ARTIKEL 14: AANSPRAKELIJKHEID
1. Indien Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een handelen of nalaten van X
(= ondernemer) die bij zorgvuldig en deskundig handelen zou zijn vermeden, is X voor de schade
aansprakelijkheid tot maximaal (uitkering aansprakelijkheidsverzekering) of tot maximaal tweemaal
het declaratiebedrag
2. X heeft te allen tijde het recht om de door Opdrachtgever te lijden of geleden schade voor zover
mogelijk te voorkomen of te verminderen.
3. Onder schade wordt uitsluitend verstaan schade aan personen, zaken en directe vermogensschade
, X is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
4. De beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de schade te wijten is aan
opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van X of zijn ondergeschikten.
ARTIKEL 15: VRIJWARINGEN
1. De Opdrachtgever vrijwaart X voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van
intellectuele eigendom op door de Opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de
uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.
2. Indien Opdrachtgever aan X informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt,
vrijwaart Opdrachtgever X voor schade veroorzaakt door virussen en defecten.
3. Opdrachtgever vrijwaart X voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat
Opdrachtgever aan X onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.
4. Opdrachtgever vrijwaart X voor alle aanspraken van derden – daaronder mede begrepen
aandeelhouders, bestuurders,
commissarissen en personeel van Opdrachtgever, alsook gelieerde rechtspersonen en
ondernemingen en anderen die bij de organisatie van Opdrachtgever betrokken zijn – die
voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van X ten behoeve van
Opdrachtgever.
5. Opdrachtgever vrijwaart X tevens voor aanspraken van derden waarbij X als medepleger van
Opdrachtgever wordt aangemerkt.
ARTIKEL 16: RISICO-OVERGANG
1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat
op Opdrachtgever over op het moment waarop deze aan Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk
worden geleverd en daarmee in de macht van Opdrachtgever of van zijn vertegenwoordigers zijn
gekomen.

