
 

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN SMART2TEST B.V. 
 
1.    Toepasselijkheid 
1.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn integraal van toepassing op en maken deel uit van alle offertes en aanbiedingen, zowel 

mondeling als schriftelijk, overeenkomsten en uitvoering daarvan, onderhandeling daarover, alle nadere overeenkomsten die daarvan 
het gevolg zijn of daarmee verband houden, waaronder nabestellingen, iedere (rechts)handeling ter voorbereiding van de 
overeenkomsten en opdrachten en uitvoering daarvan, orderbevestigingen, leveringen van goederen aan de Klant van welke aard dan 
ook, alsmede op alle overige rechtsverhoudingen tussen Smart2Test en de Klant. 

1.2 De toepasselijkheid van door Klant gebruikte algemene voorwaarden of tegenstrijdige algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk 
door Smart2Test van de hand gewezen.  

1.3 In afwijking van het vorige lid zijn voorwaarden van de klant alleen dan van kracht wanneer Smart2Test deze uitdrukkelijk en 
ondubbelzinnig schriftelijk heeft aanvaard. Een klant met wie in het verleden op (andere) algemene voorwaarden is gecontracteerd, 
stemt in met toepasselijkheid van deze Algemene Leveringsvoorwaarden op latere overeenkomsten tussen Smart2Test en klant. 

1.4 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn niet van toepassing indien Smart2Test in haar onderlinge relatie tot de klant optreedt als 
koper van Goederen.  

 
2.        Aanbod en aanvaarding 
2.1 Alle offertes en aanbiedingen van Smart2Test voor het sluiten van een overeenkomst zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding of offerte 

een termijn voor aanvaarding is gesteld. Smart2Test kan niet aan haar aanbieding of offerte worden gehouden indien de klant 
redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding of offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Indien Smart2Test en klant 
prijzen in een valuta anders dan de euro zijn overeengekomen, zijn koerswijzigingen van die valuta ten opzichte van de euro voor 
rekening en risico van klant. 

2.2 Offertes en aanbiedingen van Smart2Test vervallen na verloop van 30 werkdagen, tenzij Smart2Test uitdrukkelijk anders bepaalt.  
2.3 Offertes en aanbiedingen kunnen door de Klant uitsluitend schriftelijk worden aanvaard, tenzij Smart2Test uitdrukkelijk bepaalt dat 

dit ook mondeling kan. 
2.4 Een Overeenkomst komt slechts tot stand door (i) schriftelijke bevestiging door Smart2Test of Klant van eerder bereikte mondelinge 

overeenstemming tussen Smart2Test en Klant, tenzij de andere partij binnen 7 dagen schriftelijk bezwaar maakt tegen een 
kernbepaling in deze bevestiging, (ii) ondertekening voor akkoord door Smart2Test en Klant van een aanbieding of bevestiging of (iii) 
begin van voor Klant kenbare uitvoering door Smart2Test waartegen Klant niet onverwijld schriftelijk bezwaar bij Smart2Test indient. 

2.5 Orders en wijzigingen van bestellingen door de Klant zijn voor Smart2Test slechts bindend, indien deze schriftelijk door Smart2Test 
zijn bevestigd. Smart2Test heeft het recht een bestelling, waaronder begrepen een nabestelling, zonder opgaaf van redenen te 
weigeren en is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die direct dan wel indirect uit deze weigering ontstaat. 

2.6 De omvang van de verplichtingen van Partijen wordt uitsluitend bepaald door de orderbevestiging door Smart2Test, tenzij uitdrukkelijk 
schriftelijk anders is overeengekomen.  

2.7 Klant dient op eerste verzoek de aan Klant bij een aanbieding of offerte door Smart2Test ter beschikking gestelde documentatie of 
monsters aan Smart2Test te retourneren. 

2.8 Voor zover in redelijke verhoudingen voor de Klant, blijven technische wijzigingen voorbehouden, in het bijzonder kleine verbeteringen 
en verschillen in afmetingen, gewicht en maat die industriestandaard zijn, in zoverre deze wijzigingen, rekening houdend met de 
wederzijdse belangen, redelijk zijn. 

2.9 De Klant verbindt zich ertoe om de orderbevestiging onmiddellijk na ontvangst op juistheid te controleren, in het bijzonder of deze 
overeenkomst met de bestelling. 

 
3.        Prijzen en betaling 
3.1 Alle prijsopgaven van de Goederen en prijzen die door Smart2Test in rekening worden gebracht zijn, tenzij schriftelijk anders 

overeengekomen, berekend op basis van levering Ex Works, Almere, Nederland (EXW, Incoterms 2010), exclusief verpakking en 
exclusief het wettelijk geldende BTW-tarief. 

