SECURITAS’ ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET LEVEREN
VAN APPARATUUR
11-2014 (Apparatuurvoorwaarden)

DEFINITIES
Apparatuur
Een alarmsysteem, video(opname)apparatuur, track and trace apparatuur,
personal position alarmsysteem, en/of aanverwante voorziening- en/
of andere (beveiligings)apparatuur (die geschikt zijn om te worden
aangesloten op de PAC, althans op de VSC). De Apparatuur kan ook
bestaan uit slagbomen, toegangspoortjes en dergelijke zoals nader
gespecificeerd in de Opdrachtbevestiging.
Diensten of Dienstverlening
De dienst(en) die Securitas in combinatie met de Apparatuur uit hoofde
van de Overeenkomst verleent.
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Object(en)
Het pand of bedrijfsterrein, inrichting, complex of installatie waar de
Apparatuur wordt geplaatst, zoals opgenomen in de Opdrachtbevestiging.
Opdrachtbevestiging
De overeenkomst tussen Securitas en Opdrachtgever met daarin
opgenomen de Apparatuur, met eventueel de Diensten en de Vergoeding.
Opdrachtgever
De in de Opdrachtbevestiging genoemde opdrachtgever.
Overeenkomst
De Opdrachtbevestiging tussen Securitas en de Opdrachtgever ten
behoeve van het leveren van Apparatuur al dan niet in combinatie met de
Diensten en eventuele bijlagen daarbij zoals in ieder geval deze algemene
voorwaarden.
PAC
De Particuliere Alarmcentrale van Securitas waar (alarm)signalen van de
Apparatuur binnenkomen en worden verwerkt conform het schriftelijk met
Opdrachtgever afgesproken protocol.
Securitas
De in de Opdrachtbevestiging genoemde Securitas organisatie.
Schades
Schades zoals bepaald in het Burgerlijk Wetboek, met inbegrip van, maar
niet beperkt tot alle claims, verliezen, aansprakelijkheden, schades, han
delingen of vorderingen.
Vergoeding
De vergoeding die Securitas aan de Opdrachtgever in rekening brengt
voor de door Securitas aan de Opdrachtgever geleverde Apparatuur al
dan niet in combinatie met de Diensten, zoals nader gespecificeerd in
de Opdrachtbevestiging, alsmede de vergoeding van eventueel tussen
partijen overeengekomen aanvullende diensten. De Vergoeding kan
regelmatig worden gewijzigd in overeenstemming met hetgeen bepaald
in de Overeenkomst.
VSC
De video service centrale van Securitas waar videobeelden van de
Apparatuur binnenkomen en worden verwerkt conform het schriftelijk
met Opdrachtgever afgesproken protocol.
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Eigendomsvoorbehoud
Tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen, behoudt
Securitas zich de eigendom voor van alle aan Opdrachtgever
geleverde Apparatuur totdat:
het opleverdocument conform artikel 7 (Oplevering en
acceptatie) door Opdrachtgever is getekend; én
volledige betaling heeft plaatsgevonden van alle openstaande
facturen voor de Eerste Termijn; of indien aan de orde;
volledige betaling heeft plaatsgevonden van het bedrag zoals
genoemd in het tweede lid van dit artikel.
Indien de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt opgezegd
c.q. ontbonden door Securitas of Opdrachtgever op basis van
artikel 10 (Beëindiging) dan wel op enige andere grond, is
Opdrachtgever verplicht het resterende bedrag dat openstaat
op de investeringen die Securitas heeft moeten maken voor
de levering van de Apparatuur aan Opdrachtgever te voldoen.
Securitas zal hiervoor een factuur opmaken en Opdrachtgever
toezenden. Betaling van die factuur dient plaats te vinden binnen
veertien (14) dagen na factuurdatum.
Voor de duur van het eigendomsvoorbehoud is het Opdracht
gever niet toegestaan de door Securitas geleverde Apparatuur
te verpanden, te vervreemden of anderszins te bezwaren.
Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud
geleverde Apparatuur zorgvuldig en herkenbaar als eigendom van
Securitas te bewaren. Opdrachtgever is tevens verplicht
deze zaken te verzekeren tegen brand, waterschade en diefstal.
Indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn
verplichtingen jegens Securitas of Securitas goede grond
heeft te vrezen dat hij in de nakoming van die verplichtingen
zal tekortschieten, is Securitas bevoegd de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde Apparatuur terug te nemen.
Kosten voor het terughalen van geleverde Apparatuur zijn voor
rekening van Opdrachtgever.
Opdrachtgever accepteert de staat en de hoedanigheid van de
Apparatuur die – als voldaan wordt aan het eerste lid van dit artikel
– alsdan in eigendom van Securitas aan Opdrachtgever overgaat.
Termijnen
Alle door Securitas met Opdrachtgever overeengekomen (lever-)
termijnen, hebben nimmer het karakter van een fatale termijn,
tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
Een overeengekomen termijn vangt eerst aan op de datum
van schriftelijke Opdrachtbevestiging van Securitas, dan wel
op de datum waarop alle benodigde gegevens, inlichtingen,
vergunningen, en dergelijke voor de uitvoering van de
Overeenkomst door Securitas zijn ontvangen.
Bij overschrijding van een termijn is Securitas eerst in verzuim
nadat Opdrachtgever Securitas schriftelijk in gebreke heeft
gesteld en Securitas een redelijke termijn heeft gegund om haar
verplichting alsnog na te komen.
Garantie
Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen,
zal Securitas indien er tijdens de eerste twaalf (12) maanden na
oplevering en acceptatie zoals bedoeld in artikel 7 (Oplevering en
acceptatie) heeft plaatsgevonden, gebreken optreden in (delen
van) de Apparatuur, dan wel in uitgevoerde werkzaamheden, deze
gebreken naar keuze van Securitas herstellen dan wel, indien sprake
is van materiaal-, fabricage-, montage- en/of installatiefouten,
kosteloos vervangen. In geval van vervanging van onderdelen
wordt Securitas eigenaar van de vervangen onderdelen.
De garantie omvat niet de levering en/of vervanging van
verbruiksartikelen.
De garantie omvat niet de met demontage en installatie van
(onderdelen van) de Apparatuur gemoeide kosten na oplevering
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(arbeidsloon en voorrijkosten). Deze kosten worden afzonderlijk in
rekening gebracht en maken aldus geen onderdeel uit van het in
de Overeenkomst genoemde maandbedrag.
De garantie als bedoeld in dit artikel geldt niet voor gebreken die
Securitas niet kunnen worden toegerekend, waaronder mede
is begrepen onzorgvuldig of ondeskundig handelen of nalaten
door of namens Opdrachtgever — daaronder mede begrepen
fouten of gebreken in informatie van welke aard dan ook, die door
of namens Opdrachtgever is verstrekt — geweld van buitenaf,
onvoldoende onderhoud en overbelasting.
De garantie vervalt indien:
reparaties, veranderingen of uitbreidingen aan de Apparatuur c.q.
de werkzaamheden zonder haar schriftelijke toestemming zijn
verricht door anderen dan Securitas;
de Apparatuur c.q. de werkzaamheden naar het oordeel van
Securitas is/zijn verwaarloosd dan wel onvoorzichtig en/of
ondeskundig is/zijn gebruikt, behandeld en/of onderhouden;
gebreken zijn ontstaan door aansluiting van apparatuur van
derden op de Apparatuur;
het ontstaan van de gebreken Securitas niet kan worden
toegerekend, waaronder mede zijn begrepen fouten of gebreken
als gevolg van het toepassen van informatie van welke aard dan
ook, die door of namens Opdrachtgever is verstrekt, geweld van
buitenaf en overbelasting.
Op uitgevoerde garantiewerkzaamheden wordt een garantie
verstrekt voor een periode van drie (3) maanden na uitvoering,
zonder dat de garantietermijn voor het overige wordt verlengd of
vernieuwd.
Op vervangen onderdelen is een garantietermijn van één (1) jaar
na ingebruikname van toepassing.
Een beroep op de garantie op basis van dit artikel komt
Opdrachtgever uitsluitend toe indien hij binnen veertien (14)
dagen nadat hij het gebrek ontdekt heeft of redelijkerwijze had
kunnen ontdekken, Securitas ter zake schriftelijk informeert.
