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1. Begripsomschrijving 

1.1. Entechna bv: de rechtspersoon Entechna bv, gevestigd te Breda.  

1.2. Opdrachtgever: een natuurlijk- of rechtspersoon aan wie Entechna bv een Offerte uitbrengt 

en/of waarmee Entechna bv een Overeenkomst van Opdracht sluit. 

1.3. Opdracht: de door Entechna bv te verrichten werkzaamheden als gespecificeerd in de 

Overeenkomst. 

1.4. Resultaten: alle resultaten voortvloeiende uit de Opdracht, zoals maar niet beperkt tot 

gegevens, rapporten, bevindingen, adviezen, conclusies, schetsen, modellen, prototypes, 

materialen, of andere materiële zaken. 

1.5. Overeenkomst: de overeenkomst waarmee Entechna bv de Opdracht wordt verleend. 

1.6. IE rechten: alle intellectuele en industriële eigendomsrechten zoals ofschoon niet beperkt tot, 

auteurs-, handels-, handelsnaam-, model-, merk-, en octrooirechten en domeinnamen. 

1.7. Offerte: een door Entechna bv opgesteld document dat een gespecificeerd aanbod vormt 

voor de (beoogde) Overeenkomst. 

2. Algemene zaken 

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere Offerte en Overeenkomst tussen 

Entechna bv en de Opdrachtgever waarop Entechna bv deze voorwaarden van toepassing 

heeft verklaard.  

2.2. Bijlagen maken een onlosmakelijk onderdeel uit van de Overeenkomst indien de 

Overeenkomst naar bijlagen verwijst. 

2.3. De uitvoering van de verstrekte Opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de 

Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen 

rechten ontlenen. 

2.4. Indien de Opdrachtgever de inhoud van de door Entechna bv voor hem verrichte 

werkzaamheden aan derden verstrekt, is de Opdrachtgever jegens Entechna bv gehouden 

die derde erop te wijzen dat die werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van 

deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van die werkzaamheden op 

enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden 

gebonden. 

2.5. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn 

overeengekomen. 

2.6. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever 

wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2.7. Op de Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
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3. Totstandkoming en omvang van de Opdracht 

3.1. Voorafgaand aan het sluiten van een Overeenkomst verstrekt Entechna bv een Offerte. De 

Offerte bindt Entechna bv alleen als deze door een persoon die formeel bevoegd is Entechna 

bv te vertegenwoordigen, namens Entechna bv wordt bevestigd.  

3.2. De Offerte bevat de beschrijving van de (beoogde) Opdracht. 

3.3. Indien een prijs op meer dan 20.000 euro wordt geoffreerd wordt desgevraagd, een 

specificatie van de prijs in mensuren, mensuurtarieven, directe materiële kosten en, als dat 

van toepassing is, kosten van outillagegebruik en –outillagetarieven gegeven. 

3.4. De Offerte is gedurende één maand nadat Entechna bv deze aan Opdrachtgever heeft 

uitgebracht geldig, tenzij Entechna bv in de Offerte uitdrukkelijk een andere termijn bepaalt. 

3.5. Entechna bv kan niet aan zijn Offerte worden gehouden indien de Opdrachtgever 

redelijkerwijs kan begrijpen dat de Offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke 

vergissing of verschrijving bevat.  

3.6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Entechna bv niet tot het verrichten van een 

gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Offertes 

gelden niet automatisch voor toekomstige Opdrachten. De algemene voorwaarden gelden 

wel automatisch voor nieuwe Opdrachten. 

3.7. Beloningen en andere blijken van waardering zijn nooit afhankelijk van de uitkomst of 

interpretatie van de Opdracht.  

3.8. De Opdrachtgever verplicht zich om aan Entechna bv alle informatie (waaronder gegevens) 

en/of materialen (waaronder apparaten, monsters, stoffen of zaken) te verstrekken die voor 

Entechna bv nodig is/zijn om de Opdracht met zorg uit te voeren. Ingeval de Opdrachtgever 

niet tijdig de informatie en/of materialen aan Entechna bv verstrekt, kan dit invloed hebben op 

de aanvang en/of duur van de Opdracht, hetgeen voor rekening en risico van de 

Opdrachtgever komt. Ingeval onvoldoende of onjuiste informatie door de Opdrachtgever is 

verstrekt, is dit voor rekening en risico van de Opdrachtgever, onveranderd de bevoegdheid 

van Entechna bv om de kosten wegens vertraging, opvragen van gegevens bij de 

Opdrachtgever in rekening te brengen. Deze bepaling geldt ook voor vertrouwelijke 

informatie.  

