ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VOOR GOEDEREN EN DIENSTEN VAN MI-Partners B.V. versie 2013-1 , met
statutaire zetel te Eindhoven, Nederland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Brabant onder nummer
17207926. Amendementen van en/of addenda op deze algemene inkoopvoorwaarden voor producten en diensten worden
eveneens neergelegd ter griffie van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Brabant.

Artikel 1 Definities en Interpretatie
In deze algemene voorwaarden van MI (hierna te noemen: “Algemene Voorwaarden”) en alle daarmee samenhangende
documenten hebben de begrippen aangeduid met een hoofdletter de hiernavolgende betekenis. Begrippen in het enkelvoud
omvatten eveneens het meervoud en omgekeerd, voorzover de tekst zulks vereist.
“Diensten”: alle diensten, zoals ontwerp, advisering, engineering, onderhoud, productie en bemiddelingsdiensten uit te voeren
door de Leverancier onder de Overeenkomst.
“Gebreken”: bepaalde gebreken in geleverde Goederen en/of Diensten welke inhouden dat die Goederen en/of Diensten niet
voldoen aan de in de Overeenkomst vastgelegde functionele specificaties.
“Goederen”: de zaken die door Leverancier onder de Overeenkomst aan MI (dienen te) worden geleverd.
“Leverancier”: iedere (rechts)persoon met wie MI een overeenkomst betreffende de koop en levering van Goederen en/of
Diensten wenst te sluiten, sluit en/of heeft gesloten.
“MI”: MI-Partners B.V., een onderneming georganiseerd en bestaand naar Nederlands recht, statutair gevestigd te
Eindhoven, Nederland, kantoorhoudende aan de Dillenburgstraat 9N, 5652AM te Eindhoven Nederland, of een aan deze
Gelieerde Onderneming.
“Offerte”: iedere offerte, aanbieding en/of opgave door Leverancier aan MI terzake de levering van Goederen en/of Diensten.
“Order”: het verzoek van MI aan Leverancier tot het aangaan van een Overeenkomst terzake de levering van Goederen en/of
Diensten.
“Overeenkomst”: iedere tussen MI en Leverancier gesloten schriftelijke overeenkomst terzake de levering van Goederen
en/of Diensten, inclusief alle daarbij behorende bijlagen, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
“Partijen” respectievelijk “Partij”: MI en/of Leverancier.
Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op en vormen een onverbrekelijk onderdeel van, alle offerteaanvragen,
Orders, en Overeenkomsten betreffende de levering van Goederen en/of Diensten ten behoeve van MI (hierna te noemen:
“Leveranties”).
2.2 Andersluidende voorwaarden worden door MI uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken slechts deel uit van de
Overeenkomst indien en voor zover beide Partijen zulks uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Verwijzing door
Leverancier naar de door haar gehanteerde algemene voorwaarden wordt dan ook uitdrukkelijk door MI van de hand gewezen.
2.3 Door aanvaarding van de Order, of door met de uitvoering daarvan een aanvang te maken, erkent Leverancier, behoudens
en voor zover door MI schriftelijk anders is vastgelegd, dat deze Algemene Voorwaarden daarop van toepassing zijn met
uitsluiting van daarmee strijdige en/of afwijkende voorwaarden.
2.4 Het mogelijk niet van toepassing zijn van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden laat de toepasselijkheid van de
overige bepalingen onverlet. In zulk een geval zullen Partijen in goed overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter
vervanging van de strijdige bepaling overeen te komen waarbij zoveel mogelijk het doel alsmede de aard en strekking van die
bepaling in acht wordt genomen.
2.5 De originele taal van deze Algemene Voorwaarden is Nederlands. Indien er conflicten ontstaan zal de Nederlandse tekst van
de Algemene Voorwaarden prevaleren.
2.6 In het geval van afwijking dan wel contradictie tussen bepalingen uit de Algemene Voorwaarden en enig ander document
dat een onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst, prevaleren de Algemene Voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk
is overeengekomen.
Artikel 3 Totstandkoming van een Overeenkomst
3.1 De door Leverancier aan MI uitgebrachte Offertes zijn onherroepelijk en geldig gedurende twee (2) maanden na
datum van ontvangst daarvan door MI, tenzij op de Offertes andere condities en geldigheidsduur zijn vermeld.
