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ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN WINDSIDE DIGITAL B.V.  
 
Artikel 1 Definities 
In deze voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk 
anders is aangegeven: 
-  WINDSIDE DIGITAL: Windside Digital B.V. alsmede de aan haar gelieerde vennootschappen die de 

onderhavige algemene verkoopvoorwaarden van toepassing verklaren. 
- De opdrachtgever: de partij die met Windside Digital een overeenkomst sluit of met haar onderhandelt 

over een te sluiten overeenkomst. 
- Product: iedere (i) zaak en (ii) stoffelijke resultaat van een Dienst. 
- Dienst: werkzaamheden die in iets anders bestaan dan het tot stand brengen van een werk van stoffelijke 

aard. 
- Levertijd: de in de overeenkomst bepaalde termijn waarbinnen het Product voor de opdrachtgever ter 

beschikking moet zijn of, indien een Dienst is overeengekomen, de termijn waarbinnen de Dienst moet 
zijn verricht. 

 

Artikel 2 Toepasselijkheid 
2.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Windside Digital en 

een opdrachtgever voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is 
afgeweken. 

2.2 Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de opdrachtgever, voor de 
uitvoering waarvan door Windside Digital van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt. 

2.3 Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden binden Windside Digital slechts indien deze uitdrukkelijk 
schriftelijk zijn overeengekomen. 

2.4 Indien Windside Digital met de opdrachtgever meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden ter zake 
alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene verkoopvoorwaarden, ongeacht of deze 
al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard. 

2.5 De toepasselijkheid van de voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 
2.6 Indien een of meerdere van de bepalingen in deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden 

blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden  volledig van toepassing. 
2.7 Deze voorwaarden zijn zowel in de Nederlandse, als de Engelse taal beschikbaar. In geval van een geschil 

in interpretatie tussen beide versies is de Nederlandse tekst bepalend.  

 

Artikel 3 Aanbiedingen, offertes en overeenkomst 
3.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend voor Windside Digital, tenzij uitdrukkelijk en 

schriftelijk anders overeengekomen. Een aanbieding of offerte heeft een geldigheidsduur van 14 dagen 
na dagtekening tenzij anders aangegeven in de aanbieding of offerte. 

3.2 Overeenkomsten waarbij Windside Digital partij is, gelden als gesloten: 
a) na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgemaakte overeenkomst; 
b) na ontvangst van de schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van een door Windside Digital 

gedaan aanbod;  
c) na schriftelijke bevestiging van Windside Digital aan de opdrachtgever, daaronder begrepen de 

toezending van een conform de opdracht opgemaakte factuur; 
d) bij gebreke daarvan, door het feitelijk uitvoering geven aan de opdracht. 

3.3 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Windside Digital daaraan niet 
gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij 
Windside Digital schriftelijk anders laat blijken. 

3.4 Windside Digital behoudt zich het recht voor om een aanbieding of offerte te allen tijde, zonder opgaaf 
van redenen, te herroepen, zonder dat daar voor Windside Digital enige verplichting tot vergoeding van 
schade of kosten uit voort zal vloeien. 

3.5 Een door de opdrachtgever met Windside Digital gesloten overeenkomst kan niet door de opdrachtgever 
worden geannuleerd of éénzijdig worden herroepen. 
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3.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht Windside Digital niet tot nakoming van een deel van het in de 
aanbieding of offerte vermelde tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

3.7 aanbiedingen of offertes gelden niet voor vervolgopdrachten. 
3.8 Publicatie van tarieflijsten, prijzen en andere gegevens geschiedt altijd onder voorbehoud van wijzigingen. 

 

Artikel 4 Prijzen en Prijswijziging 
4.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle door Windside Digital geoffreerde en 

overeengekomen prijzen exclusief btw en eventueel van overheidswege geheven c.q. te heffen 
belastingen, retributies, heffingen etc.    

4.2 Windside Digital mag een stijging van kostprijsbepalende factoren (waaronder de inkoopprijs voor 
Windside Digital of door de opdrachtgever gewenste wijzigingen in de oorspronkelijke aanbieding, offerte 
of overeenkomst) die is opgetreden na het sluiten van de overeenkomst aan de opdrachtgever 
doorberekenen. 