Opdrachtgever dient Securitas schriftelijk aan te geven wat de
aard van het gebrek is, alsmede wanneer en hoe het gebrek
is geconstateerd. Tevens dient Opdrachtgever aannemelijk te
maken dat het gebrek aan Securitas kan worden toegerekend.
De garantieverplichtingen van Securitas strekken zich uitsluitend
uit tot het bepaalde in dit artikel en geven Opdrachtgever
generlei recht op schadevergoeding en/of ontbinding van de
Overeenkomst.
In geval van levering van Apparatuur door Securitas aan
natuurlijke personen, die niet handelen in de uitoefening van
een beroep of bedrijf, gelden voor deze natuurlijke personen de
wettelijke bepalingen met betrekking tot garantie, indien en voor
zover deze afwijken van het bepaalde in dit artikel.
Levering, levertijd en risico-overgang
Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de levering van de
Apparatuur op het door Opdrachtgever opgegeven afleveradres.
Indien wijzigingen ontstaan in de werk- en
installatieomstandigheden, in de Overeenkomst of doordat de
voor de uitvoering van de Overeenkomst bij derde bestelde
Apparatuur niet tijdig is geleverd, is Securitas bevoegd de levertijd
naar redelijkheid te verlengen.
De Apparatuur is vanaf de aflevering op het door de
Opdrachtgever opgegeven afleveradres voor rekening en
risico van Opdrachtgever. Voor vaststelling van het tijdstip van
aflevering is bepalend de datum van de desbetreffende, door of
namens de Opdrachtgever afgetekende pakbon.
Schade die Securitas lijdt als gevolg van tenietgaan, verlies of
beschadiging van de materialen en/of gereedschappen benodigd
voor de uitvoering van de werkzaamheden is voor rekening en
risico van Opdrachtgever vanaf het moment van aflevering van
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5
5.1

5.1.1

5.1.2
5.1.3

5.1.4
5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

6
6.1

6.2

6.3

6.4

Montage en installatie
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, behoren de volgende
werkzaamheden, leveringen en voorzieningen niet tot de uit de
Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van Securitas:
bij de aanleg voorkomende graaf-, straat-, smeed-, breek-,
timmer-, metsel-, schilder- en bouwkundige werkzaamheden en
kosten voor het plaatsen van steigers;
het aanbrengen van ijzer-, buis-, en latwerk voor bevestigingen en
waar nodig buizen en kokers voor beveiliging van kabels;
sterkstroomwerk zoals het aansluiten van een of meer lichtpunten
en een of meer wandcontactdozen, evenals het slaan van
aardelektroden;
het monteren en leveren van kabel-, draag-, geleidings- en
beschermmiddelen.
De energie (waaronder gas en electra) benodigd voor de
uitvoering van de werkzaamheden en het functioneren van de
Apparatuur dient te voldoen aan door Securitas te stellen eisen en
zal kosteloos door Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.
De kosten van de in lid 2 van deze bepaling bedoelde
werkzaamheden, evenals de daarvoor benodigde materialen en
dienstverlening draagt Opdrachtgever zelf.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt
de installatie en montage van de Apparatuur op het door
Opdrachtgever opgegeven afleveradres. Installatie en montage
geschiedt op werkdagen en tijdens kantooruren tussen 07:00 uur
en 17:00 uur.
Opdrachtgever zal op de tussen partijen overeengekomen
tijdstippen voor zijn rekening en risico zorg dragen voor
de ruimten die Securitas nodig heeft in het kader van de
werkzaamheden. Deze ruimten dienen aan door Securitas te
stellen redelijke eisen en wettelijke verplichtingen te voldoen.
Opdrachtgever is gehouden in te staan voor de veiligheid van
door hem in verband met de uitvoering van de montage en
installatie van de Apparatuur ter beschikking gestelde ruimten
en materialen. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade
die Securitas lijdt indien niet (voldoende) aan deze verplichting
wordt voldaan. De gehoudenheid tot schadevergoeding ontstaat
in dit geval tevens jegens personen die in opdracht van Securitas
de Apparatuur monteren en installeren en door onvoldoende
veiligheid schade hebben geleden, voor zover zij zich op deze
bepaling beroepen.
