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Algemene leveringsvoorwaarden van JUR  
betreffende levering van diensten 
 
 
Artikel 1 - Algemeen 
 
1.1   Waar in deze voorwaarden sprake is van de volgende begrippen wordt daaronder    

verstaan: 

Algemene Leveringsvoorwaarden: de onderhavige Algemene Leveringsvoorwaarden van JUR die op 
elke (rechts)verhouding tussen JUR en de Wederpartij van toepassing zijn. 

Apparatuur: de licht-, geluids-, video-, rigging-, stroom- en overige technische apparatuur, aangeboden 
door JUR, al dan niet in het kader van een Productie. 

Diensten: diensten, welke worden verricht door JUR, onder meer betreffende advies, ontwerp, verhuur 
en/of installatie van Apparatuur in het kader van Producties. 

JUR: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Jurlights B.V., gevestigd en 
kantoorhoudende te (1171PL) in Badhoevedorp op de Schipholweg 331-A. JUR maakt haar bedrijf van het 
leveren van onder meer, maar niet uitsluitend, advies, ontwerp, installatie en/of uitvoer van technische 
producties.    

Offerte: elke aanbieding of offerte van JUR aan haar Wederpartij met betrekking tot de levering van 
Diensten.   

Opdrachtsom: de totale vergoeding voor de door JUR gemaakte kosten en verrichte Diensten, exclusief 
btw, terzake een Overeenkomst, welke vergoeding kan worden verhoogd naar aanleiding van gewijzigde 
omstandigheden en/of meerwerk. 

Overeenkomst: een Overeenkomst tussen JUR en haar Wederpartij in het kader van door JUR te 
leveren Diensten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn. 

Producties: door de Wederpartij te organiseren producties waaronder maar niet uitsluitend worden 
begrepen evenementen, congressen, festivals, bedrijfsfeesten, beurzen, presentaties, films en/of 
(andere) openbare of besloten gebeurtenissen en behoeve waarvan Diensten van JUR worden 
afgenomen.  

Wederpartij: de natuurlijke- of rechtspersoon die met JUR een overeenkomst sluit of wenst te sluiten, 
of aan wie JUR een Offerte doet toekomen. 

 
2.1  Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes en Overeenkomsten en 

alle daarmee verband houdende onderhandelingen, aanbiedingen, orderbevestigingen en 
leveringen, ongeacht de wijze waarop deze tot stand zijn gekomen. Door het aanvaarden van een 
Offerte en/of het sluiten van een Overeenkomst verklaart de Wederpartij zich akkoord met deze 
Algemene Leveringsvoorwaarden. 

 
2.2 Afwijking van deze voorwaarden kan slechts plaatsvinden door een schriftelijke verklaring van 

en/of aanvaarding door JUR, hetgeen dan, tenzij anders vermeld, uitsluitend voor de 
desbetreffende overeenkomst geldt. 

 
 
Artikel 2 –Totstandkoming overeenkomst 
 
2.1 Alle door JUR uitgebrachte Offertes zijn geheel vrijblijvend en zijn geldig gedurende 14 dagen na 

dagtekening daarvan tenzij in de Offerte anders is vermeld.  
 
2.2 Indien door JUR een Offerte is uitgebracht, komt een Overeenkomst tussen JUR en haar 

Wederpartij pas tot stand na ontvangst door JUR van een door de Wederpartij voor akkoord 
getekend exemplaar van die Offerte welke aanvaarding door JUR schriftelijk is bevestigd. 

 
2.3 JUR behoudt zich het recht voor een Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen of te ontbinden 

indien de Wederpartij haar verplichtingen, waaronder tijdige aanbetaling, niet nakomt. 
 

2.4 Alle Overeenkomsten worden gesloten onder de opschortende voorwaarden dat JUR voldoende 
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capaciteit heeft. Indien JUR niet beschikt over voldoende capaciteit om de Overeenkomst uit te 
voeren conform de Offerte, dan zal JUR de Wederpartij daarvan binnen uiterlijk 14 dagen na 
aanvaarding van de Offerte informeren, in welk geval de Overeenkomst geacht wordt niet tot stand 
te zijn gekomen.  

 
2.5 Wijzigingen en/of aanvullingen op een Overeenkomst, alsmede mondelinge afspraken en/of 

toezeggingen naar aanleiding van de Overeenkomst gedaan door personeel van JUR, zijn slechts 
geldig indien deze schriftelijk door of vanwege JUR zijn bevestigd. 

