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Artikel 1 Toepasselijkheid en definities
1.1 Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op opdrachten en overeenkomsten van WIPA
Nederland B.V., alsmede op alle overige rechtsbetrekkingen tussen WIPA Nederland B.V. en de Klant en maken
integraal deel uit van de Algemene Voorwaarden van WIPA Nederland B.V., statutair gevestigd te Zeewolde. In
geval van tegenspraak tussen deze aanvullende voorwaarden en de Algemene Voorwaarden prevaleert het
gestelde in deze aanvullende voorwaarden.
1.2 In deze aanvullende voorwaarden wordt verstaan onder:
WIPA: WIPA Nederland B.V., WIPA is de gebruikster van deze algemene voorwaarden;
• Klant: degene met wie WIPA een Overeenkomst zal sluiten of heeft gesloten of aan wie WIPA een aanbod
of offerte doet of heeft gedaan, of in opdracht of ten behoeve van wie door WIPA ..n of meer diensten
worden of zijn verricht;
• Arbeid: alle werkzaamheden en inspanningen welke WIPA of haar individuele medewerkers al dan niet
tegen uurloon hebben verricht of zullen verrichten in opdracht van klant met betrekking tot de in artikel
1.2 omschreven diensten;
• Diensten: de dienstverlening waarvan levering met de Klant is overeengekomen, zoals: het leveren van een
programma, applicatie, add-on, add-in of code op basis van regie- of turn-key (vaste prijs).
• Offerte: het voorstel tot leveren van arbeid en/of diensten van WIPA welke door Klant wordt ondertekend
en hiermee wordt voortgezet als overeenkomst;
• Overeenkomst: de tussen WIPA en de Klant gesloten overeenkomst met betrekking tot de levering van
arbeid en diensten;
• Opdracht: een specifieke vraag van klant aan WIPA op basis waarvan WIPA, onder de overeengekomen
voorwaarden met klant, arbeid en diensten zal leveren aan klant.
Artikel 2 Algemene bepalingen
2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2.2 Offertes van WIPA zijn gebaseerd op de informatie die door klant is verstrekt. Klant staat ervoor in dat naar
beste geweten alle essenti.le en benodigde informatie voor de opzet en uitvoering van de opdracht is
verstrekt.
2.3 Een overeenkomst tussen de Klant en WIPA komt eerst tot stand nadat WIPA een opdracht schriftelijk heeft
aanvaard of bevestigd. De schriftelijke aanvaarding c.q. bevestiging door WIPA wordt geacht de inhoud van de
overeenkomst volledig en juist te hebben weergegeven. of dat WIPA op schriftelijk verzoek van klant in welke
vorm dan ook, voor de retournering van de ondertekende offerte, met de werkzaamheden is begonnen.
2.4 Indien meerdere versies van een zelfde overeenkomst ondertekend zijn ontvangen dan wordt de nieuwste
ondertekende overeenkomst als rechtsgeldig aangemerkt en komen alle eerdere versies te vervallen, tenzij
uitdrukkelijk anders doch schriftelijk is overeengekomen of dit uitdrukkelijk in ..n van de overeenkomsten in
lijn is vastgelegd.
2.5 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van klant worden uitdrukkelijk van de hand
gewezen.
2.6 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige
bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen WIPA en klant in overleg
treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde
bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde
bepaling in acht worden genomen.
2.7 Afspraken, gemaakt voor of nadat een overeenkomst conform artikel 2.3 tot stand is gekomen, binden
WIPA slechts indien deze afspraken door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van WIPA schriftelijk zijn
bevestigd of bekrachtigd.
2.8 Iedere door WIPA gesloten overeenkomst wordt slechts aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat
de Klant voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst. Een en ander ter
beoordeling van WIPA.