3.9. Acceptatie van de Offerte geschiedt door een schriftelijke bevestiging van de Opdrachtgever. 

Wijzigingen op de Offerte aangebracht door de Opdrachtgever worden door Entechna bv 

beschouwd als verwerping van het oorspronkelijke aanbod en zijn pas geldig op het moment 

dat Entechna bv deze schriftelijk heeft geaccepteerd.  

3.10. Zodra de Overeenkomst (inclusief eventuele bijlage) tot stand is gekomen bevat deze alle 

afspraken die Entechna bv met de Opdrachtgever heeft gemaakt; afspraken en toezeggingen 

die niet in de Overeenkomst zijn opgenomen, vervallen daarmee. 
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4. Uitvoering van de werkzaamheden 

4.1. De Opdracht zal binnen de in de Offerte vermelde geraamde termijnen worden uitgevoerd, 

tenzij er een wijziging in omstandigheden optreedt of ten tijde van het aangaan van de 

Overeenkomst niet voorziene omstandigheden optreden (waaronder het gedurende de 

uitvoering van de Opdracht naar voren komende problemen). De in de Offerte vermelde 

termijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is 

overeengekomen. 

4.2. Entechna bv is niet verplicht met de Opdracht een aanvang te maken voordat alle door de 

Opdrachtgever aan Entechna bv ter beschikking te stellen informatie, gegevens, apparaten, 

monsters, stoffen of zaken daadwerkelijk in de overeengekomen vorm en aantallen aan 

Entechna bv ter beschikking zijn gesteld. Indien hierbij vertraging optreedt, zal de termijn 

bedoeld in artikel 4 lid 1 hierdoor worden verlengd met evenzoveel werkdagen als de 

vertraging heeft geduurd. Indien de Opdrachtgever tekortschiet bij het nakomen van deze 

verplichting dan komen alle redelijke kosten die Entechna bv extra moet maken voor de 

adequate uitvoering van zijn Opdracht, voor rekening van de Opdrachtgever. Dit geldt ook 

voor eventueel ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies indien Entechna bv niet 

op de overeengekomen datum met de Opdracht kan aanvangen als gevolg van het hier 

bedoelde tekortschieten dan wel indien de Opdracht op verzoek van de Opdrachtgever wordt 

uitgesteld.  

4.3. Entechna bv zal de Opdracht naar beste inzicht en vermogen, naar algemeen aanvaarde 

normen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Entechna 

bv is niet verplicht tot een door de Opdrachtgever gewenst of beoogd resultaat anders dan in 

de Offerte omschreven.  

4.4. Entechna bv heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De 

toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.  

4.5. Entechna bv is gerechtigd de Opdracht in verschillende fasen uit te voeren en het aldus 

uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.  

4.6. Indien de Opdracht in fasen wordt uitgevoerd kan Entechna bv de uitvoering van die 

onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de 

resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. De 

Opdrachtgever accepteert dat wijzigingen kunnen plaatsvinden, die redelijkerwijs uit het 

verloop van de Opdracht tot zover voortvloeien. 

4.7. De Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning en/of omvang van de Opdracht kan worden 

beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of aard van de 

Opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.  

4.8. Indien en zodra blijkt dat een termijn dreigt te worden overschreden, zal Entechna bv dit zo 

spoedig mogelijk aan de Opdrachtgever laten weten. Entechna bv heeft het recht om, na 

overleg met de Opdrachtgever en mits deugdelijk gemotiveerd, de termijnen eenzijdig te 

verlengen.  
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4.9. Indien de tussentijdse wijziging in de Opdracht ontstaat door toedoen van de Opdrachtgever 

zal Entechna bv de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen.  