Verplichtingen opdrachtgever
Opdrachtgever zal Securitas steeds tijdig alle voor een behoorlijke
uitvoering van de Overeenkomst nuttige en noodzakelijke
gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
Opdrachtgever zorgt ervoor dat Securitas de haar opgedragen
werkzaamheden op de overeengekomen tijd kan aanvangen,
deze ongestoord kan verrichten op de voor Securitas
gebruikelijke werktijden en onder condities die voldoen aan de
wettelijke veiligheidseisen. Een bericht van verhindering moet
Opdrachtgever uiterlijk achtenveertig (48) uur voor de aanvang
van de werkzaamheden doorgeven aan Securitas, bij gebreke
waarvan Opdrachtgever aansprakelijk is voor de schade die
Securitas als gevolg daarvan lijdt.
Opdrachtgever staat Securitas te allen tijde toe om ten behoeve
van de gehele of gedeeltelijke uitvoering van de Overeenkomst
ter zake kundige derden in te schakelen, een en ander ter
beoordeling van Securitas.
Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Securitas kosteloos kan
beschikken over alle noodzakelijke informatie en bescheiden,
waaronder actuele tekeningen en/of beschrijvingen van
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de ruimten waarin de Apparatuur zal worden geplaatst,
toegangsbescheiden, vergunningen, ontheffingen, en dergelijke,
evenals adequate energievoorzieningen en de noodzakelijke
voorzieningen ten behoeve van de aansluiting van de Apparatuur
op de daarvoor noodzakelijke (telecommunicatie-) netten.
Opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid van het geleverde.
Indien de start dan wel de voortgang van de werkzaamheden
wordt vertraagd als gevolg van omstandigheden die zijn toe te
rekenen aan Opdrachtgever, is Opdrachtgever aansprakelijk voor
de schade die Securitas als gevolg daarvan lijdt.
Oplevering en acceptatie
Securitas levert in overeenstemming met de overeengekomen
technische en/of functionele specificaties de Apparatuur op.
De oplevering vindt zoveel mogelijk plaats op de tussen partijen
overeengekomen tijdstippen.
De oplevering vindt plaats onmiddellijk nadat overeenkomstig de
volgende leden van dit artikel een door partijen overeengekomen
acceptatietest met succes is afgerond. Indien geen acceptatietest
is overeengekomen vindt oplevering van de Apparatuur plaats
op het moment dat Securitas een verbinding tot stand heeft
gebracht tussen de Apparatuur en de PAC en/of VSC anderzijds.
Indien de acceptatietest geen bevredigend resultaat heeft, doet
Securitas zo spoedig mogelijk het nodige zodat er opnieuw een
acceptatietest, die onder dezelfde voorwaarden plaatsvindt,
met succes kan worden afgerond.
Indien de acceptatietest een bevredigend resultaat heeft, is
Opdrachtgever gehouden om een protocol van oplevering te
tekenen, waarin Opdrachtgever verklaart dat de Apparatuur
correct en foutloos is geïnstalleerd. Zolang het protocol van
oplevering niet door Opdrachtgever is getekend, heeft Securitas
niet de verplichting om de Diensten te leveren.
In geval Opdrachtgever het protocol van oplevering niet wenst te
ondertekenen, doch niettemin gebruik maakt van de Apparatuur,
wordt hij geacht dit vanaf de datum dat de Apparatuur voor het
eerst is gebruikt, te hebben geaccepteerd, en dient hij de (nog)
verschuldigde vergoedingen te betalen.
Indien de acceptatietest geen bevredigend resultaat oplevert,
doch Securitas en Opdrachtgever menen dat de geconstateerde
afwijkingen en/of gebreken van zodanige aard zijn dat deze
ondertekening van het protocol van oplevering niet in de weg
staan, worden op het protocol van oplevering de nog te verrichten
werkzaamheden en/of gebreken vermeld, waarna ondertekening
plaatsvindt.
Nalevering van onderdelen die de functionaliteit en werking van
de Apparatuur niet aantasten, geeft Opdrachtgever niet het recht
om van ondertekening van het protocol van oplevering af te zien.
Voor zover gefaseerde oplevering is overeengekomen geldt al
hetgeen in dit artikel is bepaald onverminderd voor de met de
fasering corresponderende delen van montage en installatie.
