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Artikel 1. Algemene bepalingen 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op  iedere overeenkomst, offerte of aanbieding tussen 

Procon Solutions en de Opdrachtgever. Onder Opdrachtgever in deze voorwaarden wordt verstaan een 

(rechts)persoon die met Procon Solutions een overeenkomst heeft afgesloten. Deze voorwaarden 

zullen ook, nadat zij onderdeel van enige overeenkomst tussen Procon Solutions en een Opdrachtgever 

zijn gaan vormen, onderdeel uitmaken van nadien gesloten overeenkomsten tussen Procon Solutions 

en die Opdrachtgever, zelfs indien bij de totstandkoming van die nadien gesloten overeenkomst niet 

naar de toepasselijkheid van deze voorwaarden is verwezen, zulks tenzij partijen uitdrukkelijk en 

schriftelijk anders zijn overeengekomen.     

2. Met het accepteren van een offerte en het geven van een opdracht aan Procon Solutions accepteert  

Opdrachtgever de toepasselijkheid van de onderhavige voorwaarden.  

3. Deze voorwaarden gelden eveneens op iedere offerte of overeenkomst tussen Opdrachtgever en 

Procon Solutions, waar uitvoering geheel of gedeeltelijk aan derden wordt uitbesteed. 

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt 

uitdrukkelijk van de hand gewezen tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

5. Wanneer één bepaling of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel 

of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene 

voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Procon Solutions en Opdrachtgever zullen alsdan in 

overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bedingen 

overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen 

in acht wordt genomen. 

6. Indien Procon Solutions niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet 

dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Procon Solutions in enigerlei mate het recht 

zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te 

verlangen.  

7. Deze algemene voorwaarden staan vermeld op de internetsite van Procon Solutions. Een exemplaar 

van de algemene voorwaarden wordt op verzoek toegezonden.  

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen  

1. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over een offerte, wordt daar mede onder 

verstaan aanbieding. 

2. Een mondeling aanbod van Procon Solutions bindt slechts indien dit aanbod schriftelijk is bevestigd 

door Procon Solutions. 

3. Alle offertes van Procon Solutions zijn vrijblijvend en hebben, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is 

overeengekomen, een geldigheidsduur van dertig dagen.   
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4. Alle in de offerte opgenomen werkzaamheden zijn gebaseerd op door de Opdrachtgever verstrekte 

gegevens, tekeningen, maten en dergelijke. Procon Solutions kan niet aan zijn offerte worden 

gehouden indien deze is gebaseerd op onjuiste of onvolledig verstrekte gegevens, tekeningen, maten 

en dergelijke.   

5. Procon Solutions kan niet aan zijn offerte worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan 

begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving 

bevat.  

6. De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief omzetbelasting BTW en andere heffingen van 

overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder 

plot- en kopieerkosten, reis- en parkeerkosten, alsmede verzend- en administratiekosten, tenzij 

uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.  

7. Indien de aanvaarding al dan niet op ondergeschikte punten afwijkt van de offerte dan is Procon 

Solutions daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende 

aanvaarding tot stand, tenzij Procon Solutions anders aangeeft.  

8. Een gecombineerde offerte of samengestelde prijsopgave verplicht Procon Solutions niet tot het 

verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

9. Een door Procon Solutions opgestelde offerte geldt niet automatisch voor toekomstige opdrachten. 

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst  

1. Een overeenkomst met Procon Solutions, komt pas tot stand wanneer Procon Solutions een gegeven 

opdracht schriftelijk of electronisch heeft aanvaard door middel van het verzenden van een 

opdrachtbevestiging. Procon Solutions gaat ervan uit dat de verzonden opdrachtbevestiging de inhoud 

van de gesloten overeenkomst volledig en juist weergeeft. Indien Opdrachtgever stelt dat dit niet zo is, 

dan dient Opdrachtgever binnen acht dagen na dagtekening van de opdrachtbevestiging de 

onjuistheden en / of onvolledigheden schriftelijk of electronisch aan Procon Solutions kenbaar te 

maken. 