4.10. Indien een tussentijdse wijziging op grond van artikel 4 lid 7 of artikel 4 lid 9 de 

overeengekomen prijs beïnvloedt, wordt dit beschouwd als meerwerk welke door Entechna 

bv als een aanvullende Opdracht aan de Opdrachtgever schriftelijk wordt bevestigd. 

4.11. Entechna bv levert Ex Works (definitie volgens Incoterms), tenzij anders is overeengekomen 

met de Opdrachtgever. 

4.12. Entechna bv zal de zaken die door de Opdrachtgever aan Entechna bv ter beschikking zijn 

gesteld (of, indien redelijkerwijs mogelijk, de restanten daarvan) nog twee weken na levering, 

kosteloos bewaren, tenzij anders in overeengekomen. Na verloop van deze twee weken staat 

het Entechna bv vrij passende maatregelen te nemen. De eventuele kosten die daaraan zijn 

verbonden (bijvoorbeeld kosten van transport, opslag, vernietiging, afvalverwerking 

enzovoort) komen voor de rekening van de Opdrachtgever. 

4.13. Entechna bv treedt op als gemachtigde van de Opdrachtgever indien en voor zover de 

Opdrachtgever Entechna bv daartoe schriftelijk heeft aangewezen. Het ontbreken van een 

schriftelijke machtiging kan Entechna bv niet worden tegengeworpen, indien en voor zover 

Entechna bv bewijst dat de Opdrachtgever anderszins uitdrukkelijk toestemming heeft 

gegeven, dan wel dat het optreden als gemachtigde uit de gegeven omstandigheden of de 

aard van de Opdracht voortvloeit. 

4.14. De Opdrachtgever zal indien en voor zover Entechna bv als gemachtigde is aangewezen, 

niet buiten Entechna bv om orders en aanwijzingen geven aan derden die het object, waarop 

de Opdracht betrekking heeft, uitvoeren of daarvoor leveranties verrichten dan wel op dei 

uitvoering toezicht houden. Indien de Opdrachtgever in een dringend geval desondanks 

orders of aanwijzingen als hier bedoeld heeft gegeven, zal hij Entechna bv daarvan 

onverwijld in kennis stellen. Entechna bv is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige 

gevolgen van orders en aanwijzingen als hier bedoeld. 

5. Opschorting, ontbinding en tussentijdse ontbinding 

5.1. Entechna bv is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de 

Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst 

niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de Overeenkomst Entechna bv ter 

kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de 

verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de 

Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen 

uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging 

aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Entechna bv kan worden gevergd dat zij 

de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen. 
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5.2. Entechna bv is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden 

voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of 

indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde 

instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Entechna bv kan worden 

gevergd.  

5.3. Entechna bv is bevoegd de nakoming van de Overeenkomst tot Opdracht op te schorten of 

met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder tussenkomst van een rechterlijke instantie 

indien tussen de Opdrachtgever en Entechna bv verschil van mening bestaat over de wijze 

waarop de Opdracht moet worden uitgevoerd en/of er sprake is van een ernstige breuk in de 

vertrouwensrelatie en het geschil niet in onderling overleg kan worden opgelost. 

5.4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Entechna bv op de 

Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Entechna bv de nakoming van de 

verplichtingen opschort, behoudt Entechna bv zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.  

5.5. Indien Entechna bv tot opschorting of ontbinding overgaat, is Entechna bv op generlei wijze 

gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.  

5.6. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Entechna bv gerechtigd tot 

vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect 

ontstaan. 

5.7. Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt 

en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Entechna bv gerechtigd de 

Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting 

zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de 

Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling 

is verplicht. 

5.8. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Entechna bv, zal Entechna bv in 

overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten 

werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. 

Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Entechna bv extra kosten met zich 

meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever 

is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij anders 

overeengekomen.  

5.9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de 

werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, 

vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de 

uitvoering van de Overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever 

in rekening worden gebracht. 
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6. Betalingsvoorwaarden 

6.1. Entechna bv zendt de Opdrachtgever voor het uitvoeren van de Opdracht een factuur.  

6.2. De facturering van de kosten geschiedt op basis van nacalculatie, tenzij uitdrukkelijk een 

vaste prijs is overeengekomen. Tenzij anders overeengekomen, worden de kosten 

gefactureerd op basis van de geldende standaardtarieven van Entechna bv.  