Onderhoud
Voor een goede functionaliteit van de Apparatuur al dan niet
in combinatie met de Diensten is onderhoud noodzakelijk.
Opdrachtnemer heeft daarom de mogelijkheid om aanvullend een
onderhoudsovereenkomst af te sluiten met Securtitas.
Indien de Opdrachtgever geen onderhoudsovereenkomst wenst
te sluiten met Securitas, dan staat Securitas niet in voor een
goede functionaliteit van de Apparatuur al dan niet in combinatie
met de Diensten. Het niet goed functioneren van de Apparatuur
al dan niet in combinatie met de Diensten als gevolg van het
ontbreken van onderhoud, althans indien onderhoud door een
derde is uitgevoerd, blijft volledig voor rekening en risico van
Opdrachtgever. Opdrachtgever is in dat geval niettemin gehouden
om het in de Overeenkomst genoemde maandbedrag te voldoen.
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Sim kaart
Indien Securitas in het kader van de Dienst een SIM-kaart ter
beschikking stelt (die geplaatst zal worden in de Apparatuur)
dan geldt deze bepaling.
De kosten voor het dataverbruik zijn gespecificeerd in de
Overeenkomst.
De SIM-kaart van Securitas is strikt persoonlijk en niet
overdraagbaar.
De SIM-kaart is en blijft eigendom van Securitas. Binnen veertien
(14) werkdagen na beëindiging van de Overeenkomst dient de
Opdrachtgever de SIM-kaart in goede staat en per aangetekende
post te retourneren aan Securitas. Het terugzenden van de SIMkaart komt geheel voor rekening en risico van de Opdrachtgever,
tenzij uitdrukkelijk anders tussen partijen is overeengekomen.
De Opdrachtgever is verplicht:
de SIM-kaart uitsluitend te gebruiken voor transmissiedoeleinden
tussen het alarmsysteem en de PAC;
Securitas schriftelijk op de hoogte te brengen van elke
omstandigheid die de deugdelijke werking van de SIM-kaart
kan verstoren (onder meer defecten, etc.);
aan alle door Securitas en de telecommunicatieprovider
gehanteerde technische en administratieve voorwaarden te
voldoen.
Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade in geval van, maar niet
beperkt tot onbevoegd gebruik, diefstal en beschadiging van de
SIM-kaart. Indien er sprake is van onbevoegd gebruik, diefstal en
beschadiging van de SIM-kaart dan zal Opdrachtgever Securitas
daar zo spoedig mogelijk over informeren zodat Securitas contact
kan opnemen met de telecommunicatieprovider om de SIM-kaart
te laten blokkeren.
Securitas is gerechtigd om in geval van oneigenlijk gebruik
van de SIM-kaart (door de Opdrachtgever) waardoor een
bovengemiddeld hoge bedragen voor gebruikersafhankelijke
vergoedingen verschuldigd zijn, over te gaan tot (gedeeltelijke)
blokkering van de SIM-kaart. De blokkering zal worden opgeheven
nadat de Opdrachtgever het oneigenlijk gebruik gestaakt heeft en
aan alle gebruikersafhankelijke vergoedingen heeft betaald, dan
wel daarvoor voldoende zekerheid is gesteld.
Blokkering van de SIM-kaart ontslaat de Opdrachtgever niet van
de verplichting tot betaling van vaste (periodieke) voortdurende
vergoedingen en leidt niet tot automatische beëindiging van de
Overeenkomst.
Securitas en/of telecommunicatieprovider zijn gerechtigd de aan
de Opdrachtgever ter beschikking gestelde SIM-kaart om te
ruilen voor een andere SIM-kaart.
Beëindiging
De Opdrachtgever is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden,
naar keuze geheel of gedeeltelijk, met een opzegtermijn van tien
(10) dagen in het geval en tegen het moment dat Securitas een
verplichting uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk
nakomt, en deze toerekenbare tekortkoming niet herstelt binnen
een redelijke termijn na schriftelijke ingebrekestelling met dien
verstande dat het niet nakomen van een verplichting bij de
uitvoering van de Overeenkomst slechts tot ontbinding zal
kunnen leiden voor zover de ernst van de niet-nakoming zulks
rechtvaardigt.
