ALGEMENE VOORWAARDEN NYON
ALGEMENE BEPALINGEN
Artikel 1. Definities en toepasselijkheid

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende
betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
• Nyon: Nyon Business B.V., de gebruiker van deze algemene
voorwaarden, tevens opdrachtnemer en leverancier van de
Programmatuur.
• Wederpartij: de natuurlijke – of rechtspersoon die met Nyon een
overeenkomst aangaat of aan wie Nyon een offerte heeft uitgebracht
waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. De personen
die in dienstverband bij de (rechts-c )persoon werkzaam zijn vallen
tevens onder de reikwijdte van deze term.
• Programmatuur: alle op dragers vastgelegde, al dan niet voor
computers leesbare materialen (waaronder nadrukkelijk software en
apps) voor het doen functioneren van enige geautomatiseerde
voorziening of voor het verwerken van gegevens daarin, alsmede alle
rechtstreeks daarop betrekking hebbende voorbereidende en
beschrijvende materialen;
• Licentie: het recht van de gebruiker van de Programmatuur om de
Programmatuur conform de bepalingen van deze voorwaarden te
gebruiken.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst en op alle
werkzaamheden van Nyon. Het door de Wederpartij zonder commentaar aanvaarden van
een offerte of opdrachtbevestiging waarop naar deze voorwaarden wordt verwezen geldt
als instemming met de toepassing van deze voorwaarden.
3. Afwijking van de algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk
en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen. Toepasselijkheid van enige door de
Wederpartij gehanteerde algemene (inkoop-)voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de
hand gewezen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf overeen komen.
4. Indien Nyon gedurende korte of langere tijd geen strikte naleving van deze algemene
voorwaarden eist, laat dit onverlet het recht van Nyon om alsnog directe en strikte
naleving te eisen.
5. Nietige of vernietigbare bepalingen hebben geen invloed op de geldigheid en de kracht
van overige bepalingen. De nietige of vernietigde bepaling(en) zullen worden vervangen
door nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) die stroken met het doel en de strekking
van de nietige of vernietigde bepaling(en).
6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden geregeld zijn, of waarover
onduidelijkheid bestaat, dienen beoordeeld te worden naar de geest en het doel van deze
algemene voorwaarden.
7. Nyon behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te
vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
Wijzigingen die grote invloed hebben op de overeenkomst met de Wederpartij zullen door
Nyon tijdig gecommuniceerd worden. Indien de Wederpartij een dergelijke grote wijziging
niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht
worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum, tenzij Nyon aangeeft de
overeenkomst met de Wederpartij voort te willen zetten onder de oude condities.

Artikel 2. Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten
1. Elke offerte van Nyon is vrijblijvend, tenzij anders aangegeven. Indien geen termijn voor
aanvaarding is aangegeven, zijn offertes gedurende 30 dagen na dagtekening geldig.
2. Nyon kan niet aan een offerte of aanbieding gehouden worden indien deze offerte of
aanbieding een kennelijke schrijf- of drukfout bevat die door de Wederpartij redelijkerwijs

als zodanig herkend kan worden.
3. De overeenkomst tussen partijen komt tot stand op het moment dat een door de
Wederpartij verstrekte opdracht door Nyon is ontvangen en geaccepteerd door middel
van een schriftelijke bevestiging (eventueel per e-mail), of op het moment dat Nyon met
instemming van de Wederpartij een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft
gemaakt.
4. Werkzaamheden, op verzoek of met instemming van de Wederpartij verricht, die buiten
de inhoud van de overeenkomst vallen, zullen door de Wederpartij aan Nyon worden
vergoed op basis van nacalculatie volgens de gebruikelijke tarieven van Nyon. Nyon kan
echter niet verplicht zijn gehoor te geven aan een dergelijk verzoek tot extra
werkzaamheden. Tevens kan Nyon verlangen dat voor extra werkzaamheden een
afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
5. Wijziging van een tussen partijen gesloten overeenkomst kan alleen plaatsvinden met de
uitdrukkelijke schriftelijke instemming van beide partijen. Nyon is niet verplicht gehoor te
geven aan een dergelijk verzoek.
6. Partijen zijn uitdrukkelijk niet gerechtigd hun rechten en/of verplichtingen uit de
overeenkomst aan derden over te dragen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van de andere partij. Uitzonderingen zijn tevens mogelijk indien zulks overeengekomen
wordt of indien in deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk anders wordt bepaald.