6.3. Entechna bv is gerechtigd de Opdrachtgever periodiek te factureren voor reeds verrichte 

werkzaamheden. Tevens kan Entechna bv een gedeeltelijke vooruitbetaling of zekerheid van 

betaling tot maximaal het bedrag van de Opdracht verlangen. Facturen worden gezonden 

naar het adres van de Opdrachtgever, tenzij anders wordt overeengekomen.  

6.4. Alle kosten die verband houden met de uitvoering van de Opdracht komen geheel ten laste 

van de Opdrachtgever. 

6.5. De Opdrachtgever is verplicht tot betaling van de factuur in Euro’s binnen dertig (30) dagen 

na de factuurdatum. Indien de Opdrachtgever deze betalingstermijn overschrijdt, wordt hij 

geacht in verzuim te zijn, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling is vereist. 

6.6. De Opdrachtgever is gehouden de schade die voortvloeit uit de niet of niet tijdige nakoming 

van de betaling te vergoeden, inclusief betaling van de wettelijke rente, gerekend vanaf de 

dag waarop hij in verzuim is, alsmede betaling van alle redelijke kosten ter verkrijging van 

voldoening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.  

6.7. Bij niet tijdige betaling, niet tijdig verstrekken van de verlangde zekerheid, of anderszins niet 

tijdige nakoming van de verbintenis door de Opdrachtgever, heeft Entechna bv de 

bevoegdheid de nakoming van zijn verplichtingen, alsmede nakoming van zijn verplichtingen 

tot afgifte van een zaak op te schorten.  

6.8. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur, schorten de betalingsverplichtingen van de 

Opdrachtgever niet op.  

6.9. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Entechna bv 

verschuldigde. 

7. Geheimhouding 

7.1. In het geval zulks bij het verlenen van de Opdracht is overeengekomen, verplicht Entechna 

bv zich tot geheimhouding van de naam van Opdrachtgever en van het feit dat het onderzoek 

is verricht gedurende een periode welke in beginsel eindigt twee jaar na de datum van de 

eindfactuur van de Opdracht of twee jaar na de datum van het eindrapport indien dit eerder 

wordt geleverd.  

7.2. In het geval zulks bij het verlenen van de Opdracht is overeengekomen, verplicht Entechna 

bv zich tot geheimhouding van de resultaten van de Opdracht, zoals door Entechna bv aan 

Opdrachtgever verschaft, behoudens voor zover het betreft rekenmethoden, programmatuur 

en experimentele werkwijzen waarvan de ontwikkeling niet direct met het geven van de 

Opdracht is beoogd. Bij keuringen, analyses, metingen of literatuurrecherches strekt de 

verplichting tot geheimhouding zich niet verder uit dan tot de uitslag van de verrichte keuring,  
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analyse, meting of recherche. Tenzij bij het verlenen van de Opdracht anders is 

overeengekomen, duurt de geheimhoudingsverplichting van Entechna bv voort tot twee jaar 

na de datum van de eindfactuur van de Opdracht of tot twee jaar na de datum van het 

eindrapport indien dit eerder wordt geleverd. 

7.3. Voor gegevens van Opdrachtgever waarvan Entechna bv bij de uitvoering van de Opdracht 

kennis neemt en die door Opdrachtgever uitdrukkelijk als geheim te houden zijn gekenmerkt, 

geldt een geheimhoudingsverplichting van Entechna bv. Deze geheimhoudingsverplichting is 

niet van toepassing:  

7.3.1. voor gegevens welke reeds in het bezit zijn van Entechna bv op het moment dat de 

gegevens aan Entechna bv worden medegedeeld; 

7.3.2. voor gegevens welke van algemene bekendheid zijn c.q. worden, zonder dat dit het 

gevolg is van enig verwijtbaar handelen of nalaten van Entechna bv; 

7.3.3. voor gegevens welke op rechtmatige wijze door Entechna bv worden verkregen van een 

derde, dan wel uit eigen onderzoek van Entechna bv, zonder dat daarbij op enigerlei 

wijze gebruik wordt gemaakt van de geheime gegevens. 