3.2 Offertes dienen compleet en voorzien te zijn van de noodzakelijk geachte c.q. gevraagde specificaties en documentatie.
3.3 Leverancier dient in haar Offertes iedere afwijking ten opzichte van de aanvraag van MI gedetailleerd te vermelden
in een daaraan gehechte bijlage.
3.4 Indien in de aanvraag van MI een sluitingsdatum is vermeld, worden alle Offertes ontvangen na deze datum als niet
ontvangen beschouwd.
3.5 De Overeenkomst komt eerst tot stand nadat MI de acceptatie van de Offerte schriftelijk in een Order heeft bevestigd.
3.6 MI heeft het recht wijzigingen en aanvullingen op de Offerte aan te brengen. Indien zij van dit recht gebruik maakt komt de
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Overeenkomst tot stand op het moment waarop overeenkomstig de door MI aangebrachte wijzigingen en aanvullingen:
(i) MI een schriftelijke opdrachtbevestiging van Leverancier ontvangt; of
(ii) Leverancier feitelijk begint met de uitvoering van de door MI gewijzigde Offerte.
3.7 MI behoudt zich het recht voor de door haar geplaatste Order te herroepen wanneer Leverancier dezen niet binnen
twee (2) weken na ontvangst schriftelijk heeft bevestigd middels een orderbevestiging.
Artikel 4 Prijs, facturering en betaling
4.1 De prijzen zoals vermeld in de Overeenkomst worden geacht alle kosten benodigd voor de uitvoering van de Overeenkomst
te dekken en zijn, tenzij anders vermeld in de Overeenkomst, vast en niet voor wijziging vatbaar. Doorbelastingen voor kosten
die niet zijn gedekt door de Overeenkomst komen niet voor betaling in aanmerking.
4.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zijn de kosten van vervoer, verpakking, emballage en laden en/of
lossen van de Goederen bij de prijs inbegrepen.
4.3 De in de Overeenkomst vastgelegde prijzen zijn exclusief omzetbelasting, doch inclusief alle andere door de overheid uit het
land van herkomst opgelegde belastingen, accijnzen en heffingen en worden gefactureerd in euro.
4.4 Betaling van correct opgemaakte facturen, inclusief BTW, zal plaatsvinden binnen 30 (zegge: dertig) dagen na ontvangst
van de factuur en onder voorwaarde van (i) deugdelijke levering van de Leveranties door Leverancier en (ii) goedkeuring van
de Leveranties door MI.
4.5 Facturen gedateerd voor de geaccepteerde leveringsdatum alsmede facturen die anderszins niet correct of onvolledig zijn
worden niet in behandeling genomen en geretourneerd.
4.6 Bezwaren tegen in rekening gebrachte bedragen zullen binnen 30 (zegge: dertig) dagen na ontvangst van de factuur dan
wel binnen de latere vervaldatum die in de factuur wordt genoemd schriftelijk aan Leverancier kenbaar worden gemaakt.
4.7 MI is gerechtigd de betaling op te schorten indien zij een tekortkoming ten aanzien van de Leveranties constateert.
4.8 MI is bevoegd middels een verrekeningsverklaring haar opeisbare vorderingen te verrekenen met de opeisbare schulden
aan Leverancier.
4.9 Betaling van facturen door MI houdt in geen enkel opzicht afstand in van enig recht om op de uitvoering van de Leveranties
terug te komen en ontslaat Leverancier niet van enige garantie en/of aansprakelijkheid zoals deze voortvloeit uit de
Overeenkomst.
4.10 Leverancier is niet gerechtigd haar vorderingen op MI zonder diens voorafgaande schriftelijke toestemming te cederen,
verpanden of onder enige andere titel over te dragen aan een derde.
Artikel 5 Meer- en minderwerk
5.1 MI is te allen tijde bevoegd de omvang van de Leveranties en/of de hoedanigheid daarvan te wijzigen, ook indien dit
meer- of minderwerk oplevert.
5.2 Wijzigingen van, en aanvullingen op de Leveranties, alsmede mondelinge afspraken, zijn slechts bindend indien zij
schriftelijk zijn overeengekomen door beide Partijen.