4.3  Indien in het kader van de overeenkomst aan de opdrachtgever meer dan het overeengekomen bedrag 
in rekening gebracht zal worden vanwege extra inspanningen of werkzaamheden van de zijde van 
Windside Digital, de in artikel 12 lid 1 bedoelde situaties daaronder begrepen, zal dat geschieden op basis 
van commerciële tarieven. Het staat Windside Digital vrij kosten die door derden aan haar in rekening 
gebracht worden, met een opslag aan de opdrachtgever door te belasten. 

4.4 Op drukfouten in prijslijsten, folders, advertenties e.d. kan tegenover Windside Digital geen beroep 
worden gedaan. 

 

Artikel 5 Levertijd en levering 
5.1 Windside Digital streeft ernaar om de Levertijd na te komen, maar de Levertijd is een streefdatum en 

levert geen fatale termijn op. Indien Windside Digital niet binnen de gestelde Levertijd het Product levert 
of Dienst verricht, is zij niet reeds door dit feit in verzuim. Bij overschrijding van de Levertijd is de 
opdrachtgever niet gerechtigd te weigeren het Product of de Dienst in ontvangst te nemen, en blijft de 
opdrachtgever gehouden tot betaling over te gaan conform de overeenkomst. De opdrachtgever is in 
geval van een overschrijding van de Levertijd niet  gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en de 
opdrachtgever heeft in dat geval  ook geen recht op schadevergoeding. 

5.2 Bij de vaststelling van de Levertijd gaat Windside Digital ervan uit dat zij de overeenkomst kan uitvoeren 
onder de omstandigheden die haar op dat moment bekend zijn. 

5.3 De Levertijd gaat pas in nadat alle noodzakelijke gegevens door Windside Digital zijn ontvangen en alle 
betalingen zijn verricht conform de overeenkomst, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

5.4 a. Als er sprake is van andere omstandigheden dan Windside Digital bekend waren toen zij de 
Levertijd vaststelde, kan zij de Levertijd verlengen met de tijd die zij nodig heeft om de 
overeenkomst onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de 
planning van Windside Digital kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra haar 
planning dit toelaat.  

 b. Als er sprake is van een door de opdrachtgever gewenste - en door Windside Digital aanvaarde 
- wijziging in de aanbieding, offerte of overeenkomst, kan Windside Digital de Levertijd verlengen 
met de tijd die zij nodig heeft om de gewijzigde overeenkomst uit te voeren. Als de 
werkzaamheden niet in de planning van Windside Digital kunnen worden ingepast, zullen deze 
worden uitgevoerd zodra haar planning dit toelaat. 

 c. Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door Windside Digital wordt de Levertijd 
verlengd met de duur van de opschorting. Als de werkzaamheden niet in de planning van Windside 
Digital kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra haar planning dit toelaat. 

 d. Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de Levertijd verlengd met de daardoor ontstane 
vertraging. 

5.5 De opdrachtgever is gehouden alle kosten die Windside Digital maakt als gevolg van een vertraging in de 
Levertijd zoals vermeld in lid 4 van dit artikel te voldoen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

5.6 Windside Digital is steeds gerechtigd de bestelde Producten in deellevering af te leveren. Bij gedeeltelijke 
levering is de opdrachtgever gehouden de daarop betrekking  hebbende factuur te voldoen conform de 
in de overeenkomst (of bij gebreke daarvan de op de factuur) opgenomen betalingstermijn. 
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5.7 Windside Digital is gerechtigd een Product te leveren dat afwijkt van hetgeen is overeengekomen, zoals 
een gewijzigd maar gelijkwaardig hardwarecomponent, indien het wijzigingen betreft in het te leveren 
Product, de verpakking of  documentatie, die vereist zijn om te voldoen aan enig wettelijk voorschrift, 
een goede uitvoering van de overeenkomst of indien het een geringe wijziging van het Product betreft. 
Het is opdrachtgever bekend dat Windside Digital gebruik maakt van software en hardware van haar 
leveranciers en dat deze software en hardware voortdurend aan technische wijzigingen onderhevig is.  