2.9 Elk der partijen verbindt zich tot het niet drukken, publiceren of op andere wijze bekend maken van enige
vertrouwelijke informatie die betrekking heeft op de andere partij of diens werkzaamheden, zonder
voorafgaande toestemming van de andere partij. Een zelfde verplichting geldt voor WIPA voor wat betreft haar
betrokkenheid bij het verrichten van arbeid of verlenen van diensten. WIPA is hierbij gerechtigd toestemming
te vragen om haar betrokkenheid bekend te mogen maken, en klant zal die toestemming niet zonder redelijke
gronden mogen weigeren. Klant verbindt zich de levering van diensten niet bekend te maken, zonder
voorafgaand overleg met WIPA, indien WIPA in de bekendmaking als zodanig kan worden herkend. Dit artikel is
niet van toepassing op informatie die algemeen bekend is, of wordt, anders dan door toedoen van de
betrokken partij, of reeds in het bezit is van de betrokken partij, ofwel wettig wordt verkregen door die partij
van een derde.
Artikel 3 Verplichtingen van klant
3.1 Klant verbindt zich om te waarborgen dat, waar de medewerking van zijn eigen personeel noodzakelijk is bij
de uitvoering van arbeid en diensten binnen een overeenkomst, dit personeel de nodige vaardigheden en
ervaring zullen bezitten voor de taken die worden gedelegeerd en dat dit personeel beschikbaar zal zijn op de

tijdstippen welke door de partijen binnen de overeenkomst zullen worden afgesproken. Voorts zal dit
personeel zo veel mogelijk zijn ingelicht door klant over de opdracht en werkwijze binnen de overeenkomst.
3.2 Klant verplicht zich, door het aangaan van een overeenkomst met WIPA, om noodzakelijke kantoorruimten,
computerapparatuur en voorzieningen kosteloos ter beschikking te stellen aan de betrokken individuele
medewerkers van WIPA opdat WIPA op deze wijze aan eventuele verplichtingen uit hoofde van de
overeenkomst zal kunnen voldoen.
3.3 Klant verplicht zich, door het aangaan van een overeenkomst met WIPA, om onverwijld alle beschikbare en
benodigde gegevens te verschaffen betreffende de werkzaamheden en activiteiten die door WIPA noodzakelijk
worden geacht voor de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst.
3.4 In het kader van de artikels 3.2 en 3.3 zullen de individuele medewerkers van WIPA in contact kunnen
treden met het personeel van klant en zal klant de individuele medewerkers van WIPA toegang verlenen tot
ruimten en gebouwen van klant op alle redelijke tijdstippen, wanneer hiervoor van te voren een aanvraag is
gedaan.
Artikel 4 Verplichtingen van WIPA
4.1 WIPA zal de door haar te verrichten arbeid en diensten naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de
eisen van goed vakmanschap, uitvoeren.
4.2 De verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting” omdat het bereiken van het beoogde
resultaat niet kan worden gegarandeerd.
Artikel 5 Medewerkers
5.1 Voor het opnemen van de bij WIPA gebruikelijke vakantie- en verlofdagen zal geen goedkeuring van de
klant zijn vereist. WIPA zal met de klant overleggen teneinde de vakanties waar mogelijk te co.rdineren.
5.2 Wanneer individuele medewerkers van WIPA te werk worden gesteld in ruimten of gebouwen van klant of
derden zullen zij de regels en voorschriften in acht nemen, die daar gelden en door klant of derden op locatie
zijn gepubliceerd of vooraf hetzij onverwijld ter plekke aan de individuele medewerker(s) worden
medegedeeld.
5.3 Indien klant tussentijds verzoekt een individuele medewerker van WIPA tijdens de periode van een
overeenkomst uit te sluiten van het verrichten van arbeid of het verlenen van diensten, dient hij daarvan
schriftelijk een verzoek te doen aan WIPA onder vermelding van de reden of redenen. Indien WIPA aan het
verzoek voldoet, draagt klant alle kosten, die voor WIPA hieruit voortvloeien en betrekking hebben op de
verwijdering en/of vervanging van de betrokken individuele medewerker.
5.4 Indien klant aantoonbaar laat blijken dat er in een situatie op basis van artikel 5.3 sprake is van aanhoudend
wangedrag, onbekwaamheid of opzettelijke nalatigheid van deze individuele medewerker, zullen de kosten
voor rekening van WIPA zijn.