 
2.6 Kennelijke administratieve- en schrijffouten in Offertes en Overeenkomsten kunnen door JUR te 

allen tijde hersteld worden. 
 

 
Artikel 3 - Prijzen 
 
3.1  Alle prijzen van JUR zijn exclusief BTW, invoerrechten, belastingen, heffingen (zoals onder meer, 

maar niet beperkt tot af te dragen vergoedingen met betrekking tot rechten van intellectuele 
eigendom), kosten voor parkeren en catering van personeel en/of voor verzekeringen, tenzij anders 
vermeld of tussen partijen nader overeengekomen. De Wederpartij is verantwoordelijk voor 
eventuele afdrachten (zoals voor onder meer, maar niet uitsluitend, intellectuele 
eigendomsrechten) welke van overheidswege zijn of worden opgelegd.  

 
3.2  Indien prijzen en/of tarieven van prijsbepalende factoren zoals bijvoorbeeld lonen, materialen en 

valutawaarden een verhoging ondergaan door welke oorzaak dan ook, is JUR gerechtigd de 
overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. 

 
3.3  Het is JUR toegestaan de door haar (opgegeven) vergoedingen en prijzen in de periode tussen de 

totstandkoming van de Overeenkomst en de datum van de Productie te verhogen, indien:  
a. sprake is van in redelijkheid onvoorzienbare wijziging van omstandigheden, waaronder 

bijvoorbeeld: 

• wijzigingen van overheidswege (van lonen, werkgevers lasten, sociale verzekeringen); 

• wijzigingen in de algemene kosten (materialen en/of diensten die voor de uitvoering van 
de Overeenkomst noodzakelijk zijn); 

• aanzienlijke wijzigingen in valutaverhoudingen; 

b. de inhoud van de Overeenkomst door toedoen van de Wederpartij wijzigt. Wijzigingen en/of 
meerwerk behoeven steeds de voorafgaande schriftelijke instemming van JUR; 

c. tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan 
wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten 
van de Overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan JUR, dat in redelijkheid niet van JUR 
mag worden verwacht de Overeenkomst uit te voeren tegen de oorspronkelijke Opdrachtsom. 

3.4  JUR zal bij wijzigingen in de kosten, vergoedingen en/of Opdrachtsom de Wederpartij schriftelijk 
informeren. 

 
 
Artikel  4  - Betalingscondities 
 
4.1   Na totstandkoming van de Overeenkomst dient de totale Opdrachtsom te worden voldaan in de 

navolgende termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen: 
a. in 3 betalingstermijnen: 60% minimaal 6 weken voorafgaand aan de aanvang van de eerste 

opbouwdag van de Productie – 20% minimaal 7 dagen voorafgaand aan de aanvang van de 
eerste opbouwdag van de Productie – 20% (inclusief alle eventuele bijkomende kosten) 
uiterlijk 14 dagen na afloop van de laatste showdag van de Productie; 

b. in 2 betalingstermijnen: 80% minimaal 7 dagen voorafgaand aan de aanvang van de eerste 
opbouwdag van de Productie - 20% (inclusief alle eventuele bijkomende kosten) uiterlijk 14 
dagen na afloop van de laatste showdag van de Productie. 

4.2  Door het enkel verstrijken van de geldende betalingstermijn is de Wederpartij van rechtswege in 
verzuim en is JUR gerechtigd vanaf de vervaldatum over het uitstaande bedrag de wettelijke rente 
in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een hele maand. JUR heeft in 
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dat geval het recht om, zonder nadere ingebrekestelling, de uitvoering van de Overeenkomst op te 
schorten dan wel per direct te staken en/of gestaakt te houden of de Overeenkomst te ontbinden, 
onverminderd het recht van JUR op vergoeding van de gemaakte kosten en de werkelijk geleden en 
volledige schade door de Wederpartij.   

 
4.3  Indien de Wederpartij in gebreke of verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan 

komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechten voor rekening van de 
Wederpartij. JUR is gerechtigd de vordering uit handen te geven, in welk geval de Wederpartij naast 
het alsdan verschuldigde totaalbedrag tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van 
(buitengerechtelijke) incassokosten, dit onverminderd het recht van JUR om de werkelijk geleden 
schade en gemaakte kosten te vorderen. 

 
4.4  Door de Wederpartij gedane betalingen strekken tot voldoening van de oudste nog openstaande 

factuur, ongeacht de mededeling van de Wederpartij dat de betaling betrekking heeft op een latere 
factuur. 