Artikel 3. Prijzen en betaling

1. De door Nyon gehanteerde en vermelde prijzen en/of uurtarieven zijn exclusief BTW en
exclusief andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de
overeenkomst te maken kosten, waaronder bijvoorbeeld reis- en verblijfkosten,
verzendkosten en administratiekosten. Zulks tenzij anders is aangegeven.
2. Nyon is gerechtigd om van de Wederpartij gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te
verlangen voor de werkzaamheden. In alle andere gevallen dient de Wederpartij de
facturen van Nyon binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen, tenzij anders
overeengekomen, in euro’s op de door Nyon aangewezen bankrekening. Bezwaren tegen
de hoogte van facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
3. Indien de Wederpartij niet binnen de gestelde betalingstermijn heeft betaald, is Nyon
gerechtigd, nadat hij de Wederpartij ten minste een maal heeft aangemaand te betalen,
zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten, vanaf de vervaldag
van de factuur aan de Wederpartij de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de
datum van algehele voldoening. Ook is Nyon gerechtigd haar verplichtingen uit de
overeenkomst op te schorten tot op het moment waarop de Wederpartij aan al diens
financiële verplichtingen heeft voldaan. In het geval de overeenkomst tussen Nyon en de
Wederpartij betrekking heeft op het gebruik van Programmatuur van Nyon, kan Nyon in
een dergelijk geval besluiten de licentie van de Wederpartij op te schorten. De
Wederpartij heeft dan tijdelijk geen toegang tot de Programmatuur. Alle redelijke kosten
ter verkrijging van voldoening - in en buiten rechte – zijn voor rekening van de
Wederpartij.
4. Indien een opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle
opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die
voortvloeien uit de gesloten overeenkomst.
5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Wederpartij zijn de
vorderingen van Nyon en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Nyon onmiddellijk
opeisbaar.
6. Nyon is gerechtigd om jaarlijks per 1 januari de prijzen aan te passen. Prijswijzigingen zijn
gebaseerd op de CPI (consumentenprijsindex). Prijswijzigingen zullen van te voren
schriftelijk danwel via e-mail aangekondigd worden door Nyon. Nyon is gerechtigd de
nieuwe prijzen door te berekenen tenzij er sprake is van een eenmalige, niet-doorlopende
overeenkomst.

Artikel 4. Geheimhouding en gebruik data
1. Het is partijen niet toegestaan om informatie, die vertrouwelijk van aard is c.q. zou
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kunnen zijn, aan derden die niet betrokken zijn bij de overeenkomst te verstrekken of om
die informatie aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze verkregen werd.
Ten aanzien van dergelijke informatie geldt voor alle partijen een geheimhoudingsplicht.
Partijen dienen deze geheimhoudingsplicht tevens op te leggen aan hun medewerkers.
2. De Wederpartij zal zonder schriftelijke toestemming van Nyon alle informatie betreffende
c.q. gerelateerd aan de Programmatuur en de werking daarvan geheimhouden en voorts
aan derden geen mededelingen doen over de werkwijze van Nyon.
3. De in dit artikel omschreven verplichtingen met betrekking tot geheimhouding gelden
zowel gedurende de looptijd van de overeenkomst als na afloop daarvan.
4. Nyon behoudt zich het recht voor de naam van de Wederpartij te gebruiken voor reclameen referentiedoeleinden.
5. Tijdens de gebruikmaking van de diensten van Nyon verstrekt de Wederpartij gegevens
aan Nyon. Dit kunnen actief door de Wederpartij ingevoerde gegevens zijn, maar ook
passief gegenereerde gegevens. De Wederpartij verleent Nyon toestemming tot het
gebruik van deze gegevens, zulks uitsluitend binnen de kaders van het bedrijf Nyon. Het
kan hierbij onder andere gaan om het gebruik van de gegevens ter verbetering van
bestaande diensten en producten of ter ontwikkeling van nieuwe diensten en producten.
Nyon zal deze gegevens in geen geval met een derde partij delen.

