niet gerechtigd om zonder
Schriftelijke
toestemming
van
Cross
de
Overeenkomst te wijzigingen wat leidt tot een
vermindering of aanvulling.
10. Cross kan de Opdrachtnemer altijd verzoeken om de
Overeenkomst te wijzigen. Bij een verzoek tot
wijziging van de Overeenkomst door Cross geldt dat:
a. Als Cross de Overeenkomst geheel of
gedeeltelijk annuleert, de Opdrachtnemer enkel
de door Opdrachtnemer aangetoonde reeds
gemaakte kosten ten behoeve van de
geannuleerde of het geannuleerde deel van de
Overeenkomst bij Cross in rekening mag
brengen;
b. Als Cross de Overeenkomst wenst aan te vullen,
moet de Opdrachtnemer Cross Schriftelijk
informeren over de hiermee gepaard gaande
kosten, waar Cross eerst akkoord op moet geven
alvorens de definitieve aanvullende opdracht is
verstrekt. Indien een Schriftelijk akkoord van
Cross met betrekking tot het aanvullen van de
Overeenkomst ontbreekt, kan Cross niet worden
verplicht om enige (aanvullende) kosten aan de
Opdrachtnemer te voldoen.
Artikel 5. Communicatie en reclamegebruik
1. Cross zal in het kader van de opdracht c.q. uitvoering
van de Overeenkomst een contactpersoon aanwijzen
binnen Cross, de projectmanager, die het eerste
aanspreekpunt is voor de Opdrachtnemer.
2. Partijen komen overeen dat de projectmanager het
eerste aanspreekpunt is voor de relatie waarvoor de
Opdrachtnemer de Diensten zal gaan uitvoeren.
Opdrachtnemer verbindt zich geen direct contact op
te nemen met een relatie van Cross waarvoor de
Opdrachtnemer de Diensten zal gaan verrichten,
tenzij met voorafgaande toestemming van Cross.
3. Opdrachtnemer zal de projectmanager op de hoogte
houden van de voortgang van de werkzaamheden.
4. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan de
bedrijfsnaam van Cross en/of haar relaties alsmede
de
omschrijving
van
haar
Diensten
c.q.
werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst te
gebruiken voor reclamedoeleinden, waaronder maar
niet uitsluitend begrepen vermelding op haar
website, social media en/of andere kanalen, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Cross.
Artikel 6. Vergoeding en betalingsvoorwaarden
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn
de in een offerte vermelde prijzen in Euro’s en
exclusief btw.
2. De door Opdrachtnemer vermelde prijzen voor de
Diensten betreft de volledige en exclusieve beloning
van Opdrachtnemer met betrekking tot het
verrichten van de Diensten. Daarnaast omvat de
overeengekomen
prijs
alle
(on)kosten
die
Opdrachtnemer direct of indirect heeft gemaakt in
verband met het verrichten van de Diensten.

3.

4.

5.

De verhoging van de kosten van de door
Opdrachtnemer ingeschakelde derden ter uitvoering
van deze Overeenkomst, mogen op geen enkele
wijze worden doorberekend aan Cross en zijn voor
eigen risico van Opdrachtnemer.
Opdrachtnemer zal voor de verrichte Diensten aan
Cross
een
gespecificeerde
factuur
met
urenverantwoording (nacalculatie) (doen) zenden.
De factuur zal voldoen aan de wettelijke vereisten.
Cross zal facturen binnen dertig (30) dagen na
factuurdatum betalen, in euro’s, middels storting of
overmaking op een door de Opdrachtnemer
aangewezen rekeningnummer.