3.2 Eventueel bijkomende kosten, met name verzekerings-, export- en importtarieven, of eventuele kosten voor vergunningen, 
bankkosten enz. komen voor rekening van Klant. Vindt de levering meer dan 4 maanden na het sluiten van de overeenkomst plaats, 
dan is Smart2Test gerechtigd om de overeengekomen prijs redelijkerwijze te verhogen, indien tussen het sluiten van het contract en 
de levering de geldende prijzen voor materiaalkosten, de marktprijzen, of andere kosten die op de goederen van invloed zijn, stijgen. 
De Klant is alleen gerechtigd de order te annuleren en zich uit de overeenkomst terug te trekken, indien de prijsstijging meer dan 10% 
bedraagt. Uitzondering hierop vormen overeengekomen vaste prijzen. Ontbreekt een afwijkende overeenkomst, dan is Smart2Test 
gerechtigd om, als de geleverde apparatuur ter plaatse wordt geïnstalleerd of gemonteerd, de kosten voor deze extra diensten bij 
Klant in rekening te brengen en naar rato te verrekenen. 

3.3 Klant dient de facturen van Smart2Test, met uitsluiting van het recht van Klant tot verrekening of opschorting, binnen 30 dagen na de 
factuurdatum te betalen op een door Smart2Test aangegeven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. De verplichting van de Klant 
tot betaling blijft te allen tijde bestaan, ook indien Klant ter zake van betalingen met derden regelingen heeft getroffen c.q. voor 
betalingen derden inschakelt.  

3.4 Smart2Test is gerechtigd de Klant via e-invoicing facturen aan te bieden, overeenkomstig de daaraan gestelde wettelijk vereisten. De 
Klant accepteert dat Smart2Test gebruik mag maken van e-invoicing. Daarmee accepteert de Klant tevens dat geen papieren facturen 
meer van Smart2Test zullen worden ontvangen. 

3.5 De Klant wordt geacht de factuur te hebben geaccepteerd, indien de Klant daartegen niet binnen 10 dagen na factuurdatum schriftelijk 
heeft geprotesteerd. 

3.6 Smart2Test is gerechtigd om bij de totstandkoming en gedurende de looptijd van de Overeenkomst zonder opgaaf van redenen van 
Klant een passende vorm van zekerheidstelling, zoals een bankgarantie of borgsom, te verlangen voor de nakoming van de 
verplichtingen van Klant onder de Overeenkomst. Indien Smart2Test van Klant zekerheidsstelling verlangt, is Smart2Test gerechtigd 
haar (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de zekerheid is gesteld. 

3.7 De Klant is van rechtswege in verzuim door het enkele verstrijken van de betalingstermijn, zonder dat enige ingebrekestelling nodig 
is. Indien betaling niet of niet volledig binnen de betalingstermijn door Smart2Test is ontvangen is de Klant vanaf het moment waarop 
de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling, de jaarlijkse wettelijke handelsrente verschuldigd, 
waarbij gedeelten van een maand voor een gehele maand worden gerekend, een en ander onverminderd de overige rechten van 
Smart2Test. In het geval dat Klant in verzuim is, zijn alle vorderingen van Smart2Test op de Klant direct en onmiddellijk opeisbaar. 

3.8 Indien de Klant haar betalingsverplichting niet nakomt, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor 
rekening van de Klant. Deze kosten belopen ten minste 15% van het door de Klant aan Smart2Test verschuldigde bedrag, met een 
minimum van € 125,00, vermeerderd met de in het vorige lid bedoelde contractuele rente. 



 

3.9 Iedere betaling aan Smart2Test strekt eerst tot voldoening van de verschuldigde rente en vervolgens tot voldoening van de op de 
invordering vallende kosten, met uitzondering van de gerechtelijke kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling 
aan Smart2Test in mindering op de in hoofdsom openstaande vorderingen, waarbij de oudste openstaande vordering als eerste wordt 
afgeschreven. 

3.10 Indien de Klant haar (betalings)verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk verzuimt na te komen of indien 
de Klant in gebreke blijft desgevraagd vooruit te betalen of adequate zekerheid te stellen is Smart2Test gerechtigd alle prestaties 
waartoe hij uit hoofde van de Overeenkomst is verplicht op te schorten of, indien de Klant kenbaar maakt niet aan haar verplichtingen 
te willen voldoen, de Overeenkomst te ontbinden. 

3.11 De verschuldigde totale som is onmiddellijk opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag, of 
wanneer de Klant in staat van faillissement is verklaard, surséance van betaling aanvraagt, onder curatele is gesteld, dan wel te zijner 
laste enig beslag ligt of sprake is van liquidatie van zijn bedrijf. 