 

Artikel 6 Risico-overgang en transport van goederen 
6.1 Levering vindt plaats af fabriek ‘Ex Works’, vestigingsplaats Windside Digital, conform Incoterms 2010. 

Het risico van het Product gaat over op het moment dat Windside Digital deze ter beschikking stelt aan 
de opdrachtgever. 

6.2 Ongeacht het bepaalde in lid 1 van dit artikel kunnen de opdrachtgever en Windside Digital 
overeenkomen dat Windside Digital voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en 
lossen rust in dat geval op de opdrachtgever (zelfs wanneer uit benodigde vrachtbrieven of dergelijke 
anders zou blijken).  

 

Artikel 7 Controle, reclames 
7.1 De opdrachtgever is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 

24 uur, te controleren op volledigheid, (zichtbare) schade of andere afwijkingen van hetgeen is 
overeengekomen. 

7.2 Eventuele onvolledigheid, (zichtbare) schade of andere afwijkingen dienen binnen 24 uur na levering 
schriftelijk aan Windside Digital te worden gemeld bij gebreke waarvan alle rechten van de opdrachtgever 
ter zake vervallen en Windside Digital tot geen enkele reparatie, vervanging of schadevergoeding verplicht 
is.  

7.3 Eventuele geconstateerde gebreken die niet zichtbaar waren of niet redelijkerwijs door de opdrachtgever 
hadden moeten worden ontdekt bij de controle als bedoeld in artikel 7.1, dienen binnen 5 dagen 
schriftelijk en voorzien van een voldoende concrete omschrijving van de geconstateerde gebreken aan 
Windside Digital te worden gemeld bij gebreke waarvan Windside Digital tot geen enkele reparatie, 
vervanging of schadevergoeding verplicht is. 

7.4 De opdrachtgever dient Windside Digital op eerste verzoek in staat te stellen het geleverde te inspecteren 
op de juistheid van de klacht. 

7.5 Indien na inspectie door Windside Digital blijkt dat de betreffende Producten geen gebreken vertoonden, 
komen alle kosten van Windside Digital en door haar ingeschakelde derden voor rekening van de 
opdrachtgever. 

7.6 Indien de klacht naar het redelijke oordeel van Windside Digital gegrond is, heeft Windside Digital altijd 
de keuze om het geleverde te repareren, te vervangen of een korting op de prijs te verlenen. Windside 
Digital behoudt zich het recht voor om reparatiekosten en/of vervangingskosten bij opdrachtgever in 
rekening te brengen. 

7.7 Indien ingevolge artikel 7.2 of 7.3 tijdig wordt gereclameerd, blijft de opdrachtgever verplicht tot afname 
en betaling van het (vervangende) Product.  

7.8 Indien Windside Digital overgaat tot reparatie of vervanging, dient de opdrachtgever de betreffende 
Producten op te sturen naar het adres zoals door Windside Digital opgegeven. 

 

Artikel 8 Betaling 
8.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Windside Digital aan te geven 

wijze in Euro’s, tenzij in de overeenkomst anders is bepaald. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen 
schorten de betalingsverplichting niet op. 

8.2 Een beroep van de opdrachtgever op verrekening is uitgesloten. 
8.3 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is de 

opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% 
per maand of gedeelte, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval 
de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat 
de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.  
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8.4  In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van de opdrachtgever tot de wettelijke 
schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling, beslag 
of (voorlopige) surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Windside Digital op 
de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. 

8.5  Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de 
opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.  

 

Artikel 9 Incassokosten  
9.1  Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen 

alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De 
incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van 
Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd, met een minimum van € 500,00.  

9.2 Indien Windside Digital hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen 
ook deze voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en 
executiekosten komen eveneens voor rekening van de opdrachtgever.  