Securitas kan deze Overeenkomst om gegronde redenen
beëindigen door schriftelijke opzegging met inachtneming
van een opzegtermijn tien (10) dagen aan de andere partij.
Als gegronde redenen gelden voor Securitas, zonder enige
beperking: (i) elke ernstige of geringe maar aanhoudende
niet-nakoming door de Opdrachtgever van zijn verplichtingen
uit deze Overeenkomst; (ii) annulering of aanzienlijke wijziging
van de verzekeringsdekking van Securitas met betrekking tot
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deze Overeenkomst; (iii) een wijziging in de van toepassing
zijnde wetgeving of voorschriften, die van grote invloed is op
of een grote verandering veroorzaakt van de verplichtingen van
Securitas uit deze Overeenkomst; (iv) bij insolvabiliteit van de
Opdrachtgever, indien opening van een insolventieprocedure
of soortgelijke procedure werd aangevraagd door of tegen
de Opdrachtgever; of (v) indien sprake is van een handeling,
nalatigheid of gedrag van de Opdrachtgever zodanig dat dit naar
redelijke overtuiging van Securitas leidt of kan leiden tot schade
aan de zaken of reputatie van Securitas. Indien de beëindiging
van deze Overeenkomst het gevolg is van een ernstige nietnakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever uit deze
Overeenkomst, dan dient de Opdrachtgever aan Securitas alle
kosten te vergoeden die hierdoor door Securitas zijn gemaakt.
Beëindiging van deze Overeenkomst ontheft Securitas van alle
verdere verplichtingen en werkzaamheden uit hoofde van de
Overeenkomst. Securitas heeft in dat geval het recht om zich
toegang te verschaffen tot het Object(en) en om alle Apparatuur,
materialen, software en/of documenten (met inbegrip van maar
niet beperkt tot het opvragen en/of vernietigen van elektronische
documenten en data) terug te halen, welke eigendom zijn van
Securitas.
Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Securitas voor door de Opdrachtgever
geleden Schade is beperkt zoals bepaald in dit artikel.
Securitas is jegens de Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk
voor directe schade, die het gevolg is van grove nalatigheid
van en/of opzettelijk foutief handelen door (medewerkers van)
Securitas en alleen voor zover deze aansprakelijkheid wordt
gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van Securitas
zoals die geldt op het moment van de schadeveroorzakende
gebeurtenis. In dat geval is de aansprakelijkheid van Securitas
beperkt tot € 10.000,= per gebeurtenis of reeks van
samenhangende gebeurtenissen en tot maximaal € 20.000,= per
jaar.
Aansprakelijkheid van Securitas voor door Opdrachtgever geleden
indirecte of gevolgschade, met inbegrip van - maar niet uitsluitend
– gederfde winst, gemiste omzet, schade door bedrijfsstagnatie
en gemiste besparingen, wordt uitgesloten.
Securitas is in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van
onjuistheid van de door of namens Opdrachtgever verstrekte
gegevens. Securitas is evenmin aansprakelijk voor onjuistheden of
onvolledigheden die zijn ontstaan bij het doorgeven of toezenden
van gegevens, vertragingen of fouten in de transmissie van
gegevens, communicatiestoornissen, problemen bij het bereiken
van door Opdrachtgever opgegeven personen, (de gevolgen
van) computer-, semafoon-, telefoon- of telefaxstoringen,
programmeringsfouten, storingen of verbrekingen van een vaste
lijnverbinding, waar dan ook veroorzaakt.
De Opdrachtgever dient Securitas in kennis te stellen van elke
klacht, althans mogelijke aansprakelijkheid in verband met de
Apparatuur, schriftelijk en voldoende gedetailleerd en binnen
dertig (30) dagen nadat de oorzaak van deze klacht, althans
mogelijke aansprakelijkheid, door de Opdrachtgever werd
geconstateerd (of naar redelijkheid geconstateerd had kunnen
worden); op voorwaarde echter dat indien de Opdrachtgever
deze kennisgeving niet binnen zes (6) maanden aan Securitas
doet, Securitas niet verplicht is om welke vergoeding dan ook met
betrekking tot deze klacht, althans mogelijke aansprakelijkheid,
te voldoen.