 
4. Annulering orders 
4.1 Annulering van geplaatste orders door de Klant is slechts schriftelijk mogelijk binnen een termijn van zeven (7) dagen na orderplaatsing 

bij Smart2Test. 
4.2 De Klant is aan Smart2Test een onmiddellijk opeisbare compensatie verschuldigd van 50% van de totale koopprijs van de geplaatste 

order, onverminderd het recht van Smart2Test op volledige schadevergoeding, indien de Klant: 
a.       de geplaatste orders na verloop van de in artikel 6.1 genoemde termijn annuleert; 
b.       de geplaatste orders niet, niet tijdig of niet volledig afneemt. 

4.3 De Klant vrijwaart Smart2Test jegens claims van bij de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden, voor alle schade die 
derden als gevolg van de annulering door de Klant lijden of zullen lijden. 

 
5. Leveringen en Transport 
5.1     Tenzij anders overeengekomen, vindt levering van Goederen plaats op basis van Ex Works af het magazijn van Smart2Test in Almere, 

al dan niet door tussenkomst van een derde. Alle leveringscondities gelden conform Incoterms 2010. 
5.2    De Goederen worden Ex Works, af het magazijn van Smart2Test te Almere geacht te zijn geleverd op het moment dat de Goederen op 

het overeengekomen tijdstip op het terrein van Smart2Test aan de Klant ter beschikking zijn gesteld of zoveel eerder vanaf het 
moment dat de Goederen door of namens de Klant worden afgehaald. In geval de Goederen door tussenkomst van een derde naar de 
Klant moeten worden vervoerd, worden de Goederen geacht te zijn geleverd vanaf het moment van overdracht van de Goederen aan 
die derde, doch nog voordat de Goederen zijn geladen. In geval het schriftelijk is overeengekomen dat het vervoer van Goederen door 
Smart2Test wordt uitgevoerd worden de Goederen geacht te zijn geleverd op het moment dat de Goederen bij de feitelijke 
vestigingsplaats van de Klant of een nader overeengekomen locatie zijn afgeleverd.  

5.3     Het risico gaat over op de klant, zodra de zending ter beschikking wordt gesteld aan de klant.  
5.4     Het vervoer, alsmede het laden en lossen van Goederen, ook indien verricht door een derde, waaronder een professionele vervoerder, 

is voor rekening en risico van de Klant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 
5.5    Smart2Test is gerechtigd de Goederen voor rekening en risico van de Klant op te slaan indien het vervoer van de Goederen om redenen 

van buiten de invloedsfeer van Smart2Test niet kan doorgaan. Ongeacht het voorgaande behoudt Smart2Test het recht op betaling 
van de volledige koopprijs. 

5.6    De Klant is verplicht de Goederen van Smart2Test of van de door Smart2Test ingeschakelde derde af te nemen op het moment dat 
Smart2Test respectievelijk de door Smart2Test ingeschakelde derde de Goederen bij de Klant aflevert of, in geval van levering af 
magazijn, de Goederen aan de Klant ter beschikking stelt. 

5.7     Alle door Smart2Test overeengekomen leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het 
aangaan van de Overeenkomst aan Smart2Test bekend waren en zijn nimmer fatale termijnen. Smart2Test spant zich er naar behoren 
voor in de overeengekomen leveringstermijnen zoveel mogelijk in acht te nemen.  

5.8     Overschrijding van een leveringstermijn geeft Klant in geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding. De leveringstermijnen zijn 
opgenomen in de orderbevestiging en vooronderstellen, dat door Klant wordt voldaan aan alle contractuele verplichtingen en 
noodzakelijke maatregelen, met name het zorgen voor documenten, vergunningen, vrijgaven en betalingen op rekening, voor zover 
deze zijn overeengekomen. brengt Smart2Test niet in verzuim. In alle gevallen komt Smart2Test wegens overschrijding van een termijn 
eerst in verzuim nadat Klant Smart2Test schriftelijk in gebreke heeft gesteld. Klant dient Smart2Test daarbij een redelijke termijn te 
bieden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Smart2Test en Klant 
zo spoedig mogelijk met elkaar in overleg treden. Klant heeft evenwel nimmer aanspraak op enige boete- of schadevergoeding.  

5.9     De levertijd gaat niet eerder in dan nadat door Smart2Test een bestelling en/of opdracht schriftelijk is aanvaard en Klant Smart2Test 
alle voor uitvoering van de Overeenkomst vereiste gegevens c.q. materialen ter beschikking heeft gesteld en Smart2Test de eventueel 
overeengekomen vooruitbetaling, dan wel verzochte vorm van zekerheid van de Klant ontvangen heeft.  