Artikel 7. Duur, opschorting en ontbinding
1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn
als nodig voor de levering van de overeengekomen
Werken en/of Diensten, tenzij Schriftelijk anders
overeengekomen.
2. Opdrachtnemer doet afstand van alle rechten op
ontbinding van de Overeenkomt conform artikel
6:265 e.v. BW of andere wettelijke bepalingen.
3. Cross heeft – naast haar wettelijke bevoegdheden
tot ontbinding en opschorting – het recht om met
onmiddellijke ingang de Overeenkomst te ontbinden
en/of de uitvoering van de Overeenkomst op te
schorten, als een van de volgende gebeurtenissen
intreedt:
a. Opdrachtnemer de verplichtingen uit de
Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig
nakomt;
b. Cross na het sluiten van de Overeenkomst
informatie ter kennis is gekomen die goede
gronden geven om te vrezen dat Opdrachtnemer
zijn verplichtingen niet zal nakomen;
c. een verzoek tot verlening van (voorlopige)
surseance ten behoeve van Opdrachtnemer is
ingediend;
d. een verzoek tot faillietverklaring ten behoeve
van Opdrachtnemer is ingediend;
e. ten laste van Opdrachtnemer beslag is gelegd;
f. een tot ontbinding en/of liquidatie van
Opdrachtnemer strekkend besluit tot stand is
gekomen;
g. Opdrachtnemer
anderszins
de
beschikkingsbevoegdheid
of
handelingsbekwaamheid met betrekking tot zijn
vermogen of delen daarvan verliest.
Opdrachtnemer is verplicht Cross onmiddellijk in
kennis te stellen van het intreden van een in sub c
tot en met g bedoelde gebeurtenis.
Artikel
8.
Inkoop
Werken
–
Intellectuele
Eigendomsrechten
1. Dit artikel is van toepassing voor zover de
Opdrachtnemer in opdracht van Cross de Dienst
uitoefent die strekt tot het ontwikkelen, configureren
en en/of aanpassen van Werken.
2. Opdrachtnemer verplicht zich hierbij om aan Cross
alle Intellectuele Eigendomsrechten, met betrekking
tot de Werken, te leveren en over te dragen, al dan
niet bij voorbaat. Deze levering en overdracht wordt
hierbij door Cross, al dan niet bij voorbaat,
aanvaard.
3. Voor zover Opdrachtnemer daar op grond van de wet
recht op mocht hebben, doet Opdrachtnemer hierbij
uitdrukkelijk
afstand
van
zijn
recht
op
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naamsvermelding en/of bronvermelding en stemt
Opdrachtnemer ermee in dat Cross de Werken
zonder vermelding van de naam van Opdrachtnemer
openbaar mag maken.
4. Deze overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten
in de Werken omvat alle bevoegdheden voor alle
landen ter wereld, voor alle exploitatievormen en
voor alle distributiemedia. Deze bevoegdheden
betreffen, voor zover mogelijk, tevens die
exploitatievormen en media die in de toekomst
mogelijk zijn of worden.
5. Tevens omvat deze overdracht alle aanspraken op
vergoedingen, licenties of royalty's van welke aard
dan ook die op grond van relevante wetgeving
geclaimd kunnen worden, ook voor situaties
ontstaan voor de datum van overdracht.
6. Cross is vrij om alle rechten die zij krachtens deze
Overeenkomst verkrijgt, over te dragen aan een
derde zonder nader overleg of instemming van
Opdrachtnemer.
7. Voor
zover
een
of
meer
Intellectuele
Eigendomsrechten zoals hierboven bedoeld niet
overdraagbaar zijn of niet rechtsgeldig overgedragen
zijn
krachtens
bovenstaande,
verleent
Opdrachtnemer hierbij Cross een eeuwigdurende
(onopzegbare), onbeperkte, overdraagbare en
exclusieve licentie tot wereldwijde exploitatie van de
Werken.
8. Indien voor de overdracht van Intellectuele
Eigendomsrechten op enig moment nog nadere
handelingen nodig zijn of blijken, verbindt
Opdrachtnemer zich bij deze om aan dergelijke
handelingen mee te werken op eerste verzoek van
Cross.
9. De broncode van de Werken welke onder deze
Overeenkomst worden ontwikkeld, zijn eigendom
van Cross dan wel worden door Opdrachtnemer in
eigendom overgedragen, waarvan de levering en
overdracht hierbij door Cross wordt aanvaard.
Opdrachtnemer zal Cross op eerste verzoek een
exemplaar c.q. kopie van de broncode van de
Werken
en
alle
bijbehorende
documentatie
verstrekken op een gegevensdragers in een
daarvoor gebruikelijk digitaal formaat. Ook zal
Opdrachtnemer te allen tijde toegang verlenen tot de
(web)servers
waarop
de
broncode
draait.
Opdrachtnemer zal de broncode en documentatie
niet voorzien van enig watermerk of technische
maatregelen (zoals encryptie) die het onbeperkt
gebruik of aanpassen daarvan door Cross kan
verhinderen.
10. De open bestanden (inDesign/Photoshop e.d.) van
de Werken welke onder de Overeenkomst worden
ontwikkeld zijn eigendom van Cross dan wel worden
door Opdrachtnemer in eigendom overgedragen,
waarvan de levering en overdracht hierbij door Cross
wordt aanvaard. Opdrachtnemer zal Cross op eerste
verzoek een kopie van de open bestanden van de
Werken
en
alle
bijbehorende
documentatie
verstrekken. Opdrachtnemer zal de open bestanden
en documentatie niet voorzien van enig watermerk
of technische maatregelen (zoals encryptie) die het
onbeperkt gebruik of aanpassen daarvan door Cross
kan verhinderen.
11. Opdrachtnemer garandeert dat hij geen anderen een
licentie betreffende de Werken heeft verleend, en dat