DIENSTVERLENING
Artikel 5. Uitvoering diensten

6. Overeenkomsten worden in beginsel aangegaan op basis van voorcalculatie. Indien
hieromtrent niets is overeengekomen, dient de Wederpartij de gemaakte uren en kosten
aan Nyon te vergoeden op basis van nacalculatie.
1. Nyon zal zich inspannen de overeenkomst zorgvuldig en naar beste kunnen uit te voeren
en te streven naar een voor de Wederpartij bruikbaar resultaat. Nyon neemt met de
overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en geeft derhalve geen garantie
omtrent de resultaten van de overeenkomst.
2. Bij de uitvoering van de overeenkomst zal Nyon de voorkeuren en wensen van de
Wederpartij zo veel mogelijk in acht nemen, met dien verstande dat een onafhankelijke
opstelling van Nyon te allen tijde gewaarborgd dient te blijven. Nyon is bevoegd waar
noodzakelijk derden bij de uitvoering van de overeenkomst te betrekken
3. De Wederpartij is gehouden Nyon van alle gegevens en bescheiden te voorzien die Nyon
bij de uitvoering van de overeenkomst naar haar oordeel nodig heeft. Deze gegevens en
bescheiden dienen tijdig en in de gewenste vorm aan Nyon beschikbaar te worden
gesteld. Tevens dient de Wederpartij alle medewerking te verlenen die Nyon noodzakelijk
acht voor het op juiste wijze uitvoeren van de overeenkomst, waaronder het desgevraagd
beschikbaar houden van medewerkers. Eventuele vertragingsschade, voortvloeiende uit
het feit dat de Wederpartij zijn verplichting uit dit artikel niet na komt, zal aan de
Wederpartij in rekening gebracht worden. Bovendien is Nyon in een dergelijk geval
bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
4. Door Nyon opgegeven termijnen gelden slechts ter indicatie. Overschrijding van een
termijn brengt Nyon niet in verzuim, tenzij anders overeen gekomen.

PROGRAMMATUUR
Artikel 6. Levering en acceptatie Programmatuur

1. De Wederpartij dient de geleverde Programmatuur bij aflevering, althans zo spoedig
mogelijk, te (laten) testen, teneinde zich ervan te vergewissen of het geleverde aan de
overeenkomst beantwoordt, in het bijzonder of de Programmatuur voldoet aan de
overeengekomen functionele specificaties. De Programmatuur wordt geacht te zijn
geaccepteerd indien geen acceptatietest heeft plaatsgevonden of indien deze test wel
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heeft plaatsgevonden en het resultaat goedgekeurd is door de Wederpartij.
2. Acceptatie van geleverde Programmatuur mag niet worden onthouden op andere gronden
dan de gronden welke uitdrukkelijk tussen partijen zijn overeengekomen (specificaties
etc.). Kleine fouten die ingebruikname niet direct in de weg staan geven geen aanleiding
om acceptatie van de geleverde Programmatuur te onthouden.
3. Indien een (onderdeel van) de Programmatuur niet voldoet aan de overeengekomen
specificaties, hierna aan te duiden met "defect", dient de Wederpartij dit defect uiterlijk
binnen één week na levering van de Programmatuur aan Nyon te melden.
4. Een defect kan slechts worden onderzocht en hersteld nadat de Wederpartij het defect
gedetailleerd omschreven bij Nyon heeft aangemeld en de Wederpartij alle door Nyon
noodzakelijk geachte informatie heeft verstrekt over de omstandigheden waaronder het
defect zich heeft voorgedaan.
5. Wordt binnen de in lid 3 genoemde termijn geen defect door de Wederpartij gemeld, dan
geldt de geleverde Programmatuur als geaccepteerd.
6. Nyon garandeert niet dat de Programmatuur zonder onderbreking of defecten zal werken
of dat alle defecten zullen/kunnen worden verbeterd.
7. Ook indien de overeenkomst tussen partijen betrekking heeft op de ontwikkeling van
Programmatuur geldt dat een door Nyon gedane schatting van de opleveringsdatum van
indicatieve aard is. Overschrijding van de opleveringsdatum zal door Nyon zo snel mogelijk
aan de Wederpartij gemeld worden. Overschrijding van een opleveringsdatum geeft de
Wederpartij geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst of op
schadevergoeding.