5.10    Indien levering van bestelde Goederen door Smart2Test niet tijdig plaatsvindt door omstandigheden die buiten de invloedssfeer van 
Smart2Test liggen, waaronder, maar niet uitsluitend, te late levering van de Goederen door de fabrikant of andere problemen bij de 
inkoop van materialen, import- en exportverboden, ook als deze zich voordoen bij onderaannemers, staking en uitsluiting,  wordt de 
leveringstermijn automatisch verlengd met de tijd die gelijk is aan de duur van de vertraging. Wordt door deze omstandigheden de 
levering onmogelijk, of kan hij niet meer op redelijke wijze worden uitgevoerd, dan vervalt de leveringsplicht van Smart2Test. In geen 
geval kan de Klant de bestelling annuleren respectievelijk de Overeenkomst ontbinden indien de te late levering van de Goederen aan 
de Klant direct of indirect wordt veroorzaakt door toedoen van de fabrikanten van de te leveren Goederen of anderen.  

5.11    Wordt de bestelling niet binnen de opgegeven leveringstermijn verzonden of geleverd, dan dient de klant Smart2Test een 
respijtperiode van tenminste 6 weken te verlenen. 

5.12    Smart2Test is gerechtigd de door de Klant bestelde Goederen zo nodig in delen te leveren. Iedere deellevering wordt geacht een 
afzonderlijke levering te zijn, waarop deze Algemene Leveringsvoorwaarden eveneens van toepassing zijn.  

5.13    De Klant kan de geleverde Goederen niet aan Smart2Test retourneren dan na uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van 
Smart2Test. De Klant kan in geen geval Goederen retourneren die zijn nabesteld en zijn geleverd uit voorraad van Smart2Test. 

5.14    Indien de Klant in financiële moeilijkheden geraakt, met name als bezwaren ontstaan bij het innen van gelden, of als er een verandering 
heeft plaatsgevonden, of mogelijk gaat plaatsvinden, in de eigendomsverhoudingen van Klant, dan is Smart2Test gerechtigd om de 
goederen alleen tegen directe betaling gedeeltelijk af te leveren, ook als eerder andere betaalmethoden zijn overeengekomen. 

 
6. Eigendomsvoorbehoud 
6.1 Alle door Smart2Test ingevolgde de Overeenkomst geleverde Goederen blijven eigendom van Smart2Test totdat Klant aan alle 

verplichtingen uit de Overeenkomst(en), waaronder doch niet beperkt tot alle saldo-vorderingen op de lopende rekening,  deugdelijk 
heeft voldaan.  



 

6.2 Door Smart2Test geleverde Goederen, die ingevolge artikel 8.1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden 
doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Klant is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud 
vallende Goederen te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.  

6.3 De Klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Smart2Test 
veilig te stellen. 

6.4 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Goederen dan wel rechten daarop willen vestigen of doen 
gelden, dan is de Klant verplicht om Smart2Test daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. 

6.5 De klant verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Goederen te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, 
ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Smart2Test ter inzage te 
geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Smart2Test gerechtigd tot deze penningen. Voor zover als nodig verbindt de 
Klant zich er jegens Smart2Test bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk 
mocht (blijken) te zijn. 

6.6 Voor het geval Smart2Test zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant bij voorbaat 
onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan Smart2Test en door Smart2Test aan te wijzen derden om al die plaatsen te 
betreden waar de Goederen van Smart2Test zich bevinden en die Goederen terug te nemen. 

 
7. Garanties 
7.1 Tenzij Smart2Test de Klant vóór de aflevering van de Goederen schriftelijk informeert over de afwijking van het hier bepaalde, of 

sprake is van de in dit artikel opgenomen uitsluitingen, garandeert Smart2Test dat de Goederen in hoofdzaak geschikt zijn voor het 
doel dat de Klant ervoor heeft. Het is echter de verantwoordelijkheid van Klant om dit voor gebruik of verwerking te testen of te 
bepalen.  
a. De geschiktheid, classificatie, en functie van de Goederen worden uitsluitend bepaald door de prestatiespecificaties in de 
orderbevestiging, zelfs als deze afwijken van de bestelling. In dat geval heeft de klant het recht om binnen 2 weken na ontvangst van 
de orderbevestiging te wijzen op eventuele verschillen ten opzichte van de bestelling en hierover met Smart2Test een overeenkomst 
te bereiken. Wordt door de klant niet tegen de specificaties in de orderbevestiging gereclameerd, dan worden deze als geaccepteerd 
beschouwd. 