Artikel 4. Duur overeenkomst  

1. Tenzij uit de aard van de overeenkomst van opdracht anders voortvloeit en tenzij uitdrukkelijk 

schriftelijk anders is overeengekomen, worden de overeenkomsten van opdracht aan Procon Solutions 

aangegaan voor de duur van het tot stand brengen van het project/product waarop de overeenkomst 

van opdracht betrekking heeft; alle overige opdrachten worden geacht te zijn aangegaan voor 

onbepaalde tijd, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. 

Artikel 5. Uitvoering Overeenkomst  

1. Procon Solutions is bij de uitvoering van de gesloten overeenkomst gehouden de zorg van een goed 

Opdrachtnemer in acht te nemen. 

2. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over werkzaamheden, wordt daar mede onder verstaan 

het leveren van zaken. 
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3. Leveringen geschieden af kantoor Procon Solutions, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is 

overeengekomen.  

4. Procon Solutions is gerechtigd haar verplichtingen jegens Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk door 

derden te laten verrichten. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, worden 

opdrachten die door Procon Solutions aan derden worden verleend in het kader van de uitvoering van 

de overeenkomst van de opdracht, door of namens Opdrachtgever verstrekt. Het sluiten van de 

overeenkomst wordt geacht tevens in te houden een volmacht van Procon Solutions ten einde die 

opdracht aan derden voor rekening en risico van de Opdrachtgever te verstrekken. 

5. Het is Procon Solutions toegestaan om bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. 

Procon Solutions zal bij de keuze van deze derden de gebruikelijke zorgvuldigheid in acht nemen. Het is 

evenwel mogelijk dat deze derden in verband met de uitvoering van de opdracht worden ingeschakeld, 

hun aansprakelijkheid in dat verband daarmee willen beperken. Procon Solutions gaat ervan uit, en 

bedingt zo nodig bij deze, dat alle haar gegeven opdrachten de bevoegdheid inhouden om een 

dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden. 

6. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Procon Solutions aangeeft dat deze 

noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze 

noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst van opdracht, tijdig aan Procon Solutions 

worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering benodigde gegevens niet tijdig zijn verstrekt aan Procon 

Solutions, heeft Procon Solutions het recht de uitvoering van de overeenkomst van opdracht op te 

schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan 

Opdrachtgever in rekening te brengen.   

7. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is 

dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Procon 

Solutions derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Procon Solutions dient daarbij een redelijke termijn 

te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. 

8. Procon Solutions is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus 

uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. 

9. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan El Advies 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.  

10. Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking van het door Procon Solutions in opdracht 

vervaardigde wordt overgegaan, dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste 

monsters, modellen, prototypes of proeven te controleren en goed te keuren. Op verzoek van Procon 

Solutions dient Opdrachtgever zijn goedkeuring schriftelijk te bevestigen. 

11. Het uitvoeren van tests, het aanvragen van vergunningen en het beoordelen of instructies van 

Opdrachtgever voldoen aan de wettelijke normen, behoort niet tot de opdracht van Procon Solutions, 

tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
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12. Indien door Procon Solutions of door Procon Solutions ingeschakelde derden in het kader van de 

uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever 

of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever voor eigen rekening en 

risico zorg voor de door die medewerkers in het kader van de uitvoering van de overeenkomst in 

redelijkheid gewenste voorzieningen. 

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst  

1. Indien gedurende de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een goed resultaat de noodzaak 

ontstaat om de opdracht te wijzigen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst 

hierop aanpassen.  

2. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, kan een prijswijziging en/of een wijziging in de oorspronkelijk 

opgegeven termijn van uitvoering noodzakelijk zijn. Dit zal door Procon Solutions zo spoedig mogelijk 

bij Opdrachtgever bekend worden gemaakt. 

3. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, dan is Procon Solutions gerechtigd om daaraan eerst 

uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de Opdrachtgever. 

4. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Procon Solutions een verzoek tot wijziging van de 
overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben 
bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichte werkzaamheden. 

Artikel 7. Meer - en minderwerk 

1. De door Procon Solutions aangenomen werkzaamheden zijn strikt beperkt tot datgene dat schriftelijk 

tussen partijen is overeengekomen. 

 

2. In afwijking van hetgeen wat in lid 1 van het onderhavige artikel is bepaald kunnen partijen nadien 

overeenkomen dat er meer- of minderwerk zal worden uitgevoerd dan aanvankelijk was 

overeengekomen. Het meerdere zal door Procon Solutions bij Opdrachtgever in rekening worden 

gebracht. Het mindere zal niet worden berekend, dan wel in een voorkomende situatie worden 

verrekend. 

Artikel 8. Annulering 

1. Indien een Opdrachtgever een aan Procon Solutions gegeven opdracht annuleert, zal de Opdrachtgever 

alle reeds door Procon Solutions in het kader van de opdracht gemaakte kosten dienen te vergoeden. 

Voorts is Opdrachtgever gehouden Procon Solutions bij wege van schadeloosstelling dertig procent van 

het overeengekomen offertebedrag waar de annulering betrekking op heeft te vergoeden. Onder 

annulering in deze algemene voorwaarden wordt verstaan het voor aanvang van de uitvoering van de 

overeenkomst beëindigen van de overeenkomst.  

 

Artikel 9. Honorarium 

1. Indien tussen partijen, al dan niet op basis van de door Procon Solutions uitgebrachte offerte, geen 

vaste prijs respectievelijk geen vast honorarium voor de opdracht is overeengekomen, geldt met 

betrekking tot de door Opdrachtgever aan Procon Solutions te betalen vergoeding voor het verrichten 

van werkzaamheden, het navolgende. 
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2. Indien geen vast honorarium is  overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van   

werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend door vermenigvuldiging van de werkelijk 

bestede uren met de gebruikelijke tarieven van Procon Solutions, geldende voor de periode waarin de 

werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. 

 

3. Het honorarium alsmede eventuele kostenramingen worden vermeld overeenkomstig artikel 2.6 van 

deze voorwaarden. 

 

4. Het honorarium van Procon Solutions is exclusief reis- en parkeerkosten, tenzij schriftelijk anders is 

overeengekomen. 

 

5. Procon Solutions is gerechtigd haar honorarium maandelijks dan wel periodiek, zulks naar keuze van 

Procon Solutions, in rekening te brengen voor verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten ten 

behoeve van de uitvoering van de opdracht. 

 

6. Alle genoemde prijzen zullen jaarlijks worden aangepast en wel per 1 januari op basis van de 

ontwikkeling van het gemiddelde indexcijfer van de reeks CPI alle huishoudens (laatst opgegeven door 

CBS). De aanpassing geschiedt door het bedrag van de bestaande vergoeding te vermenigvuldigen met 

een breuk waarvan de teller gelijk is aan het indexcijfer over het jaar voorafgaande aan de periode 

waarover de vergoeding wordt geïndexeerd en de noemer door het indexcijfer voor het jaar 

voorafgaande aan het in de teller genoemde jaar. Mocht bovengenoemde indexering in enig jaar 

negatief uitvallen dan zal geen indexering plaatsvinden. 

 

7. Indien tussen partijen een vast bedrag aan honorarium respectievelijk een vaste prijs voor de 

uitvoering van de overeenkomst van opdracht is overeengekomen, geldt dat wanneer tijdens de 

uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte 

hoeveelheid werk in zodanige mate wordt overschreden dat in redelijkheid niet van Procon Solutions 

mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk 

overeengekomen honorarium, en deze overschrijding niet toerekenbaar is aan Procon Solutions, 

Procon Solutions jegens Opdrachtgever aanspraak kan maken op verhoging van het overeengekomen 

vaste bedrag aan honorarium respectievelijk de vaste prijs voor de uitvoering van de overeenkomst van 

opdracht. Procon Solutions zal de Opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het 

honorarium of tarief schriftelijk in kennis stellen. 

