ALGEMENE VOORWAARDEN
1.
Aanbieding en overeenkomst
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij CompoSite zaken en/of
diensten van welke aard ook aan de wederpartij levert, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.
2.
Prijs en betaling
2.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW)
2.2 Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau van materialen, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies,
invoerrechten en verdere prijsbepalende factoren, geldend op de dag van orderbevestiging.
Indien voor de aflevering/installatie enige verhoging van prijsbepalende factoren als in de aanhef van dit lid, optreedt heeft
CompoSite het recht een evenredige verhoging van de prijs aan de wederpartij in rekening te brengen, ook al is de
prijsverhoging gevolg van een bij het sluiten van de overeenkomst voorzienbare omstandigheid.
2.3 Voor orders geldt de betalingsconditie van 50% van het totaalbedrag bij opdracht en het resterende bedrag bij aflevering.
Na ontvangst van de betaling wordt de testfase afgesloten en het domein in werking gesteld .
2.4 Indien de wederpartij de verschuldigde bedragen niet binnen eenentwintig dagen na factuurdatum betaalt, zal de
wederpartij, zonder dat ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag een rente van 2 % per maand verschuldigd
zijn. Voorts zal de wederpartij in dat geval gehouden zijn aan CompoSite te vergoeden buitengerechtelijke incassokosten,
waarvan de hoogte wordt bepaald volgens het incassotarief van de NovA en de gerechtelijke incassokosten, waarvan de
hoogte wordt bepaald aan de hand van het gebruikelijke tarief van de NovA.
2.5 Betaling dient plaats te vinden zonder aftrek of compensatie op een door CompoSite aan te wijzen giro/bankrekening.
3.
Eigendomsvoorbehoud
3.1 De door CompoSite geleverde zaken blijven het eigendom van CompoSite totdat de wederpartij alle navolgende
verplichtingen uit alle met de wederpartij gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:
de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde en/of te leveren zaak/zaken zelf;
de tegenprestatie(s) met betrekking tot de krachtens de overeenkomst(en) door CompoSite verrichte of te verrichten
diensten;
eventuele vorderingen wegens niet nakoming door de wederpartij van (een) koopovereenkomst(en).
3.2 De wederpartij is niet bevoegd de zaak te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen
3.3 Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is CompoSite
gerechtigd de afgeleverde zaken, waarop lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust, bij de wederpartij of derde die de zaak
voor de wederpartij houden, weg te halen of weg te doen halen.
De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem
verschuldigde bedrag.
3.4 Indien een derde enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken wil vestigen of doen vestigen, is de
wederpartij verplicht CompoSite zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden, hiervan op de hoogte te stellen.
4.
(Leverings)termijnen
4.1 Alle door CompoSite genoemde (leverings) termijnen zijn indicatief en naar beste weten vastgelegd. Indien overschrijding
van de (leverings)termijn plaatsvindt, zal CompoSite de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
5.
Aansprakelijkheid van CompoSite
5.1 Voor gebreken in geleverde zaken en/of fouten in geleverde diensten geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 6
(garantie) van deze voorwaarden.
5.2. CompoSite aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het verloren gaan van gegevens, van
winstderving van schade door derden geleden. Eveneens aanvaardt CompoSite geen aansprakelijkheid voor mogelijke schade
als gevolg van het (tijdelijk) niet kunnen bereiken van de Web Site.
5.3 Bovenstaande beperking geldt niet indien schade te wijten is aan opzet of grove schuld van CompoSite.
5.4 Overigens is de aansprakelijkheid van CompoSite beperkt tot €22.000,=. CompoSite is nimmer aansprakelijk voor indirecte
schade of gevolgschade.
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6.
Garantie
6.1 Gedurende drie maanden na levering van de overeengekomen diensten en/of zaken, zal CompoSite naar beste vermogen
eventuele gebreken herstellen, indien de desbetreffende diensten en/of zaken niet aan de gegeven specificaties voldoen.
6.2 CompoSite kan de kosten van herstel in rekening brengen in geval van gebruiksfouten van de wederpartij of van een andere
niet aan CompoSite toe te rekenen oorzaak. Herstel van eventueel verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie.
7.
Geheimhouding
7.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst
van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld
of als dit voorvloeit uit de aard van de informatie.
8.
Overmacht
8.1.Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis door CompoSite verhinderen of
onredelijk bemoeilijken en die niet aan CompoSite zijn toe te rekenen.
8.2 CompoSite heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert,
intreedt nadat CompoSite zijn verbintenissen had moeten nakomen.
8.3 Door overmacht worden leverings- en andere verplichtingen van CompoSite opgeschort.
8.4 Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door CompoSite niet mogelijk is, langer duurt
dan dertig dagen, is iedere partij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot
schadevergoeding bestaat.
8.5 In dien CompoSite bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk
aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is
de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als getroffen in een afzonderlijke overeenkomst.
9.
(Intellectuele) Eigendomsrechten
9.1.Alle rechten van industriële en intellectuele eigendom met betrekking tot door CompoSite ontwikkelde creatieve concepten,
plannen, offertes, programma's, scripts e.d. blijven bij CompoSite en zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de
wederpartij en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van CompoSite worden verveelvoudigd, openbaar
gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.
9.2 Voor de gevolgen van een inbreuk op (intellectuele) eigendomsrechten van derden in opdracht van de wederpartij is
CompoSite niet aansprakelijk en de wederpartij zal CompoSite ter zake volledig vrijwaren.
10
Opzegging en beeindiging van diensten
10.1 Indien wederparij zijn jaarlijkse diensten met CompoSite wil beeindigen dient hij 3 maanden voor het aanvangen van het
nieuwe jaar dit schriftelijk te melden.
Indien CompoSite niet op de hoogte wordt gesteld zal de overeenkomst stilzwijgend worden verlengd voor de periode van 1 jaar
11
Toepasselijk recht en geschillen
11.1De overeenkomsten tussen CompoSite en de wederpartij worden beheerst door het Nederlands recht.
11.2.Alle geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Assen, tenzij het geschil tot de
absolute competentie van de kantonrechter behoort.
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