7.4. Indien als gevolg van het door Opdrachtgever bekend maken van resultaten van het 

onderzoek misverstanden zijn ontstaan, ontheft dit Entechna bv van de verplichting tot 

geheimhouding in de mate die Entechna bv redelijkerwijs nodig heeft om tegenover derden 

toelichting op de resultaten te verschaffen. 

7.5. De geheimhoudingsplicht van Entechna bv geldt niet wanneer en in zover Entechna bv 

ernstig gevaar voor personen of goederen constateert. In dat geval treedt Entechna bv, 

indien mogelijk, in overleg met Opdrachtgever, alvorens de gevaartoestand mede te delen 

aan degenen wier persoon of goed wordt bedreigd en/of de bevoegde autoriteiten.  

 

8. Rechten op resultaten 

8.1. In het geval zulks bij het verlenen van de Opdracht is overeengekomen, heeft de 

Opdrachtgever het volledige en vrije gebruiksrecht van de resultaten van de Opdracht binnen 

het gebied van de Opdracht, zoals door Entechna bv aan Opdrachtgever verschaft. Dit recht 

van Opdrachtgever is exclusief gedurende de periode waarin Entechna bv overeenkomstig 

artikel 7.2 tot geheimhouding is verplicht, zulks behoudens het bepaalde in de artikelen 8.2 

en 8.4. 

8.2. Gedurende de periode waarin Entechna bv overeenkomstig artikel 7.2 tot geheimhouding is 

verplicht, heeft Entechna bv het recht de resultaten van de Opdracht als bedoeld in artikel 8.1 

uitsluitend voor zichzelf te gebruiken. 

8.3. Na afloop van de periode waarin Entechna bv overeenkomstig artikel 7.2 tot geheimhouding 

is verplicht, heeft Entechna bv het recht de resultaten als bedoeld in artikel 8.1 ook ten 

behoeve van derden te gebruiken en door derden te laten gebruiken. 
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8.4. Entechna bv heeft het recht voor zichzelf te gebruiken en/of voor en/of door derden te laten 

gebruiken: 

8.4.1. de kennis en ervaring bij Entechna bv aanwezig bij het aanvaarden van de Opdracht; 

8.4.2. buiten het gebied van de Opdracht, de kennis en ervaring, door de uitvoering van de 

Opdracht verkregen; 

8.4.3. rekenmethoden, programmatuur en experimentele werkwijzen, voortgekomen uit de 

uitvoering van de Opdracht, voor zover de ontwikkeling daarvan geen onderdeel 

uitmaakte van de Opdracht. 

8.5. Rapporten, tekeningen en andere stoffelijke objecten, welke het resultaat zijn van de in de 

Overeenkomst opgedragen werkzaamheden, komen toe aan c.q. zijn eigendom van 

Opdrachtgever, behoudens het auteursrecht van Entechna bv. 

8.6. Entechna bv behoudt zich de eigendom voor van alle door zijn aan de Opdrachtgever 

afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. 

9. Openbaarmaking 

9.1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Entechna bv is het Opdrachtgever niet 

toegestaan: 

9.1.1. een door Entechna bv uitgebracht rapport geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen 

en/of openbaar te maken door middel van druk, fotokopie, microfilm, in elektronische 

vorm of op welke andere wijze ook, dan wel op te slaan in een retrieval systeem; 

9.1.2. een door Entechna bv uitgebracht rapport ter inzage te geven buiten de kring van 

personen die, in aanmerking nemende het gebied van de Opdracht, behoren tot 

rechtstreeks belanghebbenden; 

9.1.3. een door Entechna bv uitgebracht rapport geheel of gedeeltelijk te (doen) gebruiken ten 

behoeve van het instellen van claims, voor het voeren van gerechtelijke procedures, 

voor reclame of antireclame en ten behoeve van werving in meer algemene zin; 

9.1.4. de naam van Entechna bv, in welke verbinding dan ook, te gebruiken bij het openbaar 

maken van een deel of gedeelten van een door Entechna bv uitgebracht rapport en/of 

voor één of meer van de in 9.1.3. genoemde doeleinden. 