Artikel 7. Gebruik Programmatuur

1. Nyon verleent aan de Wederpartij licenties tot gebruik van de Programmatuur. De in dit
artikel omschreven licentie is een gebruiksrecht en niet exclusief van karakter. De licentie
is niet overdraagbaar aan derden. Het gebruiksrecht is gebonden aan de Wederpartij.
2. De programmatuur mag door Wederpartij uitsluitend in zijn eigen bedrijf of organisatie
worden gebruikt op de computers en voor een bepaald aantal of soort gebruikers of
aansluitingen waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Voor zover daarover niets is
overeengekomen wordt het gebruiksrecht van Wederpartij geacht te zijn verstrekt voor
één gebruiker.
3. Ander gebruik van de Programmatuur, daaronder begrepen iedere vorm van
beschikbaarstelling daarvan aan derden, is niet geoorloofd.
4. De Programmatuur kan voorzien zijn van beschermende technische maatregelen,
bijvoorbeeld maatregelen waardoor de Programmatuur slechts op een overeengekomen
aantal computers kan worden geïnstalleerd.
5. De Wederpartij of een andere gebruiker van de Programmatuur is niet gerechtigd
wijzigingen of aanpassingen in de Programmatuur aan te brengen of om eventuele
technische of softwarematige beschermende maatregelen van de Programmatuur te
verwijderen.
6. Gebruiksrechten (en licenties) worden aan de Wederpartij verleend, of overgedragen,
onder de voorwaarde dat de Wederpartij de daarvoor overeengekomen vergoedingen
tijdig en volledig voldoet. De gebruiksrechten (en licenties) gaan in op het moment van
implementatie van de Programmatuur, met dien verstande dat het gebruiksrecht in geen
geval op een eerdere datum zal ingaan dan de datum van ontvangst van de door de
Wederpartij aan Nyon verschuldigde vergoedingen.
7. De Wederpartij kan geen beroep doen op technische assistentie of herstel door Nyon
indien de Programmatuur niet op de in de documentatie beschreven wijze gebruikt wordt
en/of de in de documentatie beschreven bediening van de programmatuur niet op de
juiste wijze wordt uitgevoerd. Een dergelijk beroep vervalt tevens indien door de
Wederpartij en/of de door hem ingeschakelde derden werkzaamheden c.q. wijzigingen
aan het geleverde worden uitgevoerd.
8. Op verzoek van Nyon zal de Wederpartij Nyon toegang verlenen tot de locatie(s) waar de
Programmatuur in gebruik is, zodat Nyon de naleving van hetgeen in deze bepalingen is
omgeschreven kan controleren.
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9. De Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de apparatuur
waarop de Programmatuur gebruikt wordt.
10. De Wederpartij is zelf verantwoordelijk voor het verzorgen van back-ups van de in de
Programmatuur verwerkte informatie, ook indien deze back-up mogelijkheid niet verwerkt
is in de Programmatuur.

Artikel 8. Intellectueel eigendom
1. Tenzij anders overeengekomen, komen alle rechten waaronder het auteursrecht,
merkenrecht etc., op het door Nyon in het kader van de uitvoering van de overeenkomst
aan de Wederpartij ter beschikking gestelde materiaal, toe aan Nyon (of, indien van
toepassing, diens licentiegevers). Hieronder vallen nadrukkelijk de rechten met betrekking
tot Programmatuur, documentatie,
rapporten, presentaties, video’s, en offertes.
2. Wederpartij heeft slechts een recht van gebruik van de genoemde documenten en andere
materialen voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. De Wederpartij is niet bevoegd om
zonder toestemming van Nyon de genoemde materialen geheel of gedeeltelijk intern in de
organisatie te gebruiken of openbaar te maken, tenzij dit noodzakelijk geacht kan worden
en met het doel zoals dat in de opdracht is geformuleerd.
3. Het is Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken,
handelsnamen of andere rechten uit het materiaal te verwijderen of te wijzigen,
daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en
geheimhouding.
4. Nyon garandeert dat de door haar geleverde Programmatuur geen inbreuk maakt op enig
in Nederland geldend recht van intellectuele eigendom van derden en dat het gebruik van
de Programmatuur niet onrechtmatig is tegenover derden.
5. Bij overtreding van hetgeen in dit artikel is omschreven verbeurt de Wederpartij een
boete van €10.000,00 per keer, alsmede een boete van € 2.500,- per dag dat de
overtreding voortduurt na kennisgeving daarvan door Nyon.

ALGEMENE AFSLUITENDE BEPALINGEN
Artikel 9. Annulering, opschorting en ontbinding

1. Overeenkomsten kunnen geannuleerd worden met instemming van Nyon en in
overeenstemming met de inhoud van dit artikel.
2. Overeenkomsten kunnen voortijdig beëindigd worden indien de partij die om beëindiging
verzoekt kan aantonen dat de uitvoering van de opdracht niet meer kan plaatshebben
conform de overeenkomst en de opdrachtspecificaties. De partij die om beëindiging
verzoekt dient dit gemotiveerd schriftelijk aan de andere partij bekend te maken.
3. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de Wederpartij heeft Nyon recht op
compensatie vanwege ontstane inkomstenderving en reeds gemaakte kosten.
4. In geval van voortijdige beëindiging behoudt Nyon aanspraak op betaling van de facturen
voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. In geval van vroegtijdige beëindiging zullen
eventuele vooruitbetaalde bedragen niet worden gerestitueerd.
5. Indien de overeenkomst (van welke aard dan ook en om welke reden dan ook) wordt
geannuleerd door Nyon, zal Nyon in overleg met Wederpartij zorgdragen voor overdracht
van eventuele nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en
omstandigheden aan de annulering ten grondslag liggen die aan de Wederpartij
toerekenbaar zijn of indien een dergelijke overdracht redelijkerwijs niet van Nyon gevergd
kan worden. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Nyon extra kosten met
zich meebrengt, worden deze aan Wederpartij in rekening gebracht..
6. Wederpartij vrijwaart Nyon voor de eventuele aanspraken van derden die voortvloeien uit
de vroegtijdig beëindigen van de overeenkomst.