7.2 Toegestane afwijkingen in de Goederen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot kleine technische afwijkingen, kleine uiterlijke 
afwijkingen, kleur, grootte, afwerking en andere kwaliteitsnormen, worden door de Klant aanvaard en geven de Klant niet het recht 
om zijn verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, om de Overeenkomst te beëindigen of om een gereduceerde prijs te 
betalen. 

7.3 De klant dient gebreken onmiddellijk, maar niet later dan een week, na ontvangst van de goederen, schriftelijk te melden. Gebreken, 
die zelfs bij nauwkeurig onderzoek niet binnen deze termijnen kunnen worden ontdekt, moeten onmiddellijk na ontdekking schriftelijk 
worden gemeld. In geval van klachten moeten de leveringspapieren, die samen met de goederen zijn afgegeven, aan Smart2Test 
worden opgestuurd. Als gebreken niet onmiddellijk of te laat door de klant aan Smart2Test worden gemeld, of als de goederen nadat 
het gebrek is ontdekt of ontdekt had kunnen worden zijn veranderd, verliest de klant alle garantierechten en kan geen beroep meer 
worden gedaan op een gebrek in de prestatie.  

7.4 Er is geen sprake van garantie in geval van gebreken als gevolg van natuurlijke slijtage, bij ongepast ingrijpen door de klant of door 
derden, alsook bij chemische of andere ongebruikelijke invloeden. 

7.5 Voor zover er naar mening van Smart2Test sprake is van defecte goederen, is Smart2Test gerechtigd om, naar eigen keuze en ter 
nakoming van de verplichtingen, het defect op te lossen of een nieuw defectvrij product te leveren of af te zien van nakoming en de 
klant -onder(geheel of gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst voor een evenredig deel van de factuur te crediteren. Zulks 
zonder dat de klant daarnaast enig recht op een vergoeding kan doen uit welke hoofde dan ook. Bij het oplossen van het defect is 
Smart2Test verplicht om alle kosten te dragen die daarvoor nodig zijn, in het bijzonder transport-, reis-, arbeids- en materiaalkosten, 
voor zover deze niet worden verhoogd doordat de goederen naar een andere plaats dan de oorspronkelijke locatie zijn overgebracht. 
In het gevasl van levering van een nieuw defectvrij artikel, is de klant verplicht om de defecte goederen op voorhand aan Smart2Test 
te retourneren, waarbij de daarvoor noodzakelijke kosten door Smart2Test moeten worden gedragen. Blijft ook daarna het defect 
aanwezig, dan heeft de klant het recht om, naar eigen keuze, een vermindering van de aankoopprijs te verlangen, of de overeenkomst 
te ontbinden, zonder dat de klant daarnaast enig recht op een vergoeding kan doen uit welke hoofde dan ook. 

7.6  De verjaringstermijn voor claims wegens gebreken bedraagt 12 maanden, gerekend vanaf het moment van de risico-overdracht.  
7.7 De klant kan rechten uit hoofde van dit artikel niet overdragen. 
7.8 De klant zal zijn bedrijf organiseren op een zodanige wijze dat de klant en Smart2Test beide in staat zijn om te voldoen aan hun 

verplichtingen krachtens de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de veiligheid en het terughalen van producten. De 
klant zal onverwijld alle aanwijzingen van Smart2Test opvolgen, indien Smart2Test naar eigen goeddunken eist of besluit, dat (een 
deel van) de Goederen moeten worden genomen van de markt, of dat klanten moeten worden gewaarschuwd of dat er andere 
maatregelen moeten worden genomen in het licht van een recall of andere productveiligheidzaken, ook indien dergelijke aanwijzingen 
inhouden dat de klant de verkoop van de Goederen dient te beëindigen. Indien de klant verplicht wordt om bepaalde actie te 
ondernemen met betrekking tot een recall van Goederen uit hoofde van de geldende wet- en regelgeving, dan zal klant Smart2Test 
tijdig informeren en Smart2Test om (verdere) instructies vragen. De klant is niet verplicht om de instructies van Smart2Test op te 
volgen indien de instructies in strijd zijn met de geldende wet-en regelgeving. 

 
8. Overmacht 
8.1 Smart2Test is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens klant indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van 

een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende 
opvattingen voor haar rekening komt. 

8.2 Onder een niet-toerekenbare tekortkoming wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, in aanvulling op hetgeen daaronder in de 
wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Smart2Test geen invloed 
kan uitoefenen en waardoor Smart2Test niet meer in staat is haar verplichtingen na te komen. Oorlog, gewapend conflict, 
terroristische aanslag, opstand, rellen, atoomkernreactie, natuurramp, vulkaanuitbarsting, brand, werkstaking en andere acties door 
het personeel van Smart2Test en/of haar toeleverancier, bovenmatig ziekteverzuim, transportproblemen, storing in het energienet of 
de afsluiting van de terreinen of gebouwen waarin Smart2Test haar activiteiten verricht, worden daaronder in ieder geval begrepen. 