hij geen Intellectuele Eigendomsrechten op de
Werken aan derden heeft overgedragen.
12. De tussen Partijen overeengekomen prijs zoals
weergegeven in de Overeenkomst omvat tevens een
vergoeding
aan
Opdrachtnemer
voor
het
vervaardigen van de Werken. Partijen zijn
wederzijds overeengekomen dat die prijs voldoende
is om ook de volledige overdracht van rechten, zoals
bepaald in dit artikel, te rechtvaardigen.
13. Het is Opdrachtnemer niet toegestaan om zonder
uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van Cross
de resultaten van de Werken zelf op welke wijze dan
ook openbaar te maken, te verveelvoudigen, in het
verkeer te brengen, te verkopen, te verhuren, af te
leveren of anderszins te verhandelen dan wel voor
een ander aan te bieden of te doen inschrijven,
waaronder via sociale media.
14. Bij niet-nakoming of overtreding van het bepaalde in
dit artikel is Opdrachtnemer een direct opeisbare
boete ten gunste van Cross verschuldigd van €
5.000,- per overtreding, vermeerderd met € 1.000,voor iedere dag waarop zodanige overtreding
voortduurt, zonder dat Cross enig verlies of schade
behoeft aan te tonen en ongeacht de overige rechten
van Cross krachtens de wet of de Overeenkomst. Dat
kan gaan om het recht van Cross om nakoming van
de
Overeenkomst
of
een
verbod
en/of
schadevergoeding te vorderen, indien en voor zover
de schade het bedrag van de boete overtreft of om
tot directe beëindiging van de overeenkomst over te
gaan voor zover deze nog mocht bestaan.
Artikel 9. Inkoop Medium – Lastgeving
1. Indien de Opdrachtnemer in opdracht van Cross de
Dienst verricht aangaande het leveren of ter
beschikking stellen van een Medium één en ander in
de ruimste zin van het woord (hierna: ‘Inkoop
Medium’), dan is dit artikel aanvullend van
toepassing.
2. Onder ‘Opdrachtgever’ wordt in dit artikel verstaan
de natuurlijke- of rechtspersoon die aan Cross de
bevoegdheid – bij wijze van lastgeving in de zin van
artikel 7:414 BW – heeft verleent om in eigen naam
maar voor rekening van de Opdrachtgever
rechtshandelingen te verrichten ex artikel 7:414 lid
2. In dat kader zal Cross een Overeenkomst aangaan
met de Opdrachtnemer aangaande Inkoop Medium.
3. Cross gaat (als lasthebber) de Overeenkomst met de
Opdrachtnemer aan in eigen naam maar voor
rekening en risico van haar Opdrachtgever (als
lastgever) bij wijze van lastgeving ex artikel 4:414
lid 2 BW.
4. Alle handelingen en werkzaamheden die Cross in het
kader van de Overeenkomst verricht, geschieden
voor rekening en risico van haar Opdrachtgever. De
Opdrachtgever van Cross is verantwoordelijk voor de
nakoming van alle verplichtingen die voortvloeien uit
de Overeenkomst die Cross ten behoeve van haar
klant heeft gesloten met de Opdrachtnemer
aangaande Inkoop Medium.
5. Opdrachtnemer dient de Dienst te verrichten in
overeenstemming met de voorwaarden uit de
Overeenkomst.
6. Indien het door Cross c.q. de Opdrachtgever in het
kader van de Overeenkomst ter beschikking gestelde
materiaal niet geschikt is voor plaatsing in het
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7.

8.

Medium, dan dient Opdrachtnemer hierover
onmiddellijk contact op te nemen met Cross.
Opdrachtnemer is niet gerechtigd de inhoud en/of de
vorm van het aangeleverde materiaal naar eigen
inzicht te wijzigen voor de plaatsing in het Medium.
Het Intellectuele Eigendom op dat het door Cross c.q.