7. Partijen zijn gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen
door middel van een schriftelijke mededeling daarvan aan de andere partij, in geval van:
•
(aanvraag van) faillissement van de andere partij,
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•
•

(aanvraag van) surséance van betaling van de andere partij,
(dreigende) liquidatie of stillegging van de onderneming van andere

partij.
Al hetgeen Wederpartij op basis van de overeenkomst nog verschuldigd is, is per direct
opeisbaar. Nyon is bij opzegging op grond van dit artikel nimmer schadeplichtig jegens
Wederpartij.

8. Vorderingen van Nyon op de Wederpartij worden in een bovengenoemd geval direct
opeisbaar, onverminderd de overige rechten van Nyon.

Artikel 10. Overmacht

1. In geval van overmacht is Nyon niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting
jegens de Wederpartij. Partijen zullen in zulks geval met elkaar in overleg treden ten einde
een alternatieve manier tot invulling van de overeenkomst te vinden.
2. Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der
partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van
schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst
ten dele is uitgevoerd, is de Wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens Nyon
tot aan dat moment te voldoen. Nyon is gerechtigd om het reeds nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden
deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Indien Nyon aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in
deze bepaling is geregeld. De in deze bepaling opgenomen beperkingen van de
aansprakelijkheid van Nyon gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove
schuld van Nyon en/of haar ongeschikte(n).
2. Nyon kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade, veroorzaakt door een
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende
verplichting(en). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter
vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling
betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten
gemaakt om de gebrekkige prestatie van Nyon aan de overeenkomst te laten
beantwoorden, voor zoveel deze aan Nyon toegerekend kunnen worden en redelijke
kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij
aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in
deze algemene voorwaarden.
3. Nyon is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Nyon kan tevens
niet aansprakelijk zijn in geval van overmacht.
4. Voor zover Nyon bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en
leveranties van derden, kan Nyon op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden
voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Nyon of het verbreken
ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met
Nyon.
5. Nyon kan niet aansprakelijk zijn voor schade die veroorzaakt wordt doordat de
Wederpartij onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
6. Nyon is nimmer aansprakelijk voor schade welke op enigerlei wijze verband houdt met bij
de Wederpartij opgetreden virussen en/of voor enige vorm van indirecte- of
gevolgschade, zoals onder andere schade welke verband houdt met het verloren gaan van
gegevens en dergelijke.
7. Indien Nyon aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid
van Nyon te allen tijde beperkt tot maximaal het in de aansprakelijkheidsverzekering van
Nyon verzekerde bedrag per schade geval. In het geval de aansprakelijkheidsverzekeraar
van Nyon niet over wil gaan tot uitkering van enig bedrag, is de hoogte van de
aansprakelijkheid van Nyon te allen tijde beperkt tot de hoogte van de factuur die
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betrekking heeft op de schadeveroorzakende gebeurtenis. Indien er sprake is van een
duurovereenkomst is de totale aansprakelijkheid van Nyon in alle gevallen beperkt tot de
door de Wederpartij te betalen vergoeding over een periode van ten hoogste drie
maanden direct voorafgaande aan de schadeveroorzakende gebeurtenis.
8. Wederpartij vrijwaart Nyon tegen alle vorderingen van derden die – direct of indirect verband houden met of voortvloeien uit de tussen Nyon en de Wederpartij bestaande
rechtsbetrekking.

Artikel 12. Overig en geschillen

1. Wederpartij is verplicht om tijdens de looptijd van de overeenkomst alsmede gedurende
een periode van één jaar na afloop daarvan geen werknemers van Nyon of anderszins ten
behoeve van Nyon werkzame personen in dienst te nemen, dan wel direct of via derden
een arbeidsverhouding daarmee aan te gaan. Bij overtreding van dit verbod verbeurt de
Wederpartij een boete van € 10.000,- per keer alsmede een boete van € 2.500,- per dag
dat de overtreding voortduurt na kennisgeving daarvan door Nyon.
2. Op alle overeenkomsten tussen Nyon en Wederpartij waarop deze algemene voorwaarden
van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.
3. Alle geschillen tussen Nyon en de Wederpartij die mochten ontstaan en waarover niet in
onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden
voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Nyon gevestigd is.

7