5.3 Indien een wijziging naar het oordeel van Leverancier gevolgen heeft voor de overeengekomen vaste prijs en/of het tijdstip
van levering, is zij verplicht MI zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 5 (zegge: vijf) werkdagen na de kennisgeving van de
verlangde wijziging, schriftelijk hiervan op de hoogte stellen en bij meerwerk een schriftelijke Offerte uitbrengen met betrekking
tot de prijs en de termijn die hieraan zijn verbonden, alsmede de gevolgen voor de overige door Leverancier te verrichten
werkzaamheden. Indien deze naar het oordeel van MI onredelijk zijn, zullen Partijen hierover in goed vertrouwen in overleg
treden.
5.4 Meerwerk zal door Leverancier niet eerder dan na schriftelijke opdracht van MI worden uitgevoerd.
5.5 Tot meerwerk worden in ieder geval niet gerekend additionele werkzaamheden die Leverancier had kunnen of moeten
voorzien teneinde de overeengekomen prestatie(s) en functionaliteit(en) te kunnen leveren of die het gevolg zijn van een
toerekenbare tekortkoming van Leverancier.
Artikel 6 Verpakking en verzending
6.1 Leverancier zal de Goederen naar hun aard, mede gelet op de wijze van vervoer en met inachtneming van de wettelijke
(milieu)eisen, deugdelijk verpakken en volgens de instructies van MI (indien van toepassing) kenmerken alsmede ervoor
zorgdragen dat de Goederen in goede staat de plaats van bestemming bereiken. Leverancier is aansprakelijk voor schade
veroorzaakt door onvoldoende en/of ondeugdelijke verpakking.
6.2 Leverancier garandeert dat de Goederen zijn voorzien van de juiste etikettering, productinformatie, alsmede van alle
voorschriften, onder meer voor vervoer, opslag, bewerking, verwerking, gebruik en verbruik van persoonlijke
beschermingsmiddelen.
6.3 MI heeft te allen tijde het recht de transport- en/of verpakkingsmaterialen voor rekening van Leverancier aan deze te
retourneren.
6.4 Verwerking respectievelijk vernietiging van transport- en/of verpakkingsmaterialen is een verantwoordelijkheid van
Leverancier. Indien op verzoek van Leverancier verpakkingsmaterialen worden verwerkt of vernietigd gebeurt dit voor risico en
rekening van Leverancier.
6.5 Leveringen die niet aan dit Artikel voldoen kunnen door Leverancier worden geweigerd, onverminderd de aansprakelijkheid
van Leverancier indien een dergelijke weigering zich voordoet.
Artikel 7 Levering
7.1 Tenzij anders schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen vindt levering van de Goederen plaats op grond van de
leveringsconditie Delivery Duty Paid (DDP) Veldhoven, Incoterms 2010.
7.2 Leverancier levert de Leveranties op de datum en het tijdstip dat is vermeld in de Overeenkomst, tenzij MI schriftelijk
met een ander tijdstip heeft toegestemd. De levertijd neemt een aanvang op het moment dat Leverancier de schriftelijke en
getekende Order van MI ontvangen heeft.
7.3 De in de Overeenkomst vermelde leveringsdatum, -data of -termijn(en) zijn fataal en gelden voor de gehele Leverantie,
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inclusief de daarbij behorende certificaten, onderhoudsvoorschriften, handleidingen, tekeningen en andere documenten. Bij niet
tijdige levering is Leverancier zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
7.4 Indien zich omstandigheden voordoen op grond waarvan overschrijding van een overeengekomen leveringsdatum, -data of
-termijn kan worden verwacht, dient Leverancier MI onverwijld hiervan in kennis te stellen en de omstandigheden die de
vertraging veroorzaken te vermelden. Een dergelijke mededeling ontheft Leverancier niet van haar verplichting in
overeenstemming met de Overeenkomst te leveren.
7.5 Indien Leverancier enige overeengekomen leveringsdatum, -data of -termijn(en) overschrijdt, is MI bevoegd om zonder
voorafgaande ingebrekestelling aan Leverancier een boete op te leggen van 1% (zegge: een procent) van de prijs van de
Leveranties per kalenderweek of een deel van een kalenderweek, tot maximaal 10% (zegge: tien procent), welke op de datum
van oplegging onmiddellijk opeisbaar zal zijn. Het opleggen, innen of verrekenen van deze boete laat MI’s recht op nakoming,
schadevergoeding en ontbinding van de Overeenkomst onverlet.