 

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud  
10.1 Alle door Windside Digital geleverde Producten blijven eigendom van Windside Digital totdat de 

opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met Windside Digital gesloten overeenkomsten is nagekomen. 
10.2 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten dan wel rechten 

daarop willen vestigen of doen gelden, is de opdrachtgever verplicht Windside Digital zo snel mogelijk 
daar van op de hoogte te stellen.  

10.3 Door Windside Digital geleverde Producten, die krachtens het eerste lid van dit artikel onder het 
eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden 
gebruikt of worden doorverkocht maar nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Voorts is de 
opdrachtgever niet bevoegd de Producten met enig beperkt recht te bezwaren.  

10.4 Voor het geval dat Windside Digital haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft 
de opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Windside Digital of 
door deze aan te wijzen derden om al  die plaatsen te betreden waar de eigendommen van 
Windside Digital zich bevinden en de Producten mede terug te nemen.  

 

Artikel 11 Intellectuele Eigendom 
11.1 Alle intellectuele en andere eigendomsrechten op offertes, monsters, schema’s, tekeningen, designs, 

visualisaties, grafische ontwerpen en/of andere bescheiden, behorend bij een aanbieding of offerte of 
betrekking hebbend op een overeenkomst zijn en blijven eigendom van Windside Digital en mogen zonder 
voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Windside Digital niet worden gekopieerd, 
gebruikt of aan derden worden getoond. Evenmin mogen gedeelten van de getoonde techniek worden 
gebruikt ter verbetering van eigen producten, werkzaamheden en diensten. Opdrachtgever is aan 
Windside Digital per overtreding van deze bepaling een direct opeisbare boete verschuldigd van € 25.000,-
. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. 

11.2 De rechten op de in lid 1 van dit artikel genoemde gegevens zijn en blijven eigendom van Windside Digital 
ongeacht of aan de opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht.  

11.3 De opdrachtgever moet de aan haar verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 van dit artikel op eerste 
verzoek binnen een door Windside Digital gestelde termijn retourneren. Bij overtreding van deze bepaling 
is de opdrachtgever aan Windside Digital een direct opeisbare boete verschuldigd van € 1.000,- per dag. 
Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. 

 

Artikel 12 Installatie werkzaamheden en/of onderhoudswerkzaamheden 
12.1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de omgeving in verband met de installatiewerkzaamheden 

en/of onderhoudswerkzaamheden op een zodanige wijze is ingericht dat Windside Digital direct met de 
overeengekomen werkzaamheden kan beginnen, bij  gebreke waarvan Windside Digital gerechtigd is de 
daarmee gepaarde redelijke (extra) kosten (zoals bijvoorbeeld reis- en verblijfskosten of de wachttijd) aan 
de opdrachtgever door te berekenen. Eventuele bijkomende werkzaamheden (zoals bijvoorbeeld 
bekabelingswerkzaamheden) komen voor rekening en risico van de opdrachtgever. 
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12.2 Windside Digital gaat uit van een goede bereikbaarheid van de plaats waar de 
 installatiewerkzaamheden en/of onderhoudswerkzaamheden moeten worden verricht. Vertragingen 
die worden veroorzaakt door het niet, of niet eenvoudig bereikbaar zijn van de plaats waar de 
installatiewerkzaamheden en/of onderhoudswerkzaamheden moeten worden verricht, komen voor 
rekening en risico van de opdrachtgever.  

12.3 De opdrachtgever draagt voor eigen rekening en risico zorg voor geschikte behuizing en op grond van de 
Arbowet en –regelgeving voorgeschreven voorzieningen alsmede voor een voldoende ruime, droge, 
verwarmde en deugdelijk afsluitbare opslagruimte voor de geleverde Producten alsmede voor 
gereedschap en andere materialen van Windside Digital. 

12.4 Windside Digital is niet aansprakelijk voor schade (waaronder opzichtschade) die tijdens installatie- en/of 
onderhoudswerkzaamheden mocht ontstaan, tenzij die schade te wijten is aan opzet of grove schuld van 
Windside Digital of haar ondergeschikten. Onder opzichtschade wordt onder andere verstaan schade die 
door of tijdens de uitvoering van werkzaamheden wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt 
of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt.  