Overmacht
Als overmacht – voor zover dit de uitvoering van deze
Overeenkomst vertraagt of belemmert – wordt beschouwd:
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een situatie, die zich aan de invloed van een der partijen
onttrekt zoals brand, oorlog, mobilisatie of militaire oproep
van vergelijkbare omvang, invordering, inbeslagname,
valutabeperkingen, opstand en burgerlijke oproer, vliegtuigkaping
of een terroristische daad, epidemieën, pandemieën, tekort aan
vervoer, algemeen tekort aan materialen of personeelsleden,
stakingen of andere arbeidsgeschillen en defecten of vertragingen
in leveringen door onderaannemers die veroorzaakt worden door
omstandigheden zoals vermeld in dit artikel.
De partij die zich op een situatie van overmacht wil beroepen,
dient de andere partij per direct daarvan in kennis te stellen.
Ongeacht elke andere bepaling in deze Overeenkomst heeft
een partij het recht om de Overeenkomst door schriftelijke
opzegging aan de andere partij per direct te beëindigen, indien de
overmachtssituatie langer dan dertig (30) dagen duurt.
Geheimhouding en gegevensbescherming
Elke partij dient geheimhouding te betrachten en mag geen
vertrouwelijke informatie van de andere partij bekend maken,
waarvan zij in verband met deze Overeenkomst kennis heeft
gekregen. Informatie wordt als vertrouwelijk beschouwd, indien
deze op het moment van mededeling door de mededelende partij
als vertrouwelijk wordt aangeduid of indien deze, gezien de wijze
waarop deze werd medegedeeld, door de ontvangende partij
redelijkerwijs als vertrouwelijk beschouwd dient te worden. Geen
der partijen heeft enige geheimhoudingsverplichting uit hoofde
van deze Overeenkomst met betrekking tot informatie, die: (i)
openbaar is of wordt zonder dat in strijd wordt gehandeld met
een van de verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst;
(ii) reeds in bezit was van de andere partij vóór het tijdstip,
waarop deze aan haar in het kader van deze Overeenkomst
werd verstrekt; (iii) door de andere partij werd verkregen zonder
gebruikmaking van of verwijzing naar enige door de andere partij
verstrekte vertrouwelijke informatie; (iv) zonder beperking door
een derde werd verstrekt, waarbij de ontvangende partij terecht
ervan mocht uitgaan dat deze derde deze informatie vrijelijk
kon verstrekken zonder hierdoor in strijd te handelen met enige
verplichting jegens de andere partij; (v) die werd verstrekt met
voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij;
of (vi) die werd verstrekt op grond van een bevel of eis van een
rechtbank, bestuurlijk orgaan of andere overheidsinstantie.
Partijen erkennen dat toegang tot en verspreiding van
persoonlijke informatie van de andere partij of haar medewerkers,
vertegenwoordigers of met haar gelieerde partijen in het kader van
de Overeenkomst, noodzakelijk kan zijn. Beide partijen verplichten
zich om persoonlijke informatie die in het kader van de uitvoering
van deze Overeenkomst wordt verkregen, zorgvuldig te gebruiken,
met inachtneming van alle toepasselijke regels en voorschriften, en
om deze informatie uitsluitend te gebruiken ter nakoming van de
verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst.
Intellectuele eigendom
De intellectuele en industriële eigendomsrechten op alle aan
Opdrachtgever geleverde Apparatuur, gegevens en (technische)
informatie blijven berusten bij de Securitas. Securitas heeft
het uitsluitend recht tot openbaarmaking, verwezenlijking en
verveelvoudiging van deze Apparatuur, gegevens en informatie
en Opdrachtgever heeft het uitsluitend gebruiksrecht daarvan.
De door Securitas aan Opdrachtgever afgegeven documenten,
zoals ontwerpen, tekeningen, technische beschrijvingen of
bestekken worden eigendom van Opdrachtgever en mogen
door hem worden gebruikt met inachtneming van de rechten die
voortvloeien uit de wetgeving op het gebied van de intellectuele
en industriële eigendom, nadat Opdrachtgever aan zijn financiële
verplichtingen jegens Securitas heeft voldaan.