7.6 MI heeft het recht de levering uit te stellen. Leverancier zal in dit geval de Goederen deugdelijk verpakt, afgescheiden
en herkenbaar opslaan, conserveren, beveiligen en verzekeren.
Artikel 8 Garantie
8.1 Leverancier garandeert dat de Leveranties:
a) zullen worden uitgevoerd en geleverd overeenkomstig de eisen van goed en deugdelijk vakmanschap en vrij van fouten en
Gebreken;
b) zullen worden uitgevoerd in overeenstemming met de algemeen geldende principes en standaarden in de industrie;
c) geheel in overeenstemming zijn met de Overeenkomst, de opgegeven specificaties en de redelijke verwachtingen van MI
voor wat betreft (onder meer) de eigenschappen, kwaliteit en betrouwbaarheid van de Leveranties;
d) geheel compleet en voor het gebruiksdoel gereed zijn. Leverancier zorgt ervoor dat onder meer alle onderdelen,
hulpmaterialen, hulpstukken, gereedschappen, reservedelen, gebruiksaanwijzingen en instructieboeken die noodzakelijk zijn
voor bet realiseren van het door MI schriftelijk aangegeven doel worden meegeleverd, ook indien zij niet met name zijn
genoemd;
e) voldoet aan de in Nederland geldende wettelijke eisen en overige (internationale) overheidsvoorschriften en aan alle
relevante wettelijke bepalingen betreffende onder andere kwaliteit, milieu, veiligheid en gezondheid.
8.2 Indien MI constateert dat de Leveranties binnen een periode van 24 (zegge: vierentwintig) maanden na ingebruikneming
dan wel uitvoering niet (geheel of gedeeltelijk) voldoen aan hetgeen Leverancier conform Artikel 8.1 heeft gegarandeerd is zij
in verzuim tenzij zij kan aantonen dat de tekortkoming haar niet kan worden toegerekend. Indien Leverancier dit niet kan
aantonen zal zij voor eigen rekening, op eerste aanzegging en ter keuze van MI de Leveranties binnen twee (2) weken
vervangen, herstellen, of heruitvoeren, onverminderd de verder aan MI volgens de wet toekomende rechten.
8.3 Blijft Leverancier in gebreke om binnen twee (2) weken aan haar garantieverplichtingen te voldoen, dan heeft MI het
recht om, voor rekening van Leverancier, over te gaan tot vervanging, herstel of heruitvoering, al dan niet met behulp van
derden.
8.4 Voor vervangen, herstelde of heruitgevoerde delen van Leveranties geldt opnieuw een garantie als hier omschreven.
8.5 Indien de veiligheid van personen en zaken of andere omstandigheden dit eisen zal MI gerechtigd zijn om herstel op
kosten van Leverancier uit te voeren alvorens deze daarvan te hebben bericht. In dergelijke gevallen zal MI zo spoedig
mogelijk mededeling daarvan doen aan Leverancier.
Artikel 9 Keuringen
9.1 MI heeft te alle tijde het recht om de Goederen vóór het moment van levering tussentijds bij Leverancier te laten keuren of
auditeren door functionarissen die zij daartoe heeft aangewezen. Leverancier dient hiervoor alle noodzakelijke medewerking te
verlenen en kan aan de resultaten van een keuring vooraf geen rechten ontlenen.
9.2 Leverancier informeert MI zo tijdig mogelijk over het tijdstip waarop de Goederen gereed zijn voor een keuring zodat
MI daarbij aanwezig kan zijn.
9.3 Leverancier zal MI op diens eerste verzoek de toegang verschaffen tot de plaats van productie, bewerking of opslag
van de Goederen.
9.4 Indien een keuring zoals bedoeld in dit Artikel door toedoen van Leverancier niet op het voorgenomen tijdstip kan
plaatsvinden komen de daaruit voor MI voortvloeiende kosten voor rekening van Leverancier.
9.5 MI heeft het recht de Goederen bij levering op de overeengekomen plaats te keuren voorafgaand aan acceptatie.
Indien afkeuring plaatsvindt, stelt MI Leverancier hiervan in kennis en zal Leverancier binnen 5 (zegge: vijf) werkdagen
overgaan tot herstel of vervanging van de Goederen. Indien Leverancier niet aan deze verplichting voldoet is MI
gerechtigd de Goederen van een derde af te nemen, dan wel zelf maatregelen te treffen dan wel maatregelen te laten nemen
door een derde voor rekening en risico van Leverancier. Een en ander laat het recht van MI op schadevergoeding onverlet.