 
 
Artikel 5 - Annuleringsbeding 
 
5.1  De Overeenkomst kan door de Wederpartij worden geannuleerd in welk geval annuleringskosten 

verschuldigd zijn ten bedrage van het hieronder genoemde percentage van de Opdrachtsom: 
• Langer dan 6 weken voorafgaand aan de eerste opbouwdag van de Productie:15%  

• Van 6 tot 4 weken voorafgaand aan de eerste opbouwdag van de Productie:50%  

• Van 4 tot 2 weken voorafgaand aan de eerste opbouwdag van de Productie:75%  

• Korter dan 2 weken:100% 

5.2 In alle gevallen waarin geen gebruik wordt gemaakt van een op grond van de Overeenkomst door 
JUR te verrichten Dienst, zonder een schriftelijke annulering, is de Wederpartij verplicht de 
volledige Opdrachtsom per ommegaande te betalen. 

 
5.3 Bedragen die JUR ten tijde van de annulering in het kader van de betreffende Overeenkomst reeds 

aan derden verschuldigd is geworden en kosten voor ten tijde van de annulering reeds verrichte 
werkzaamheden (op basis van het geldende uurtarief), dienen altijd door de Wederpartij volledig 
aan JUR te worden vergoed, tenzij JUR onredelijk gehandeld heeft door de betreffende 
verplichtingen met die derden aan te gaan. 
 

5.4 Annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan de 
Wederpartij geen rechten ontlenen. 

 
 

Artikel 6 - Uitvoering van de Overeenkomst door JUR 
 
6.1  JUR zal de Overeenkomst naar eigen inzicht en vermogen uitvoeren en is gerechtigd voor de 

uitvoering van haar werkzaamheden derden in te schakelen. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 
7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. 

 
6.2 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden te verrichten door JUR een termijn 

overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. JUR doet er alles aan om de 
werkzaamheden binnen de gegeven deadlines te voltooien maar is niet in verzuim indien om welke 
reden dan ook een bepaalde deadline niet wordt gehaald. Indien de termijn wordt overschreden, is 
de Wederpartij niet gerechtigd tot enige vergoeding verband houdend met de vertraging, noch is zij 
gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden. 

 
6.3  JUR is gerechtigd, indien een behoorlijke uitvoering van haar werkzaamheden in verband met de 

Productie naar het oordeel van JUR dit noodzakelijk maakt, om naar eigen inzicht de 
overeengekomen werkzaamheden te wijzigen c.q. aan te vullen, hetgeen consequenties kan 
hebben voor de oorspronkelijk overeengekomen Opdrachtsom. JUR brengt de Wederpartij hiervan 
zo spoedig mogelijk op de hoogte en zal zoveel mogelijk voorafgaand prijsopgaaf doen van de 
daaraan verbonden kosten. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de 
Overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.  
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6.4 Indien de Wederpartij op enig moment voorafgaand aan de Productie de Overeenkomst wenst te 
wijzigen, zoals onder meer met betrekking – maar niet beperkt – tot de begin- of eindtijd, het aantal 
bezoekers of de oppervlakte of wijziging van de locatie van de Productie, dient de Wederpartij JUR 
hierover schriftelijk voorafgaand te informeren. Slechts na schriftelijke instemming van JUR 
worden de wijzigingen deel van de Overeenkomst. JUR is gerechtigd om, zonder daarmee in 
gebreke te komen, naar eigen inzicht een dergelijk verzoek te weigeren of het verzoek als meerwerk 
– en derhalve tegen aanvullende kosten en hogere prijs – te aanvaarden. 

 
6.5 Eventuele op- en aanmerkingen met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden van JUR in 

het kader van de Productie dient de Wederpartij direct, maar in ieder geval zo spoedig mogelijk na 
constatering ervan aan de verantwoordelijke medewerker van JUR kenbaar te maken. Indien de 
Wederpartij een klacht omtrent de uitvoering van de Overeenkomst door JUR niet onverwijld na 
constatering aan JUR kenbaar maakt (indien mondeling dient deze klacht binnen zeven (7) dagen 
schriftelijk te zijn bevestigd), wordt JUR geacht aan haar verplichtingen te hebben voldaan. 