de Opdrachtgever aangeleverde materiaal dat Cross
aan de Opdrachtnemer in het kader van de
Overeenkomst verstrekt, berust bij Cross c.q. de
Opdrachtgever.
Artikel 10. Geheimhouding
1. Opdrachtnemer houdt gedurende het bestaan van de
Overeenkomst en gedurende een periode van drie
(3) jaren na beëindiging daarvan, alle informatie
geheim. Het gaat om bedrijfsmatige gegevens en
informatie over relaties van Cross, alsmede van de
daarmee
samenwerkende
personen,
klanten,
ondernemingen en/of instellingen, die haar bekend
zijn geworden tijdens of ten gevolge van de
uitoefening van de opdracht als bedoeld in deze
Overeenkomst.
2. Opdrachtnemer zal dezelfde geheimhoudingsplicht
opleggen aan een ieder die zij voor het uitvoeren van
de opdracht inschakelt, zoals een eventuele
vervanger. Van deze geheimhoudingsplicht is
uitgezonderd hetgeen op grond van een wettelijke
plicht openbaar moet worden gemaakt.
3. Bij schending van de geheimhoudingsplicht is
Opdrachtnemer
een
direct
opeisbare
boete
verschuldigd van € 5.000,- per overtreding en
€ 500,- voor iedere dag waarop een overtreding
eventueel voortduurt, zonder dat Cross enig verlies
of schade behoeft te bewijzen en ongeacht de
overige rechten van Cross krachtens de wet of de
deze Overeenkomst. Dat kan gaan om het recht van
Cross om nakoming van de Overeenkomst of een
verbod en/of schadevergoeding te vorderen, indien
en voor zover de schade het bedrag van de boete
overtreft of om tot directe beëindiging van de
Overeenkomst over te gaan voor zover deze nog
mocht bestaan.
4. Alle aantekeningen, notities, rapporten, brieven en
andere bescheiden betreffende Cross en/of haar
relaties, blijven of worden steeds eigendom van
Cross, ook indien deze zijn vermeld op briefpapier
van Opdrachtnemer.
5. Opdrachtnemer zal de in lid 4 bedoelde bescheiden,
die zij in haar bezit mocht hebben, op eerste verzoek
van Cross en bij gebreke daarvan uiterlijk op de dag
waarop deze Overeenkomst eindigt, aan Cross ter
beschikking stellen. Opdrachtnemer zal dezelfde
verplichting opleggen aan een ieder die zij voor het
verrichten van de werkzaamheden inschakelt.
Artikel 11. Relatiebeding
1. Het is Opdrachtnemer en aan Opdrachtnemer
gelieerde natuurlijke- of rechtspersonen, tijdens de
looptijd van de Overeenkomst en één jaar na
beëindiging van de Overeenkomst, niet toegestaan
om werknemers, klanten en/of relaties van Cross te
(doen) te benaderen en/of rechtstreeks met
werknemers, Opdrachtgevers, klanten en/of relaties
van Cross een overeenkomst aan te gaan ten
behoeve van het verrichten van werkzaamheden,
ongeacht de aard, beschrijving en inhoud van de
werkzaamheden, zonder uitdrukkelijk voorafgaande

2.

3.

toestemming van Cross. Partijen komen hierbij
uitdrukkelijk overeen dat in geval een relatie van
Cross de Opdrachtnemer direct benadert voor het
uitvoeren van een (vervolg)opdracht, dat de
Opdrachtnemer deze relatie zal doorverwijzen naar
Cross. Onder ‘relatie’ van Cross wordt verstaan
iedere natuurlijke- of rechtspersoon voor en/of bij
wie de Opdrachtnemer in opdracht van Cross
werkzaamheden in de ruimste zin van het woord
heeft verricht. Daarnaast wordt onder ‘relatie’
verstaan iedere natuurlijke- of rechtspersoon met
wie de Opdrachtnemer door tussenkomst van Cross
in contact is gekomen, ook als dit niet tot een
opdracht heeft geleid.
Voorts
zal
Opdrachtnemer
geen
cliënten,
opdrachtgevers, relaties, leveranciers of andere bij
Cross betrokken personen ertoe bewegen of
proberen te bewegen hun contacten met Cross of
een relatie van Cross te verbreken.
Opdrachtnemer is bij overtreding van het in het
eerste en/of twee lid bepaalde een onmiddellijk
opeisbare boete aan Cross verschuldigd ter hoogte
van € 5.000,- per overtreding en € 1.000,- voor
iedere dag dat de overtreding voortduurt, zonder dat
Cross enig verlies of schade behoeft aan te tonen en
ongeacht de overige rechten van Cross krachtens de
wet of de Overeenkomst. Dat kan gaan om het recht
van Cross om nakoming van de Overeenkomst of een
verbod en/of schadevergoeding te vorderen, indien
en voor zover de schade het bedrag van de boete
overtreft of om tot directe beëindiging van de
Overeenkomst over te gaan voor zover deze nog
mocht bestaan.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade bij
Cross en/of derden die ontstaan in verband met de
uitvoering van de verplichtingen voortvloeiend uit de
Overeenkomst.
2. Opdrachtnemer
vrijwaart
Cross
tegen
alle
aanspraken van derden die direct of indirect met de
uitvoering van de Overeenkomst samenhangen.
3. Cross heeft het recht van Opdrachtnemer te
verlangen een verzekering af te sluiten ter afdekking
van de risico’s. Opdrachtnemer verstrekt op eerste
verzoek van Cross afdoende bewijs van de
verzekeringsdekking.
4. Cross is niet aansprakelijk voor schade die is
ontstaan doordat Cross is uitgegaan van door of
namens de Opdrachtnemer verstrekte onjuiste en/of
onvolledige gegevens.
5. Cross is nooit aansprakelijk voor indirecte schade,
daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst,
gemiste
besparingen
en
schade
door
bedrijfsstagnatie.
6. Cross kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe
schade waarvoor de Opdrachtnemer Cross in
gebreke heeft gesteld, veroorzaakt door een
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de
uit
de
Overeenkomst
voortvloeiende
verplichting(en).
7. Indien Cross aansprakelijk mocht zijn voor enige
schade, dan is de aansprakelijkheid van Cross te
allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van
de aansprakelijkheidsverzekering van Cross in het
betreffende geval wordt uitgekeerd. Indien om welke
reden dan ook geen uitkering krachtens voornoemde
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verzekering wordt verstrekt, geldt dat iedere
aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het
bedrag dat gefactureerd is voor de Overeenkomst,
althans voor dat gedeelte van de Overeenkomst
waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
Elke aansprakelijkheid van Cross vervalt door
verloop van 12 maanden vanaf het tijdstip waarop
de Overeenkomst door levering, ontbinding dan wel
andere wijze is geëindigd.