9.6 Alle kosten die verband houden met keuringen en herkeuringen zijn voor rekening van Leverancier, behalve de kosten van
de door MI aangewezen keuringsfunctionarissen.
9.7 Keuringen in de zin van dit Artikel ontslaan Leverancier niet van enige verplichting of aansprakelijkheid.
Artikel 10 Overgang van eigendom en risico
10.1 De eigendom van de Goederen gaat over op MI op het moment van levering. Leverancier garandeert de volledige
en onbezwaarde eigendom van de Goederen aan MI over te dragen.
10.2 Ingeval MI aan Leverancier materialen zoals, maar niet beperkt tot, grondstoffen, hulpstoffen, gereedschappen,
tekeningen, specificaties en software ter beschikking stelt ten behoeve van de nakoming van haar verplichtingen, blijven deze
eigendom van MI. Leverancier zal deze bewaren afgescheiden van voorwerpen welke toebehoren aan haarzelf of aan derden.
Leverancier zal deze zaken merken als eigendom van MI.
10.3 Het risico van de Goederen gaat over op MI op het moment dat de levering en vervolgens de acceptatie van de Goederen
in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden heeft plaatsgevonden.
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Artikel 11 Intellectuele eigendomsrechten en licenties
11.1 Leverancier garandeert dat de Leveranties, de onderdelen van de Leveranties, de wijze van totstandkoming van de
Leveranties en het gebruik daarvan, een en ander in de ruimste zin des woord, geen inbreuk maken op enig octrooi-, merk-,
auteurs-, of ander intellectueel eigendomsrecht van derden. Leverancier vrijwaart MI derhalve voor vorderingen van derden
wegens (vermeende) inbreuken terzake en zal MI alle als gevolg daarvan geleden schade vergoeden alsmede de
in dat kader te maken kosten, waaronder proceskosten.
11.2 Indien op de Leveranties of bijbehorende documentatie intellectuele eigendomsrechten rusten verkrijgt MI daarvan
kosteloos het gebruiksrecht door middel van een niet-exclusieve, wereldwijde, eeuwigdurende licentie.
11.3 Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan als gevolg van de uitvoering van de Overeenkomst door Leverancier, haar
personeel of derden die Leverancier bij de uitvoering van de Overeenkomst heeft betrokken, komen bij MI te rusten. Op eerste
vordering van MI is Leverancier verplicht alles te verrichten wat nodig is voor het verwerven en zekerstellen van deze rechten.
11.4 Ingeval van aanspraken door derden onder dit Artikel is Leverancier verplicht zonodig de Leveranties of enig deel daarvan
te vervangen of te wijzigen, zodanig dat deze geen inbreuk meer maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden.
11.5 Leverancier is gerechtigd de informatie welke is verstrekt door MI te gebruiken, echter uitsluitend in verband met de
uitvoering van de Overeenkomst. Deze door MI verstrekte informatie is en blijft eigendom van MI.
11.6 Leverancier garandeert dat zij het recht en de macht heeft alle rechten welke uit de Overeenkomst aan MI dienen te
worden overgedragen, aan MI over te dragen.
Artikel 12 Aansprakelijkheid en verzekering
12.1 Leverancier is aansprakelijk voor alle schade die MI lijdt in verband met de uitvoering van Leverancier’s verplichtingen uit
de Overeenkomst of van schending van enige andere contractuele of niet-contractuele verplichting, daaronder begrepen schade
veroorzaakt door personeel van Leverancier of derden die door Leverancier bij het uitvoeren van haar verplichtingen onder de
Overeenkomst zijn betrokken.
12.2 Leverancier zal MI volledig vrijwaren voor aanspraken van derden wegens schade in enig verband staande met de
uitvoering van haar verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
12.3 MI is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, noch gehouden tot
vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, verlies of vernietiging van data, of schade voortvloeiende uit aanspraken van
derden jegens Leverancier, behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in deze Algemene Voorwaarden.