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Het gebruiksrecht is niet overdraagbaar. Het is Opdrachtgever
verboden om de programmatuur en de dragers waarop deze
is vastgelegd op welke wijze dan ook ter beschikking van een
derde te stellen of door een derde te laten gebruiken. Het is
Opdrachtgever verboden de programmatuur te verveelvoudigen
of daarvan kopieën te maken. Opdrachtgever zal de program
matuur niet wijzigen anders dan in het kader van het herstellen
van fouten. De broncode van de programmatuur en de bij de
ontwikkeling ervan voortgebrachte technische informatie worden
niet aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld, tenzij anders is
overeengekomen.
Diversen
Securitas is een onafhankelijke aannemer. Niets in deze
Overeenkomst vormt een samenwerkingsverband of (arbeids)
relatie zoals tussen een principaal en een vertegenwoordiger of
tussen werkgever en werknemer.
Indien een bepaling van deze Overeenkomst onuitvoerbaar
blijkt, zal deze zodanig worden gewijzigd dat deze op basis van
het toepasselijk recht wettelijk toelaatbaar en uitvoerbaar is.
Alle overige bepalingen van deze Overeenkomst blijven in een
dergelijk geval ongewijzigd van kracht. Indien de onuitvoerbare
bepaling niet dusdanig kan worden gewijzigd, wordt deze uit de
Overeenkomst geschrapt en blijven alle overige bepalingen van
deze Overeenkomst volledig van kracht.
Indien de diverse onderdelen van de Overeenkomst met elkaar
in strijd mochten zijn, geldt ten aanzien van de documenten
die onderdeel zijn van deze Overeenkomst de hierna vermelde
rangorde: (i) de Opdrachtbevestiging; (ii) deze bepalingen
en voorwaarden; en (iii) eventuele andere daaraan gehechte
documentatie.
Alle mededelingen in verband met deze Overeenkomst dienen
schriftelijk te gebeuren en dienen per koerier, fax, per volgende
dag bezorgd schrijven of aangetekend schrijven te worden
betekend aan de andere partij op haar adres zoals vermeld in de
Opdrachtbevestiging of op een ander adres zoals de andere partij
dit schriftelijk heeft opgegeven. Elke aldus verzonden mededeling
geldt als ontvangen: (i) indien persoonlijk overhandigd, op het
moment van overhandiging; (ii) indien per koerier, op het moment
van overhandiging; (iii) indien per aangetekend schrijven, drie
(3) werkdagen na de terpostbezorging; en (iv) indien per fax,
bij ontvangst.
Geen der partijen mag deze Overeenkomst overdragen
zonder schriftelijke toestemming van de andere partij, welke
toestemming door de andere partij niet op onredelijke gronden
mag worden geweigerd. Securitas mag deze Overeenkomst
echter te allen tijde overdragen aan de met haar gelieerde
ondernemingen, dochterondernemingen of opvolgers.
Deze Overeenkomst vormt de gehele Overeenkomst tussen
partijen en vervangt alle eerdere afspraken en correspondentie,
hetzij mondeling hetzij schriftelijk, tussen Securitas en de
Opdrachtgever. Alle niet in deze Overeenkomst opgenomen
garanties, toezeggingen of afspraken zijn niet afdwingbaar.
Alle veranderingen en wijzigingen in deze Overeenkomst of
een deel daarvan zijn voor beide partijen alleen bindend, voor
zover zij schriftelijk zijn goedgekeurd door een bevoegde
vertegenwoordiger van die partij.
Deze Overeenkomst eindigt door afloop van de duur van de
Overeenkomst of door opzegging zoals in deze Overeenkomst
bepaald. Artikelen die naar hun aard bestemd zijn om ook na

beëindiging van de Overeenkomst van kracht blijven, blijven
ook na beëindiging van de Overeenkomst op beide partijen van
toepassing.
16
16.1

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Op deze Overeenkomst en op de uitleg hiervan is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing, zonder verwijzing naar
de regels daarvan betreffende conflicterend recht. Partijen
onderwerpen zich bij deze aan de exclusieve rechtsbevoegdheid
van de rechtbank te Haarlem. Alle bepalingen in deze
Overeenkomst zijn uitsluitend van toepassing voor zover op
grond van het toepasselijk recht toelaatbaar.
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