8.3 Indien een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van één der partijen ingevolge de Overeenkomst haar niet kan worden 
toegerekend, zullen de wederzijdse verplichtingen van partijen worden opgeschort tot het tijdstip waarop de uitvoering van de 
verplichtingen redelijkerwijze weer mogelijk is. 



 

8.4 Indien een daadwerkelijke opschorting ten gevolge van een niet-toerekenbare tekortkoming langer dan 2 maanden duurt, dan is ieder 
der partijen gerechtigd de Overeenkomst onverwijld en zonder enige ingebrekestelling, of rechterlijke tussenkomst, te beëindigen 
zonder dat partijen alsdan schadevergoeding van elkaar kunnen vorderen.  

8.5 Voor zover Smart2Test ten tijde van het intreden van de niet-toerekenbare tekortkoming haar verplichtingen uit de Overeenkomst 
inmiddels gedeeltelijk is nagekomen en aan het nagekomen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Smart2Test gerechtigd om het 
reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren. Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke 
Overeenkomst. 

 
9. Intellectuele Eigendomsrechten 
9.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, blijven de door of vanwege Smart2Test verstrekte ontwerpen, ontwerpschetsen, 

afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen, productspecificaties en alle andere zaken waarop intellectuele 
eigendomsrechten kunnen rusten, haar eigendom, ongeacht of deze aan de klant of aan derden ter hand zijn gesteld. 
Vermenigvuldigen, openbaar maken, ter beschikking stellen aan derden of kopiëren is uitsluitend toegestaan met uitdrukkelijke 
schriftelijke toestemming van Smart2Test. 

9.2 Alle met betrekking tot ontwerpen, ontwerpschetsen, afbeeldingen, omschrijvingen, tekeningen, modellen en alle andere zaken 
bestaande en gevestigde en ongevestigde intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, modelrechten e.d.) zijn van 
Smart2Test. 

9.3 Indien de goederen op een specifiek door de klant voorgeschreven manier worden gefabriceerd of in een speciale uitvoering worden 
geleverd, dan neemt de klant de verantwoordelijkheid op zich dat door de betreffende uitvoering de rechten van derden, met name 
octrooirechten, gebruiksmodellen en andere intellectuele eigendomsrechten, niet worden geschonden. De klant vrijwaart Smart2Test 
van alle mogelijke (schade)claims van derden, schade en/of kosten (waaronder de volledige kosten van verweer) die het gevolg kunnen 
zijn van een dergelijke inbreuk. 

9.4 Voor elke in strijd met deze bepalingen verrichte handeling is de Klant een gefixeerde boete verschuldigd van € 50.000 onverminderd 
het recht van Smart2Test aanspraak te maken op volledige schadevergoeding te vermeerderen met € 500 voor elke dag dat de strijdige 
handeling voortduurt. Het recht op schadevergoeding omvat zowel directe als indirecte schade. 

9.5 Voor zover Smart2Test voor de Klant een specifiek product ontwikkelt of een andere opdracht vervult, berusten de intellectuele 
eigendomsrechten bij Smart2Test, tenzij hierover voor of bij de totstandkoming van de overeenkomst uitdrukkelijk afwijkende 
schriftelijke afspraken zijn gemaakt. 

 
10. Ontbinding 
10.1 Smart2Test en klant komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, in alle gevallen na 

een schriftelijke ingebrekestelling met een volledige en gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming, waarin een redelijke termijn 
voor nakoming wordt gesteld, toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van een wezenlijke verplichting onder de Overeenkomst. 

10.2 Smart2Test en klant zijn gerechtigd de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk 
schriftelijk te beëindigen indien de andere partij onderhandelingen aanvangt met een of meer crediteuren of vergelijkbare stappen 
onderneemt met het oog op de herstructurering van alle of een deel van zijn schulden, een schuldenregeling met zijn crediteuren 
treft, surséance van betaling aanvraagt, aangifte doet tot faillietverklaring of in staat van faillissement is verklaard. De partij die de 
Overeenkomst op deze grondslag beëindigt is nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden of tot schadevergoeding 
gehouden. 

10.3 In afwijking van wat in de wet daaromtrent door middel van regelend recht is bepaald, kan Klant de Overeenkomst slechts opzeggen 
in de gevallen geregeld in deze Algemene Leveringsvoorwaarden. 