 
 
Artikel 7 - Uitvoering van de Overeenkomst door Wederpartij 
 
7.1  De Wederpartij zal JUR volledig in staat stellen om haar werkzaamheden onder de Overeenkomst 

naar behoren te kunnen verrichten. De Wederpartij is onder meer verplicht om alle door JUR 
gevraagde en alle overige gegevens, inlichtingen en bescheiden die voor de voorbereiding en 
uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen zijn en/of op grond waarvan JUR een Offerte 
aan de Wederpartij zal doen en - in geval vervolgens een Overeenkomst wordt gesloten - daaraan 
uitvoering zal geven, onverwijld, volledig en correct aan te leveren. Tevens zal de Wederpartij de 
afstemming met andere partijen en leveranciers voor de Productie zodanig verzorgen, dat het JUR 
mogelijk wordt gemaakt haar werkzaamheden onder de Overeenkomst op een adequate wijze uit te 
voeren. 

 
7.2  De Wederpartij is jegens JUR verplicht om alle verplichtingen en aanwijzingen van overheidswege, 

welke betrekking hebben op enige activiteit met betrekking tot de Productie, onverkort na te 
komen. Hieronder wordt onder meer maar niet uitsluitend verstaan de beschikking over de voor de 
Productie en uitvoer van de Overeenkomt noodzakelijke vergunningen, en voldoen van afdrachten 
(onder meer maar niet uitsluitend met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom) en 
heffingen.  

 
7.3 De Wederpartij zal JUR desgevraagd onmiddellijk inzage verschaffen in hiervoor genoemde 

vergunningen en alle (eventueel aanvullende) vergunningsvoorwaarden ter zake en/of een afschrift 
daarvan aan JUR ter beschikking stellen. 

 
7.4 De Wederpartij vrijwaart JUR van alle van overheidswege opgelegde boetes in verband met, en alle 

schade die het gevolg is van, het niet of niet naar behoren naleven van enig wettelijk voorschrift, 
enige vergunningsvoorwaarde en/of enig vereiste van overheidswege en/of overige norm of 
richtlijn. De Wederpartij zal JUR steeds onverwijld en volledige inzage verschaffen in iedere met de 
overheid c.q. enige instantie gemaakte afspraak in verband met de Productie. 

 
7.5  De Wederpartij zal met betrekking tot de Productie niet aan een derde enige opdracht (doen) geven  

om werkzaamheden te (doen) verrichten welke gelijk of gelijksoortig zijn aan die van JUR, dan wel  
deze werkzaamheden te (doen) gedogen, behoudens de voorafgaande schriftelijke toestemming 
van JUR. 

 
 
Artikel   8   - Eigendomsvoorbehoud en intellectueel eigendom 
 
8.1  Alle Apparatuur en eventueel aan de Wederpartij ten behoeve van de Productie ter beschikking 

gestelde zaken blijft te allen tijde de eigendom van JUR. 
 
8.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en 

alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot door of in 
opdracht van JUR vervaardigde creaties (waaronder begrepen aanbiedingen, offertes, voorstellen, 
formats, concepten, tekeningen, visualisaties, ontwerpen, vormgeving alsmede aan de Wederpartij 
geleverde gegevens c.q. programmatuur en de website(s) van JUR), zoals (geregistreerde en 
ongeregistreerde) merkrechten, naburige rechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis 
databankrechten etc., uitsluitend bij JUR of haar licentiegevers. De Overeenkomst ziet derhalve op 
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geen enkele wijze toe op overdracht van enig intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van 
JUR. De Wederpartij is niet gerechtigd, behoudens met de voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming van JUR, deze werken van JUR te verveelvoudigen en/of openbaar te maken, op alle 
nu of in de toekomst mogelijke wijzen en in alle nu of in de toekomst mogelijke (waaronder ook 
digitale) vormen. 

 
8.3 Voor zover de intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot hiervoor genoemde 

door of in opdracht van JUR vervaardigde creaties in eerste instantie niet aan JUR mochten 
toekomen, worden deze hierbij alsnog, onvoorwaardelijk en zonder beperkingen, door de 
Wederpartij aan JUR overgedragen en wordt deze overdracht hierbij door JUR aanvaard. Indien de 
overdracht van enig recht ten aanzien van de creaties naar het oordeel van JUR of derden niet 
volledig en/of rechtsgeldig zou zijn, zal de Wederpartij op eerste verzoek door middel van een 
afzonderlijke akte alsnog die overdracht bewerkstelligen. Tot dat tijdstip verleent de Wederpartij 
hierbij aan JUR een onherroepelijke volmacht om de, nog niet rechtsgeldig overgedragen, 
bevoegdheden van haar exploitatierecht in en buiten rechte uit te oefenen. 