12.4 MI’s aansprakelijkheid strekt zich enkel uit tot de werkelijk geleden en aantoonbare directe schade welke Leverancier lijdt
tengevolge van een aan MI toerekenbare tekortkoming. Onder aantoonbare schade wordt uitsluitend verstaan: materiële
schade aan zaken, redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade die als gevolg van een gebeurtenis
waarop de aansprakelijkheid berust mochten worden verwacht en alle redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de
schadeoorzaak, de aansprakelijkheid, de directe schade en de wijze van herstel.
12.5 MI’s aansprakelijkheid is te allen tijde gelimiteerd tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van MI in het
voorkomende geval te verstrekken uitkering, welke maximaal € 500.000, - (zegge: vijfhonderdduizend euro) bedraagt.
12.6 De in deze Algemene Voorwaarden vermelde limiteringen of uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de
betreffende schade het gevolg is van opzet, grove schuld en/of grove nalatigheid van de schadeveroorzakende Partij.
12.7 Leverancier zal haar wettelijke aansprakelijkheid en, voorzover mogelijk, haar contractuele aansprakelijkheid jegens MI
adequaat verzekeren, alsmede alle normale verzekerbare risico’s in de bedrijfsvoering. Leverancier zal MI op diens eerste
verzoek inzage in de daartoe strekkende polis verschaffen.
Artikel 13 Overmacht
13.1 Onder "overmacht" wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: elke van de wil van Partijen onafhankelijke
omstandigheid die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waardoor de nakoming van hun
verplichtingen in redelijkheid niet van hen kan worden verlangd.
13.2 Indien een Partij wordt getroffen door een overmachtsituatie, dan wel indien zij voorziet dat een dergelijke situatie zich zal
voordoen, zal zij de andere Partij onmiddellijk daarvan schriftelijk in kennis stellen alsmede van alle bijzonderheden die haar
beletten om aan haar verplichtingen onder de Overeenkomst te voldoen.
13.3 Partijen zullen elkaar raadplegen met betrekking tot de te nemen maatregelen om de gevolgen van de overmacht situatie
zoveel als mogelijk te beperken en de uitvoering van de Leveranties zoveel mogelijk veilig te stellen.
13.4 Indien de overmachtsituatie van tijdelijke aard is heeft iedere Partij het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te
schorten totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
13.5 Ingeval overmacht de uitvoering van de Overeenkomst gedurende vier (4) weken vertraagt of verhindert, zijn zowel
Leverancier als MI bevoegd de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat dit Leverancier enige aanspraak op
schadevergoeding geeft, behoudens voor zover MI ten gevolge van deze ontbinding een voordeel zou genieten, dat zij bij
behoorlijke nakoming van de Overeenkomst niet zou hebben gehad.
Artikel 14 Ontbinding en afstand van recht
14.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen heeft MI te allen tijde het recht de Overeenkomst geheel of
gedeeltelijk zonder opgave van redenen met inachtneming van een opzegtermijn van een (1) maand te beëindigen.
14.2 Ingeval van tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst op grond van Artikel 14.1 heeft Leverancier uitsluitend recht
op betaling van het volgende:
(i) betaling voor het deel van de Leveranties dat conform de Overeenkomst is uitgevoerd; en
(ii) de aantoonbare additionele kosten die Leverancier heeft gemaakt of redelijkerwijze nog zal
moeten maken in verband met beëindiging van de Overeenkomst.
14.3 MI heeft het recht de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk met
onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen indien Leverancier failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, een
regeling met al haar crediteuren treft of wordt ontbonden dan wel indien de eigendom of zeggenschap over Leverancier aan
anderen wordt overgedragen.
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14.4 Indien Leverancier niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst, dan
wel indien gegronde vrees bestaat dat Leverancier niet in staat is of zal zijn om aan haar contractuele verplichtingen jegens MI
te voldoen, is MI gerechtigd de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of ten dele te
ontbinden zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de haar verder
toekomende rechten.
14.5 Alle vorderingen die MI ten gevolge van de beëindiging heeft of verkrijgt, daaronder mede begrepen een eventuele
schadevergoedingsvordering, zijn terstond en geheel opeisbaar en verrekenbaar met vorderingen die Leverancier op MI heeft of
verkrijgt.
14.6 Iedere opzegging dient te geschieden bij aangetekend schrijven dan wel deurwaardersexploot.
14.7 Het uitstellen of nalaten door MI strikte nakoming te vorderen van de Opdrachtgever, of om een ander aan haar
toekomend recht uit te oefenen, zal geen afstand van recht met zich brengen.