 
11. Klachten 
11.1 De klant controleert de staat van ontvangen Goederen terstond bij levering als bedoeld in artikel 7 van deze Algemene 

Leveringsvoorwaarden. De Klant dient Smart2Test onverwijld van alle zichtbare gebreken schriftelijk op de hoogte te stellen, bij 
gebreke waarvan de Klant wordt geacht de door Smart2Test geleverde Goederen zonder zichtbare gebreken te hebben ontvangen. 

11.2 Naast datgene wat is bepaald in het vorige lid is de Klant verplicht aan Smart2Test ieder gebrek en/of schade aan de door Smart2Test 
geleverde Goederen, gebreken met betrekking tot de aflevering van Goederen of klachten met betrekking tot enige andere prestatie 
van Smart2Test, onmiddellijk nadat het gebrek of de schade door de Klant is geconstateerd schriftelijk te melden, maar in ieder geval 
niet later dan uiterlijk 14 dagen nadat de Goederen zijn geleverd. Na het verstrijken van deze termijn is de Overeenkomst een feit. 

11.3 In geval van gebreken aan geleverde Goederen stelt de Klant Smart2Test in de gelegenheid de Goederen te herstellen of te vervangen, 
zulks naar keuze van Smart2Test. 

 
12. Aansprakelijkheid 
12.1 De totale aansprakelijkheid van Smart2Test op welke grondslag dan ook voor enigerlei schade is beperkt tot vergoeding van de directe 

schade van de klant en tot maximaal het bedrag van de overeengekomen prijs (exclusief BTW) voor het onderdeel waarop de 
aansprakelijkheid rechtstreeks betrekking heeft. In geen geval zal de vergoeding voor directe schade meer bedragen dan voor die 
schade waartegen Smart2Test uit hoofde van een door haar ten behoeve van Smart2Test gesloten verzekering verzekerd is, maar is 
nimmer hoger dan het bedrag dat in het betreffende geval door deze verzekering worden uitbetaald, met een maximum van € 30.000. 
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 

a. redelijke kosten die Klant heeft gemaakt om de gebrekkige prestatie van Smart2Test aan de Overeenkomst te laten 
beantwoorden;  

b. redelijke kosten die Klant heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van de directe  schade als bedoeld in deze Algemene 
Leveringsvoorwaarden; 

c. redelijke kosten die Klant heeft gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de directe schade als bedoeld in deze 
Algemene Leveringsvoorwaarden. 

12.2 Smart2Test is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder in ieder geval wordt begrepen gevolgschade, vertragingsschade, 
bedrijfsschade, gederfde omzet of winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, imagoschade, verminderde goodwill, 
diefstal, tenietgaan of schade aan eigendommen van Klant, personeelsleden van Klant, door Klant ingeschakelde derden of door Klant 
toegelaten publiek, schade door het niet of niet goed functioneren van verbindingen of de gebrekkige kwaliteit van die verbindingen, 
ongeacht of deze door Smart2Test of door derden gerealiseerd worden en alle overige vormen van schade anders dan genoemd in dit 
artikel. Evenmin is Smart2Test aansprakelijk als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, informatie of materialen 
door afnemer of schade die direct of indirect het gevolg is van schending van intellectuele eigendomsrechten van derden als gevolg 
van gebruik van door of vanwege de afnemer verstrekte gegevens. 



 

12.3 De in de voorgaande leden van dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van Smart2Test gelden niet indien en 
voor zover de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Smart2Test. 

12.4 Smart2Test is uitsluitend aansprakelijk wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien 
Smart2Test onverwijld, maar uiterlijk binnen 48 uur na uitvoering van (het desbetreffende onderdeel van) de Overeenkomst, een 
schriftelijke ingebrekestelling met een volledige en gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming van Klant heeft ontvangen, 
waarin Smart2Test een redelijke termijn voor nakoming wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft. Bij gebreke van 
ingebrekestelling binnen bovengenoemde termijn, vervallen de eventuele aanspraken van Klant wegens de toerekenbare 
tekortkoming van Smart2Test. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Smart2Test vervalt door het enkele verloop van 12 
maanden na het ontstaan van de vordering. 

12.5 Klant is te allen tijde aansprakelijk jegens Smart2Test, haar werknemers en/of de door Smart2Test ingeschakelde of toegelaten derden 
voor alle schade die klant of door klant ingehuurde derden hebben veroorzaakt wegens dood, lichamelijk of geestelijk letsel of 
tenietgaan, beschadiging of diefstal van de eigendommen van respectievelijk Smart2Test, haar werknemers en de door Smart2Test 
ingeschakelde of toegelaten derden. 

12.6 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Smart2Test zich bij de uitvoering van de 
Overeenkomst bedient. 