 
8.4 Bij overtreding van het hierboven in dit artikel bepaalde is de Wederpartij, zonder dat enige 

ingebrekestelling vereist is, voor iedere overtreding per geval of per dag een bedrag van 
€10.000,00 aan JUR verschuldigd, onverminderd enig ander aan JUR toekomend recht. 

 
 

Artikel 9 - Verzekeringen 
 
9.1  De Wederpartij is verplicht de Apparatuur onder de Overeenkomst adequaat te doen verzekeren 

tegen de gebruikelijke risico’s zoals schade ten gevolge van diefstal, brand, inbeslagname, 
vernietiging en/of beschadiging vanaf het moment dat de Apparatuur op de locatie van de 
Productie aanwezig is. 

 
9.2 De Wederpartij is verplicht op eerste verzoek van JUR inzage in en/of een kopie van de polis aan te 

verstrekken, waarmee kan worden aangetoond dat aan de hierboven in artikel 9.1 verplichting is 
voldaan. 

 
9.3   De kosten voor de verzekeringen als bedoeld in artikel 9.1 zijn voor rekening van de Wederpartij. 
 

 
Artikel 10 - Overmacht 
 
10.1  Ingeval JUR door overmacht wordt verhinderd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk na te komen 

of de Diensten geheel of gedeeltelijk te leveren, is JUR gerechtigd zonder gerechtelijke 
tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat JUR gehouden is aan de Wederpartij enige schade te 
vergoeden. 

 
10.2  Onder gevallen van overmacht zijn begrepen elke van de wil van JUR onafhankelijke omstandigheid, 

waardoor de nakoming van de verplichtingen van JUR jegens de Wederpartij Opdrachtgever geheel 
of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor nakoming van verplichtingen in redelijkheid niet van 
JUR kan worden verlangd. Onder deze omstandigheden wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, 
verstaan: 

• gedragingen of nalaten, behoudens opzet of grove schuld, van personen waarvan JUR bij 
de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt; 

• ongeschiktheid van zaken en/of Apparatuur waarvan JUR gebruikmaakt bij de uitvoering 
van de Overeenkomst; 

• brand, extreme weersomstandigheden, natuurrampen, werkstaking of uitsluiting, 
bovenmatig ziekteverzuim van personeel, oproer, oorlog, beperkende 
overheidsmaatregelen, transportproblemen, verkeersstoringen, energiestoringen, 
bezorgingproblemen, in gebreke blijven van toeleveranciers en voorts alle 
omstandigheden waaronder redelijkerwijs niet (meer) van JUR kan worden gevergd dat zij 
haar verplichtingen jegens de Wederpartij (verder) nakomt. 

10.3  Het opschorten dan wel beëindigen van de Overeenkomst ontslaat de Wederpartij niet van haar 
verplichting de reeds geleverde prestaties te betalen. 
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Artikel 11 - Aansprakelijkheid 
 
11.1  De Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade die voor JUR en/of enige derde is en/of zal 

ontstaan als gevolg van iedere toerekenbare of niet-toerekenbare tekortkoming in de nakoming van 
de Overeenkomst door de Wederpartij en/of ieder handelen of nalaten in verband met de 
werkzaamheden of uitvoering daarvan die onder de verantwoordelijkheid valt van de Wederpartij, 
waaronder ten minste maar niet uitsluitend wordt begrepen handelen of nalaten door een andere 
leverancier of personeel van de Wederpartij en/of een bezoeker van de Productie.   

 
11.2 JUR is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, geleden door of in verband 

met de uitvoering van de Overeenkomst of als gevolg van enig verzuim van JUR in de nakoming van 
haar verplichtingen uit de Overeenkomst, tenzij deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld 
van JUR.  

 
11.3 Indien  en  voor  zover  JUR  onverminderd  het  bovenstaande  jegens  de Wederpartij aansprakelijk 

mocht zijn voor enige door de Wederpartij geleden schade, op welke grond dan ook, dan is deze 
aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de prestatie, die aanleiding tot de 
schade gaf en, voor zover de factuurwaarde van de prestatie hoger mocht zijn, is deze 
aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag, dat ingevolge de wettelijke 
aansprakelijkheidsverzekering van JUR zou worden uitgekeerd.  

 
11.4 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van de (rechts)personen waarvan JUR zich in de 

uitvoering van de Overeenkomst bedient. 
 