 

8. Behoudens tegenbewijs wordt de administratie van Procon Solutions geacht bindend te zijn voor wat 

betreft hetgeen Opdrachtgever aan Procon Solutions verschuldigd is. 

Artikel 10. Betaling en Incasso 

1. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, op een door Procon Solutions 

aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties 

en/of de uitvoering van de diensten geven Opdrachtgever geen recht de betalingsverplichting op te 

schorten. 

 

2. Indien betaling niet binnen de in het onderhavige artikel lid 1 vermelde termijn heeft plaatsgevonden, 

is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1½ % per maand 
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of gedeelte daarvan verschuldigd over het nog openstaande bedrag, onverminderd de overige rechten 

onder deze Voorwaarden en de wet die Procon Solutions jegens Opdrachtgever heeft. 

 

3. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van Opdrachtgever, 

ook indien de buitengerechtelijke kosten zien op het verzenden van slechts een of enkele sommaties, 

waarbij – ter voorkoming van geschillen omtrent de hoogte van de tenminste gemaakte 

buitengerechtelijke incassokosten en teneinde Opdrachtgever tot deugdelijke nakoming aan te sporen 

– deze worden gesteld op 15% van de gevorderde hoofdsom (inclusief BTW), tenzij de daadwerkelijk 

gemaakte buitengerechtelijke incassokosten een hoger bedrag belopen, in welk geval Opdrachtgever 

het hogere bedrag verschuldigd is. 

 

4. Procon Solutions heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de 

eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten 

slotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Procon Solutions kan, zonder daardoor in 

verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor 

de toerekening van de betaling aanwijst. 

 

5. Opdrachtgever is nimmer bevoegd de betaling van het aan Procon Solutions toekomende op te 

schorten dan wel te verrekening met hetgeen Opdrachtgever nog van Procon Solutions te vorderen 

meent te hebben. 

 

6. In het geval dat Opdrachtgever:  

 
a. faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van  

betaling indient, surseance van betaling wordt verleend dan wel beslag op een substantieel 

gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd;  

 

b. komt te overlijden, onder curatele of onder bewind wordt gesteld;  

 

c. tekort schiet in de nakoming van enige verplichting jegens Procon Solutions;  

 

d. overgaat tot ontbinding, staking of overdracht van zijn bedrijf of een substantieel gedeelte daarvan, 

daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande 

vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf,  

 

worden door Opdrachtgever nog aan Procon Solutions verschuldigde bedragen, voor zover zij dat nog 

niet zijn, direct opeisbaar en heeft Procon Solutions door het enkel voordoen van een der voornoemde 

omstandigheden het recht hetzij de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) geheel of 

gedeeltelijk te beëindigen met een opzegtermijn van één (1) week, hetzij te ontbinden zonder 

rechterlijke tussenkomst, hetzij is zij gerechtigd haar verplichtingen jegens Opdrachtgever op te 

schorten. Beëindiging, ontbinding en opschorting zal geschieden door middel van een schriftelijke 

verklaring en zonder dat Procon Solutions gehouden is tot enige schadevergoeding. 
 

Artikel 11. Onderzoek en reclame 

1. Reclames dienen door Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na 

voltooiing van de betreffende diensten dan wel 14 dagen na de dag van levering van zaken schriftelijk 
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te worden gemeld aan Procon Solutions, zulks op straffe van verval van recht. De melding dient een zo 

gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming(en) te bevatten, zodat Procon Solutions in 

staat is adequaat te reageren. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden 

ingediend binnen 8 dagen na verzenddatum van de facturen. Na ommekomst van deze periode geldt 

de inhoud van de facturen als uitsluitend bewijs omtrent de (waarde en correcte uitvoering van de) 

daaronder geleverde prestaties, behoudens tegenbewijs. 