12.7 In het geval dat de klant onze goederen naar gebieden buiten Nederland exporteert, aanvaardt Smart2Test geen aansprakelijkheid 
indien de Goederen inbreuk maken op de rechten van derden. De klant vrijwaart Smart2Test van alle mogelijke claims van derden, 
schade en/of kosten (waaronder volledige kosten van verweer) die het gevolg kunnen zijn van een dergelijke export van de Goederen, 
die door Smart2Test niet expliciet voor export zijn geleverd. 

 
13.      Vrijwaring 
13.1 Klant zal Smart2Test en het door Smart2Test ter beschikking gestelde personeel volledig vrijwaren en schadeloos stellen voor iedere 

aanspraak van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan een andere 
dan aan Smart2Test toerekenbaar is. 

 
14. Overige verplichtingen Klant 
14.1 Klant zal Smart2Test steeds tijdig alle gegevens of inlichtingen verstrekken, waarvan Smart2Test aangeeft dat deze noodzakelijk zijn 

of waarvan klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, alle 
medewerking verlenen, waaronder het verstrekken van tijdige, kosteloze en onbelemmerde toegang tot gebouwen en terreinen, en 
ervoor zorgen dat Smart2Test tijdig kan beschikken over de voor de uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs noodzakelijke 
werkruimte en faciliteiten. Klant zal ervoor zorgen dat haar personeel dat wordt ingezet voor het verlenen van medewerking aan de 
uitvoering van de Overeenkomst beschikt over de noodzakelijke kennis, ervaring, capaciteit en kennis. 

14.2 Indien Klant de in artikel 14.1 bedoelde verplichtingen niet of niet tijdig nakomt of op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, 
heeft Smart2Test het recht de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of de daardoor ontstane 
kosten volgens haar gebruikelijke tarieven aan Klant in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de 
Klant de gegevens of inlichtingen aan Smart2Test ter beschikking heeft gesteld. 

14.3 Klant garandeert dat de in artikel 14.1 bedoelde werkruimte en faciliteiten voldoen aan alle geldende (wettelijke) eisen en 
voorschriften op het gebied van arbeidsomstandigheden en veiligheid van de werkomgeving zoals bedoeld in artikel 7:658 BW. Klant 
zal Smart2Test vrijwaren en schadeloos stellen voor iedere aanspraak van derden, waaronder werknemers van Smart2Test, in verband 
met een inbreuk op deze garantie. 

15. Overige bepalingen 
15.1 Een afwijking of uitsluiting van deze Algemene Leveringsvoorwaarden is slechts geldig indien Smart2Test daarmee uitdrukkelijk en 

schriftelijk heeft ingestemd. 
15.2 Indien een bepaling van deze Algemene Leveringsvoorwaarden nietig of niet afdwingbaar blijkt te zijn, zullen de overige bepalingen 

van deze Algemene Leveringsvoorwaarden zoveel mogelijk van kracht blijven. Smart2Test en Klant zullen hun uiterste best doen om 
overeenstemming te bereiken over een nieuwe bepaling die, gegeven de strekking en het doel van de nietige of niet afdwingbare 
bepaling, zo min mogelijk afwijkt van deze nietige of niet afdwingbare bepaling. 

15.3 Klant is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen ingevolgde de Overeenkomst over te dragen zonder de voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Smart2Test. 

15.4 Iedere kennisgeving of andere mededeling uit hoofde van of in verband met de Overeenkomst dient schriftelijk te worden gedaan en 
te worden overhandigd of verzonden per fax, per koerier of per aangetekende post naar het in de Overeenkomst opgenomen adres 
of faxnummer, of ieder ander adres waarvan de partij waarvoor de kennisgeving bestemd is in overeenstemming met dit artikel de 
andere partij met dat doel kennis heeft gegeven. 

15.5 Indien er sprake is van een tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden en een vertaling daarvan, 
prevaleert de Nederlandse tekst.  

15.6 Onder schriftelijk wordt in deze Algemene Leveringsvoorwaarden mede begrepen per fax en per e-mail, tenzij uitdrukkelijk anders is 
bepaald. 

 
16. Toepasselijk recht en Geschillen 
16.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden, de Overeenkomst en alle andere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn of daarmee 

verband houden, alsmede geschillen over het bestaan, de geldigheid of beëindiging ervan, worden uitsluitend beheerst door en 
geïnterpreteerd naar Nederlands recht. 

16.2 Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing. 
16.3 Ten aanzien van alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze Algemene Leveringsvoorwaarden, de Overeenkomst of nadere 

overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn of die daarmee verband houden, is met uitsluiting van andere gerechten, in eerste 
instantie uitsluitend bevoegd de Rechtbank Amsterdam of, naar keuze van Smart2Test, de bevoegde rechterlijke instantie in het 
statutaire vestigingsgebied van Smart2Test of de klant. 