Artikel 15. Toepasselijk recht
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Cross partij is, is
Nederlands recht van toepassing.
2. Tenzij de wet dwingend anders voorschrijft, zullen
alle geschillen tussen Cross en Opdrachtnemer
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het
arrondissement waarin Cross is gevestigd.

Artikel 13. Vrijwaringen
1. Opdrachtnemer vrijwaart Cross en stelt Cross
schadeloos voor vorderingen ingesteld tegen Cross
door derden:
a. wegens een feitelijke of vermeende inbreuk op
de Intellectuele Eigendomsrechten van derden,
voortkomend of verband houdend met door
Opdrachtnemer
geleverde
Werken
en/of
Diensten;
b. wegens schade die voortkomt of verband houdt
met defecten/gebreken in of aan Werken en/of
Diensten, voor zover de defecten/gebreken
toerekenbaar zijn aan het handelen of nalaten
van Opdrachtnemer, diens werknemers of door
Opdrachtnemer ingeschakelde derden;
c. voortkomend uit of verband houdend met door
Opdrachtnemer
geleverde
Werken
en/of
Diensten, voor zover deze vordering voortkomt
uit een tekortkoming, nalatige nakoming of de
niet
of
vertraagde
nakoming
van
de
Overeenkomst en/of deze Inkoopvoorwaarden
door Opdrachtnemer, diens werknemers of door
Opdrachtnemer ingeschakelde derden;
d. wegens overlijden, lichamelijk letsel of schade
aan eigendommen voortkomend uit of in
verband met door Opdrachtnemer geleverde
Werken en/of Diensten, voor zover deze
vordering voortkomt uit een tekortkoming,
nalatige nakoming of de niet of vertraagde
nakoming van de Overeenkomst en/of deze
Inkoopvoorwaarden door Opdrachtnemer, diens
werknemers
of
door
Opdrachtnemer
ingeschakelde derden;
2. Dit artikel zal na beëindiging van de Overeenkomst
onverminderd van kracht blijven.
Artikel 14. Overmacht
1. Cross is niet gehouden tot het nakomen van enige
verplichting jegens Opdrachtnemer indien hij
daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.
Onder overmacht wordt in deze Algemene
Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent
in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van
buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien,
waarop Van Hunnik geen invloed kan uitoefenen,
maar waardoor Van Hunnik niet in staat is zijn
verplichtingen na te komen zoals ziekte van
personeel,
pandemie
of
epidemie,
overheidsmaatregelen
die
de
nakoming
belemmeren,
oorlog,
oorlogsgevaar,
oproer,
terrorisme, brand, milieu- en waterschade, storingen
in de levering van energie en bedrijfsbenodigdheden
en werkstaking.
2. Indien zich een situatie van overmacht voordoet, is
Cross gerechtigd om de uitvoering van de
Overeenkomst op te schorten dan wel de
Overeenkomst te ontbinden.
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