14.8 De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden welke naar hun aard bedoeld zijn ook na de beëindiging van d
Overeenkomst van kracht te blijven zullen alsdan onverminderd van kracht blijven.
Artikel 15 Geheimhouding
15.1 Leverancier zal het bestaan, de aard en de inhoud van de Overeenkomst geheimhouden en niets daaromtrent openbaar
maken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van MI, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
15.2 Leverancier verplicht zich de vertrouwelijke gegevens van MI, welke aan haar bekend worden op geen enkele wijze, direct
noch indirect, noch mondeling, noch in geschrift noch anderszins aan derden bekend te maken, anders dan na voorafgaande
schriftelijke toestemming MI. Deze is bevoegd toestemming te onthouden dan wel aan het verlenen van zodanige toestemming
voorwaarden te verbinden. Leverancier zal alle redelijk te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde deze verplichtingen te
kunnen nakomen. Leverancier zal vertrouwelijke gegevens uitsluitend aanwenden voor de uitvoering en realisatie van de
Overeenkomst en er over en weer voor zorgdragen c.q. voor instaan dat de geheimhoudingsplicht uit hoofde van deze
Algemene Voorwaarden zal worden opgelegd aan c.q. nageleefd door alle personen die in haar onderneming werkzaam zijn en
die op enigerlei wijze toegang hebben tot, of wetenschap hebben van, vertrouwelijke informatie van MI.
15.3 In geval van beëindiging van de Overeenkomst blijft deze bepaling tussen Partijen van kracht gedurende een periode van
één (1) jaar.
Artikel 16 Non-overname beding
16.1 Geen der Partijen zal gedurende de looptijd van de Overeenkomst en voor een periode van één (1) jaar daarna, noch
direct noch indirect (hetzij voor zichzelf hetzij ten behoeve van anderen) personeel of andere medewerkers van de andere Partij
in dienst nemen dan wel anderszins voor zich laten werken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe van de
andere Partij.
16.2 Bij schending van dit Artikel zal de inbreukmakende Partij aan de andere Partij een onmiddellijk opeisbare boete van €
50.000, - (zegge: vijftigduizend euro) verbeuren, onverminderd het recht van die andere Partij haar volledige schade op de
inbreukmakende Partij te verhalen.
Artikel 17 Orde, veiligheid en milieu
Leverancier en haar werknemers evenals door haar ingeschakelde derden zijn gehouden wettelijke veiligheid, gezondheid- en
milieuvoorschriften in acht te nemen. Ook eventuele bedrijfsvoorschriften en reglementen op het gebied van veiligheid,
gezondheid en milieu van MI dienen te worden opgevolgd. Een exemplaar van deze voorschriften en reglementen wordt op
aanvraag van Lverancier gratis ter beschikking gesteld.
Artikel 18 Overdracht van rechten en verplichtingen; uitbesteding
18.1 Leverancier zal de Leveranties of delen daarvan niet aan derden uitbesteden of haar rechten en verplichtingen onder de
Overeenkomst geheel noch gedeeltelijk aan derden overdragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MI.
Aan deze toestemming kunnen redelijke voorwaarden worden verbonden.
18.2 Een door MI verleende toestemming ontslaat Leverancier niet van enige verplichting en/of aansprakelijkheid uit hoofde
van de Overeenkomst.
18.3 MI is gerechtigd na schriftelijke kennisgeving daarvan aan Leverancier haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de
Overeenkomst aan derden over te dragen.
Artikel 19 Toepasselijk recht en geschillen
19.1 Deze Algemene Voorwaarden worden uitgelegd overeenkomstig en beheerst door het Nederlandse recht. De
toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (“CISG”) wordt hierbij uitgesloten, evenals alle andere huidige of
toekomstige bepalingen van een internationaal verdrag inzake de koop van roerende zaken, voor zover deze voorwaarden
hierbij kunnen worden uitgesloten.
19.2 In het geval er een geschil ontstaat voorvloeiende uit of verband houdend met deze Algemene Voorwaarden, dan zullen
Partijen eerst in onderling overleg treden om tot een oplossing te komen. Wanneer Partijen geen overeenstemming bereiken
over hun geschil, dan zal dit geschil in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ’sHertogenbosch, Nederland.
19.3 Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op alle tussen Partijen gesloten Overeenkomsten.
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