10. Kennisbescherming 

10.1. Voor zover de uitvoering door Entechna bv van de Opdracht leidt tot octrooieerbare materie, 

heeft Entechna bv het recht op zijn naam en voor zijn rekening octrooi aan te vragen. 

Entechna bv neemt hierbij zijn verplichting tot geheimhouding volgend uit artikel 7 in acht. 

10.2. Indien Entechna bv geen gebruik wenst te maken van zijn recht als bedoeld in artikel 10.1, 

komt dit recht toe aan Opdrachtgever indien en voor zover de octrooiaanvrage (mede) 

betrekking heeft op de resultaten als bedoeld in artikel 8.1. 
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10.3. Entechna bv en Opdrachtgever zullen elkaar over en weer melden: 

10.3.1.hun vermoeden dat octrooieerbare materie is gevonden; 

10.3.2.het feit dat een octrooiaanvrage wordt ingediend; 

10.3.3.de inhoud van deze aanvrage. 

10.3.4.Voorts zullen zij elkaar bij het indienen van octrooiaanvragen alle vereiste medewerking 

verlenen. 

10.4. Indien Opdrachtgever gebruik maakt van zijn recht als bedoeld in artikel 10.2 dan wordt 

Entechna bv om niet een niet exclusieve, niet overdraagbare licentie verleend op grond 

waarvan partijen rechten kunnen ontlenen die hen op grond van het bepaalde in artikel 8 

toekomen. Op de licentieverlening zijn de overige bepalingen van de Opdracht van 

overeenkomstige toepassing.  

10.5. Het staat de aanvrager/houder te allen tijde vrij een octrooiaanvrage in te trekken, dan wel 

een verleend octrooi te laten vervallen. Indien Opdrachtgever dan wel Entechna bv een 

licentie is verleend, wordt als eerste de gelegenheid geboden de aanvrage c.q. het octrooi op 

zijn naam over te schrijven. 

11. Garantie 

 

Indien de Opdracht (mede) inhoudt de levering van een stoffelijk object, geldt dat met 

betrekking tot dit stoffelijk object door Entechna bv geen andere garantie wordt gegeven dan 

in de offerte is omschreven. 

12. Aansprakelijkheid 

12.1. Entechna bv is jegens de Opdrachtgever aansprakelijk: 

12.1.1. Indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming en  

12.1.2. de Opdrachtgever Entechna bv schriftelijk in gebreke heeft gesteld en daarbij 

 Entechna bv heeft gesommeerd om de gevolgen van de tekortkoming binnen een 

 redelijke termijn te herstellen en bovendien 

12.1.3. Entechna bv aan deze sommatie niet of niet tijdig heeft voldaan. 

12.2. Maakt Entechna bv bij de vervulling van de Opdracht gebruik van een andere 

 persoon, dan is Entechna bv op gelijke wijze aansprakelijk als voor zijn eigen 

 tekortkomingen, tenzij de andere persoon door de Opdrachtgever is voorgeschreven. 
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12.3.  

12.3.1. Is Entechna bv krachtens het bepaalde in artikel 12.1 en of 12.2  aansprakelijk, dan is 

 hij gehouden tot vergoeding van de door Opdrachtgever dientengevolge geleden, 

 directe schade. 

12.3.2. Tot de directe schade behoren in geen geval: bedrijfsschade, productieverlies, omzet- 

 en/of winstderving, waardevermindering van producten evenmin als bedragen die in 

 de uitvoeringskosten zouden zijn begrepen als de Opdracht van de aanvang af goed 

 zou zijn uitgevoerd.  

12.3.3. Entechna bv is bevoegd om in goed overleg met de Opdrachtgever voor  eigen 

 rekening tekortkomingen, waarvoor hij aansprakelijk is, te herstellen of de uit die 

 tekortkomingen voortvloeiende schade te beperken of op te heffen. 