2. Indien een reclame gegrond is, zal Procon Solutions de werkzaamheden alsnog verrichten zoals 

overeengekomen, tenzij dit onmogelijk is dan wel inmiddels voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos 

is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. 

Artikel 12. Opzegging 

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, kunnen overeenkomsten die voor 

onbepaalde tijd zijn aangegaan en niet eindigen met de volbrenging van een bepaalde prestatie, door 

beide partijen schriftelijk worden opgezegd, waarbij Opdrachtgever met inachtneming van een 

opzegtermijn van zes (6) maanden, en Opdrachtnemer met inachtneming van een opzegtermijn van 

twee (2) maanden de overeenkomst kan opzeggen. 

2. Onverlet het bepaalde in lid 1 kunnen alle overeenkomsten, derhalve ook die welke voor bepaalde tijd 

zijn aangegaan en die welke eindigen met de volbrenging van een bepaalde prestatie, door 

Opdrachtnemer tussentijds schriftelijk worden opgezegd indien instandhouding van de overeenkomst 

op grond van gewijzigde omstandigheden redelijkerwijs niet langer kan worden gevergd. Indien een 

overeenkomst tussentijds wordt opgezegd op grond van dit artikel, heeft Procon Solutions recht op pro 

rato betaling van de reeds uitgevoerde diensten alsmede op compensatie van haar kosten (zoals, maar 

niet gelimiteerd tot:) bezettingsverlies en winstderving voor zoveel die niet in voormelde pro rato 

betaling zijn verdisconteerd 

3. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Procon Solutions, zal Procon Solutions, voor 

zover redelijkerwijs van haar verwacht kan worden, in overleg met Opdrachtgever zorg dragen voor 

overdracht van nog te verrichten diensten aan derden. Indien de overdracht van de werkzaamheden 

voor Procon Solutions kosten met zich meebrengt, worden deze door Opdrachtgever op eerste verzoek 

vergoed. 

Artikel 13. Opschorting en ontbinding 

1. Procon Solutions is onverminderd haar wettelijke rechten op ontbinding van de overeenkomst, 

bevoegd de overeenkomst (al dan niet: buitengerechtelijk) te (doen) ontbinden indien zich 

omstandigheden voor doen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of 

naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich 

anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de 

overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 

2. Indien de overeenkomst wordt beëindigd zijn de vorderingen van Procon Solutions op de 

Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Procon Solutions de nakoming van haar verplichtingen 

jegens Opdrachtgever opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. 
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3. Ontbinding van de overeenkomst leidt niet tot het ontstaan van ongedaanmakingsverplichtingen, 

indien dit redelijkerwijs niet van partijen verwacht mag worden. 

Artikel 14. Teruggave ter beschikking gesteld zaken 

1. Indien Procon Solutions aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter 

beschikking heeft gesteld is Opdrachtgever gehouden deze zaken binnen 14 dagen in oorspronkelijke 

staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. 

Artikel 15. Aansprakelijkheid  

1. Eventuele aansprakelijkheid van Procon Solutions zal beperkt blijven tot de bepalingen in het 

onderhavige artikel. 

2. De aansprakelijkheid van Procon Solutions is jegens Opdrachtgever en/of derden te allen tijde beperkt 

tot een bedrag van € 5.000,00 per gebeurtenis met een maximum van € 10.000,00 per overeenkomst. 

Zo nodig vrijwaart Opdrachtgever Procon Solutions ter zake. 

3. Eventuele aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade. Hieronder wordt uitsluitend verstaan: 

I. Redelijke kosten ter vaststelling van oorzaak en omvang van de schade. 

II. Redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover door 
Opdrachtgever aantoonbaar effectief kan worden gemaakt. 