 
Artikel 12 - Vrijwaring 
 
12.1  De Wederpartij vrijwaart JUR voor alle eventuele aanspraken van derden, zoals onder meer maar 

niet uitsluitend bezoekers of leveranciers van de Productie, tot vergoeding van schade in verband 
met door JUR te verrichte diensten, voor zover deze schade niet krachtens de Overeenkomst, met 
inbegrip van deze Algemene Leveringsvoorwaarden, voor rekening komt van JUR. Indien JUR uit 
dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden JUR zowel 
in als buiten rechte bij te staan en onverwijld al datgene te doen dat van hem in dat geval mag 
worden verwacht. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven adequate maatregelen te nemen, dan is 
JUR gerechtigd, zonder ingebrekestelling, daartoe zelf over te gaan. Alle kosten en schade die 
daardoor ontstaan voor JUR, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij. 

 
 

Artikel 13 – Geheimhouding 
 
13.1 Partijen zijn gedurende de looptijd van de Overeenkomst, alsmede na beëindiging van de 

Overeenkomst om wat voor reden dan ook, gehouden absolute geheimhouding te betrachten 
jegens derden, met betrekking tot alle afspraken, prijzen en/of tarieven (van diensten), 
bedrijfsgegevens, bescheiden, know-how en alle andere vertrouwelijke informatie, althans 
informatie waarvan het vertrouwelijke karakter bekend geacht kan worden, welke zij in het kader 
van de Overeenkomst van de andere partij heeft ontvangen. 

 
 
Artikel 14 – Ontbinding en beëindiging Overeenkomst 
 
14.1  JUR is gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk 

(buitengerechtelijk) met onmiddellijke ingang schriftelijk te ontbinden of te beëindigen, zonder tot 
enige vergoeding gehouden te zijn en onverminderd de overige rechten van JUR, indien: 
a. sprake is van overmacht aan de zijde van JUR zoals bedoeld in artikel 10 van deze Algemene 

Leveringsvoorwaarden; 

b. de Wederpartij enige verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en/of deze Algemene 
Leveringsvoorwaarden niet of niet op behoorlijke wijze nakomt; 

c. het faillissement van de Wederpartij wordt aangevraagd, de Wederpartij surséance van 
betaling aanvraagt of aan schuldeisers een akkoord aanbiedt; 

d. beslag op het geheel of een gedeelte van de eigendommen van de Wederpartij wordt gelegd; 
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e. de Wederpartij komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld; 

f. de Wederpartij (een deel van) haar bedrijf overdraagt, haar doelstelling wijzigt of de 
zeggenschap in haar bedrijf verandert; 

g. de Wederpartij de bedrijfsvoering staakt. 

 
14.2  Indien enige omstandigheid als vermeld in artikel 14.1 sub c t/m g zich voordoet, dient de 

Wederpartij JUR hiervan terstond schriftelijk op de hoogte te stellen. 
 
 
Artikel 15 - Overdraagbaarheid 
 
15.1  De rechten en verplichtingen van de Wederpartij ten opzichte van JUR zijn slechts overdraagbaar 

met voorafgaande toestemming van JUR. De Wederpartij staat ervoor in dat deze Algemene 
Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn op alle rechtsverhoudingen tussen JUR en eventuele 
rechtsopvolgers van de Wederpartij. 

 
 
Artikel 16 – Overige bepalingen 
 
16.1  JUR heeft het recht deze Algemene Leveringsvoorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk te 

wijzigen. De gewijzigde Algemene Leveringsvoorwaarden zijn dan ook op reeds gesloten 
Overeenkomsten van toepassing, behoudens voor zover zulks in strijd met de redelijkheid en 
billijkheid blijkt te zijn. Indien de Wederpartij van mening is dat de wijzigingen in strijd met de 
redelijkheid en billijkheid zijn, dient zij JUR hiervan binnen 10 werkdagen na de bekendmaking van 
een wijziging te berichten, bij gebreke waarvan de Wederpartij zich met de wijzigingen akkoord 
verklaart. 
 

16.2 De nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Leveringsvoorwaarden tast de geldigheid van 
de overige bepalingen van deze Algemene Leveringsvoorwaarden niet aan. 
 

16.3 Op alle rechtsverhoudingen tussen JUR en de Wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van 
toepassing. 
 

16.4  Alle geschillen voortvloeiende uit de Overeenkomst en/of deze Algemene 
Leveringsvoorwaarden zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 

 
 
Aldus opgemaakt te Badhoevedorp, juli 2018.  
 
 
  