12.5 De opdrachtgever is aansprakelijk voor en gehouden tot vergoeding van schade  en kosten die Windside 
Digital vanwege de installatiewerkzaamheden en/of onderhoudswerkzaamheden mocht lijden, tenzij die 
schade of kosten te wijten zijn aan opzet of grove schuld van Windside Digital of haar ondergeschikten. 
De opdrachtgever is gehouden Windside Digital te vrijwaren voor aanspraken tot vergoeding van schade 
toegebracht aan kabels en/of leidingen alsmede de schade welke daaruit voortvloeit, tenzij de 
opdrachtgever aantoont dat Windside Digital door middel van duidelijke aanwijzingen, deugdelijke 
situatieschetsen en dergelijke vooraf genoegzaam op de hoogte was gesteld. 

 

Artikel 13 Garantie  
13.1 Windside Digital staat ervoor in dat de geleverde Producten overeenstemmen met hetgeen in de 

overeenkomst is gespecificeerd. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen (in de offerte, aanbieding of 
overeenkomst) biedt Windside Digital echter uitsluitend garantie op geleverde Producten indien en 
voorzover deze door haar leverancier wordt geboden en Windside Digital zich jegens haar leverancier op 
deze garantie kan beroepen. 

 

Artikel 14 Aansprakelijkheid 
14.1 Windside Digital is niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de 

overeenkomst te lijden schade, direct of indirect, vanwege het door Windside Digital niet (tijdig) of slechts 
ten dele uitvoeren van de op haar rustende verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst. 

14.2 Windside Digital is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, 
gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie reputatieschade of schade van 
derden.  

14.3 Windside Digital is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan: 
a) ingeval van overmacht aan de zijde van Windside Digital; 
b) indien de opdrachtgever het Product zelf heeft gerepareerd of laten repareren of er op enige wijze 

veranderingen in, aan of op heeft aangebracht; 
c) ingeval van gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het Product geschikt is conform de bij het 

Product behorende handleiding of andere documentatie; 
d) ingeval van onoordeelkundig gebruik; 
e) door software van derden die op het Product is geïnstalleerd; 
f) ten gevolge van verlies, vernietiging of verminking van data; 
g) als gevolg van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten; en/of 
h) door andere hardware waarmee het Product is gekoppeld of gecombineerd. 

14.4 Indien Windside Digital om welke reden dan ook aansprakelijk is voor directe schade, is die 
aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tien procent (10%) van de prijs van de Producten of Diensten 
waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, met een  maximum van €10.000,- per geval of serie 
van samenhangende gevallen. 

14.5 Eventuele schadeclaims dienen onverwijld, doch uiterlijk 24 uur na het ontstaan van de schade, schriftelijk 
bij Windside Digital te worden ingediend op straffe van verval. 
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14.6 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade 
te wijten is aan opzet of grove schuld van Windside Digital of haar ondergeschikten. 

 

Artikel 15 Overmacht 
15.1 Windside Digital heeft het recht de nakoming van haar verplichtingen op te schorten als zij door 

overmacht tijdelijk is verhinderd haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst na te komen. 
15.2 Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en 

jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop 
Windside Digital geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Windside Digital niet in staat is de 
verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Windside Digital, computer- en 
stroomstoringen, verkeersopstoppingen, slechte weersomstandigheden, import/export belemmeringen, 
diefstal, brand en stagnatie in levering van zaken en onderdelen door toeleveranciers worden daaronder 
begrepen.  

15.3 Windside Digital kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen 
voortvloeiende uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, is 
Windside Digital gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van 
schade aan de andere partij. 

15.4 Voor zoveel Windside Digital ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar 
verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan 
het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Windside Digital 
gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat in rekening te 
brengen. 

 

 

Artikel 16 Toepasselijk recht en Geschillen 
16.1 Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, 

alsmede de eventuele geschillen die daaruit voortvloeien is Nederlands recht van toepassing. 
16.2 Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing evenmin als enige andere internationale regeling 

waarvan uitsluiting is toegestaan. 
16.3 De Rechtbank in Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft 

Windside Digital het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.  

 

*** 