12.3.4. Entechna bv is tegenover de Opdrachtgever aansprakelijk voor de directe 

 schade door deze geleden als gevolg van een bevoegdheidsoverschrijding van 

 Entechna bv onverminderd het bepaalde in artikel 4 lid 13. Bij de vaststelling van  de 

 schadevergoeding in gevolge het in de vorige volzin bepaalde wordt, naast de overige 

 van belang zijde feiten en omstandigheden, rekening gehouden met de mate, waarin 

 de Opdrachtgever door de gevolgen van de bevoegdheidsoverschrijding is gebaat.  

12.3.5. Indien een voorgeschreven persoon als bedoeld in artikel 12 lid 2 niet, niet 

 tijdig, of niet deugdelijk presteert en Entechna bv het redelijkerwijs nodige 

 heeft gedaan om nakoming en/of schadevergoeding te verkrijgen, zal de 

 Opdrachtgever de voor Entechna bv ontstane extra onkosten aan hem vergoeden, 

 voor zover deze hem niet zijn vergoed door deze persoon. Daartegenover zal 

 Entechna bv, op eerste verzoek van de Opdrachtgever, aan deze zijn vordering op 

 deze persoon cederen tot aan het door de Opdrachtgever aan hem vergoede bedrag. 

12.3.6. Indien toekenning van de in de voorgaande leden bedoelde schadevergoeding in de 

 gegeven omstandigheden, waaronder de technische aspecten, de relatieve omvang 

 van de Opdracht binnen een project, de aard en de ernst van de tekortkoming en de 

 draagkracht van partijen, tot voor een of beide partijen kennelijk onaanvaardbare 

 gevolgen zou leiden, kan het scheidsgerecht dan wel de rechter een andere 

 schadevergoeding vast stellen. 

12.3.7. Voor vergoeding van andere schade dan in dit genoemd, is Entechna bv  slechts 

 aansprakelijk indien en voor zover de tekortkoming te wijten is aan opzet of  

 grove onzorgvuldigheid van Entechna bv. 

12.3.8. Onverminderd het in de vorige leden bepaalde is Entechna bv bij Opdrachten die 

 betrekking hebben op de uitvoering van een object alleen aansprakelijk voor 

 schaden die niet worden gedekt door een gebruikelijke CAR-verzekering  of daarmee 

 gelijk te stellen andere verzekering(en). 

12.3.9. Indien en voor zover de Opdrachtgever enig aan de Opdracht verbonden 

 risico heeft verzekerd, is hij gehouden eventuele schade onder die verzekering te 

 vorderen en Entechna bv te vrijwaren voor verhaalaanspraken van de verzekeraar. 
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12.4.  

12.4.1. De door Entechna bv te vergoeden schade is per Opdracht beperkt tot een 

 bedrag gelijk aan de kosten met een maximum van €1.000.000. 

12.4.2. In afwijking van het bepaalde in artikel 12.4.1 bedraagt bij Opdrachten, waarbij de 

 Opdrachtgever consument is en de kosten per Opdracht lager zijn dan €75.000, de te 

 vergoeden schade maximaal €75.000. 

12.5.  

12.5.1. Elke aansprakelijkheid van Entechna bv vervalt door verloop van vijf jaren 

 vanaf de dag waarop de Opdracht door voltooiing of opzegging is geëindigd. 

12.5.2. De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming is niet  ontvankelijk 

 indien de Opdrachtgever niet met bekwame spoed nadat hij de tekortkoming heeft 

 ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk en met redenen 

 omkleed Entechna bv in gebreke heeft gesteld. 

12.5.3. Het vorderingsrecht uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming vervalt door 

 verloop van twee jaren na de schriftelijke en met redenen omklede 

 ingebrekestelling. 

12.5.4. De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming is niet  ontvankelijk 

 indien deze wordt ingesteld later dan vijf jaren vanaf de dag waarop de Opdracht door 

 voltooiing of opzegging is geëindigd. 

12.5.5. Voor de toepassing van het bepaalde in de 12.5.1 en 12.5.4 wordt als dag 

 waarop de Opdracht is geëindigd, aangemerkt de dag waarop Entechna bv de 

 einddeclaratie ter zaken van de Opdracht heeft verzonden. 