4. Procon Solutions is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolg schade, 
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

5. Procon Solutions is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, indien deze voortkomt uit het door 

Opdrachtgever verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij aantoonbaar is dat deze 

voor Procon Solutions bekend behoorden te zijn. 

Artikel 16. Overmacht  

1. Procon Solutions is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe gehinderd 

wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet of 

een rechtshandeling, noch in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de 

wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorziend, 

waarop Procon Solutions geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Procon Solutions niet in staat is 

zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Procon Solutions of van derden 

daaronder begrepen. Procon Solutions heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de 

omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Procon 

Solutions zijn verbintenis had moeten nakomen. 

 
3. Procon Solutions kan de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten gedurende de periode dat 

overmacht voortduurt. Indien deze periode twee volledige kalendermaanden overstijgt, is ieder der 

partijen gerechtigd de overeenkomst per aangetekende brief te ontbinden, zonder verplichting tot 

schadevergoeding aan de andere partij. 
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4. Voor zover Procon Solutions ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de 

overeenkomst reeds geheel of gedeeltelijk is nagekomen, is Procon Solutions gerechtigd het 

uitgevoerde gedeelte overeenkomstig de waarde van dat deel te factureren aan Opdrachtgever. 

Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst. 

Artikel 17. Vrijwaring 

1. Opdrachtgever vrijwaart Procon Solutions voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met 

de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan een ander dan Procon 

Solutions toerekenbaar is. 

 

2. Indien Procon Solutions uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de 

Opdrachtgever gehouden Procon Solutions zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al 

hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke 

blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Procon Solutions, zonder ingebrekestelling, 

gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Procon Solutions en 

derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever. 

 

3. Alle verweermiddelen die Procon Solutions aan de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst ter 

afwering van de aansprakelijkheid kan ontlenen, kunnen door haar personeel en derden, die door haar 

bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld, jegens de Opdrachtgever worden ingeroepen, 

als ware haar personeel en als waren voormelde derden zelf partij bij de tussen Procon Solutions en 

Opdrachtgever gesloten overeenkomst. 

 
Artikel 18. Eigendomsvoorbehoud  

1. Procon Solutions blijft eigenaar van alle door hem geleverde materialen, daaronder mede begrepen 

ontwerpen , schetsen, tekeningen, films, gegevensdragers van software en (electronische) bestanden 

etcetera tot het moment dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Procon Solutions deugdelijk is 

nagekomen.  

 

2. Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of 

anderszins te bezwaren.  

 

3. Indien door derden beslag gelegd wordt op onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel 

rechten daarop willen doen gelden, is Opdrachtgever verplicht Procon Solutions zo spoedig mogelijk 

hiervan op de hoogte te brengen. 

 

4. Opdrachtgever verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde materialen te verzekeren 

en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing - en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis 

van deze verzekering op eerste verzoek aan Procon Solutions ter inzage te geven. Bij een eventuele 

uitkering van de verzekering is Procon Solutions gerechtigd tot deze penningen. Voor zover als nodig 

verbindt Opdrachtgever zich er jegens Procon Solutions bij voorbaat toe om zijn medewerking te 

verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn. 

 

5. Voor het geval dat Procon Solutions zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever 

reeds bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Procon Solutions of door 
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deze aan te wijzen derden om al die locaties te betreden waar de eigendommen van Procon Solutions 

zich bevinden en die zaken terug te nemen.    

Artikel 19. Monsters, modellen, prototypes en proeven   

1. Indien aan Opdrachtgever monsters, modellen, prototypes of proeven zijn verstrekt, dan worden die 
vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat 
het te leveren product daarmee in al zijn facetten zal overeenstemmen. 

Artikel 20. Informatiedragers van Opdrachtgever/kopieën/bewaarplicht   

1. Indien Opdrachtgever aan Procon Solutions informatiedragers, elektrische bestanden of software etc. 

verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten. 

2. Opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, kopieën van door hem in het kader van de 

door Procon Solutions te verrichten diensten aan Procon Solutions verstrekte materialen en gegevens 

onder zich te houden tot de diensten zijn verricht. Indien Opdrachtgever dit nalaat, is Procon Solutions 

niet aansprakelijk voor schade die bij het achterhouden van deze kopieën niet was opgetreden. 

3. Na het voltooien van de opdracht heeft Procon Solutions jegens Opdrachtgever geen bewaarplicht met 

betrekking tot de in het kader van de diensten gebruikte materialen en gegevens. 

4. Het risico van verlies of beschadiging van zaken die in het kader van de uitvoering van de diensten door 

Opdrachtgever ter beschikking van Procon Solutions zijn gesteld, blijft bij Opdrachtgever berusten 

tenzij de beschadiging of het verlies het gevolg is geweest van de bewuste roekeloosheid of opzet van 

Procon Solutions. 

Artikel 21. Geheimhouding   

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de uitvoering 

van de overeenkomst van opdracht van elkaar verkrijgen en waarvan zij het vertrouwelijke karakter 

kennen ofwel redelijkerwijs dienden te kennen. 

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Procon Solutions gehouden 

is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te 

verstrekken, en Procon Solutions zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de 

bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Procon Solutions niet gehouden 

tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de 

met Procon Solutions gesloten overeenkomst en/of schadevergoeding. 

Artikel 22. Verjaringstermijn 
 
1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen 

en verweren jegens Procon Solutions en de door hem bij de uitvoering van een overeenkomst 

betrokken derden, zes maanden. 

 

2. Het bepaalde in lid 1 is van overeenkomstige toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn 

gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de uitgevoerde werkzaamheden niet aan 

de overeenkomst zou beantwoorden. 
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Artikel 23. Intellectuele eigendomsrechten   

1. Alle industriële en intellectuele eigendomsrechten welke resulteren uit de door Procon Solutions ten 

behoeve van Opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden respectievelijk tot stand te brengen (bouw-) 

werken, zullen berusten bij Procon Solutions. Alle door Procon Solutions aan Opdrachtgever verstrekte 

stukken, zoals, maar niet gelimiteerd tot: rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, 

tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en 

mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Procon Solutions worden 

verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de 

verstrekte stukken anders voortvloeit. Bij overtreding van dit verbod is Opdrachtgever een 

onmiddellijke en niet voor matiging vatbare boete van € 50.000,- verschuldigd, onverminderd het recht 

van Procon Solutions op aanvullende schadevergoeding. 

2. Indien computerprogrammatuur wordt geleverd, verkrijgt de Opdrachtgever slechts een niet 

overdraagbare licentie tot het gebruik daarvan in overeenstemming met het doel van de 

programmatuur. 

3. Procon Solutions behoudt zich het recht de door de uitvoering van de overeenkomst verkregen kennis 

ook voor andere doeleinden te gebruiken voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis 

van derden wordt gebracht. 

4. Procon Solutions is gerechtigd het in opdracht vervaardigde te signeren. 

5. Procon Solutions is gerechtigd het in opdracht vervaardigde, met inachtneming van belangen van 

Opdrachtgever, voor eigen publicatie en/of promotionele doeleinden te gebruiken. 

Artikel 24. Geschillen   

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Procon Solutions partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van 

toepassing. Toepassing van het Weens koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen 

een geschil in onderling overleg te beslechten. 

3. De rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Procon Solutions is bij uitsluiting 

bevoegd van geschillen tussen Opdrachtgever en Procon Solutions kennis te nemen, tenzij de wet 

dwingend anders voorschrijft of Procon Solutions er de voorkeur aan geeft het geschil voor te leggen 

aan de bevoegde rechter in de woon- of vestigingsplaats van Opdrachtgever.  

Artikel 25. Vindplaats   

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Zaandam.  

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie dan wel de versie zoals die gold ten tijde van 

het tot stand komen van de rechtsbetrekking Procon Solutions. 

3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan. 