12.5.6. Voor de toepassing van het bepaalde in de leden 12.5.1 en 12.5.4 wordt voor de 

 Opdracht een object betreffende, als de dag waarop de Opdracht is geëindigde 

 aangemerkt de dag waarop het object is of wordt geacht te zijn opgeleverd, mits deze 

 oplevering geschiedt voor de in lid 5 bedoelde dag. 

12.5.7. Wordt de Opdracht door een consument ontbonden, dan wordt voor toepassing van 

 het bepaalde in de leden 12.5.1 en 12.5.4 als dag waarop de Opdracht is geëindigd, 

 aangemerkt de dag waarop de ontbinding plaatsvond. 

12.6.  

12.6.1. Het recht van de Opdrachtgever op schadevergoeding vermindert niet diens 

 verplichtingen te bepalen conform de Opdracht. 

12.6.2. In geval dat een in dienst bij Entechna bv zijnde persoon is gedetacheerd bij de 

 Opdrachtgever is Entechna bv met inachtneming van het overig in dit hoofdstuk 

 bepaalde slechts verantwoordelijk voor het beschikbaar zijn van deze persoon met de 

 overeengekomen kwaliteit voor de overeengekomen periode. 
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12.6.3. Behoudens het bepaalde in het vorige lid is Entechna bv niet aansprakelijk voor 

 vergoeding van schade van de Opdrachtgever of derden (mede)veroorzaakt door de 

 ter beschikking gestelde persoon/personen. 

12.6.4. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor en vrijwaart Entechna bv ter zake van 

 vorderingen tot vergoeding van schade van derden veroorzaakt door de aan de 

 Opdrachtgever ter beschikking gestelde persoon/personen. 

12.7. Indien de Opdrachtgever consument is, is het bepaalde in dit hoofdstuk van 

 overeenkomstige toepassing, tenzij het bepaalde als onredelijk bezwarend kan 

 worden aangemerkt. 

12.8. Entechna bv is verder nimmer aansprakelijk voor: 

12.8.1. de inhoud van door de Opdrachtgever aangeleverd (promotie)materiaal; 

12.8.2. gebruik van zaken voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor het 

 bestemd is; 

12.8.3. de eigendommen van de Opdrachtgever en/of van derden die zich om welke 

 reden dan ook in de bedrijfsruimte(n) van Entechna bv bevinden; 

12.8.4. schade veroorzaakt door geleverde of verzonden software, email berichten of 

 computerbestanden; 

12.8.5. schade ten gevolge van het verlies van enigerlei data als vastgelegd op  magnetische 

 of optische informatiedragers; 

12.8.6. schade veroorzaakt door het gebruik van communicatie via het telefoonnet of via het 

 internet, het verlies van gegevens, ontvreemding van gegevens,  onjuiste transmissie 

 van gegevens, verminking van data of andere bestanden. 

12.9. Het is mogelijk dat personen die in verband met de uitvoering van een Opdracht van 

 een Opdrachtgever worden ingeschakeld, hun  aansprakelijkheid in verband 

 daarmee willen beperken. Entechna bv gaat ervan uit, en bedingt zo nodig bij deze, 

 dat alle zijn gegeven opdrachten van de Opdrachtgever de bevoegdheid inhouden om 

 een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens die Opdrachtgevers te 

 aanvaarden. 

12.10. Indien de uitvoering van een Opdracht van de Opdrachtgever meebrengt dat een 

 persoon die niet aan Entechna bv verbonden is wordt ingeschakeld om 

 werkzaamheden in het kader van de gegeven Opdracht te verrichten, zal 

 Entechna bv niet aansprakelijk zijn voor fouten die door deze persoon onverhoopt 

 mochten worden gemaakt. 

12.11. Niet alleen Entechna bv, maar ook alle personen die bij de uitvoering van 

 enige opdracht van een Opdrachtgever, kunnen op deze algemene 

 voorwaarden een beroep doen. 
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13. Geschillen 

 

Geschillen tussen partijen, gerezen bij de uitvoering van deze Overeenkomst, welke niet in 

goed overleg kunnen worden opgelost, zullen bij uitsluiting worden beslecht door de 

bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch  

 

 

------------o-o-o-o-o-o------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