5.5 Indien WIPA het noodzakelijk acht tussentijds een individuele medewerker van WIPA te vervangen tijdens
de uitvoering een overeenkomst, zal ITends trachten, indien naar inzicht van WIPA noodzakelijk en mogelijk,
klant hierover onverwijld te informeren om de continu.teit van de werkzaamheden te handhaven.
5.6 Gedurende een periode vanaf de datum van de overeenkomst tot twaalf (12) maanden na voltooiing of
be.indiging daarvan, zal klant geen individuele medewerkers van WIPA, die betrokken zijn geweest bij de
uitvoering van arbeid of diensten, in dienst nemen, contracteren, enig dienstverband of contract aanbieden,
zonder hiervoor vooraf schriftelijk toestemming te hebben verkregen van WIPA. Tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen zal bij overtreding door klant zonder rechtelijke tussenkomst en ingebrekestelling een direct
opeisbare niet voor matiging vatbare boete ter hoogte van tweemaal het dagtarief van de betrokken
medewerker in rekening worden gebracht voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Daarnaast blijft klant
aansprakelijk voor gelede schade welke hoger is dan de gestelde boete.
5.7 Individuele medewerkers van WIPA die betrokken zijn bij de uitvoering van een
overeenkomst zullen altijd onder de leiding en het gezag van WIPA blijven.
Artikel 6 Werktijden en overwerk
6.1 Een normale werkdag voor de individuele medewerkers van WIPA duurt acht (8) uren. De werktijden
mogen door klant in overleg met de individuele medewerker van WIPA worden vastgesteld doch mogen de
werktijden binnen een normale werkdag geen aanvang hebben voor acht (8.00) uur in de ochtend en niet
eindigen na zes (18.00) uur in de middag op weekdagen van maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd
algemeen erkende feestdagen.
6.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen hebben de uurtarieven van WIPA betrekking op een normale
werkdag van acht (8) uren zoals gesteld in artikel 6.1
6.3 Werktijden, verrichtte arbeid en/diensten of nog te verrichten arbeid en/of diensten vertaald in uren
buiten de in artikel 6.1 gestelde norm voor een normale werkdag worden gezien als overwerk.
6.4 Wanneer de aard van het te verrichten werk zulks vereist, of wanneer zulks door de klant wordt verzocht,
zal WIPA trachten te bewerkstelligen dat haar individuele medewerker dit werk op andere uren verricht of een
redelijke hoeveelheid overwerk verricht.
6.5 Voor het geval dat, overeenkomstig de artikels 6.1, 6.2, 6.3 en 6.4, een individuele medewerker van WIPA
overwerk moet verrichten, zullen de volgende tarieven worden gehanteerd voor elk uur verricht overwerk:
• voor overwerk verricht op maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd algemeen erkende feestdagen: 150%

van het van toepassing zijnde uurtarief per persoon per overgewerkt uur;
• voor overwerk verricht op zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdagen: 200% van het van
toepassing zijnde uurtarief per persoon per overgewerkt uur;
• voor stand-by diensten wordt 200% van het geldende uurtarief berekend.
6.6 Onverminderd het in het vorige lid bepaalde zal in het geval dat opdrachten buiten Nederland dienen te
worden uitgevoerd die vier weken of langer duren, een uurtarief in rekening worden gebracht dat ligt op 175%
van het normale tarief. Indien deze opdrachten minder dan 4 weken duren zal een uurtarief in rekening
worden gebracht dat ligt op 125% van het normale tarief.
Artikel 7 Prijzen en betaling
7.1 In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door klant te betalen periodiek vervallende bedragen,
geldt dat WIPA gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie
maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
7.2 WIPA is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke
kennisgeving aan klant aan te passen voor prestaties die, volgens de desbetreffende planning c.q. volgens de
overeenkomst, zullen worden geleverd op een tijdstip dat tenminste drie maanden na de datum van deze
kennisgeving ligt.
7.3 Indien klant niet akkoord wenst te gaan met een door WIPA kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en
tarieven als bedoeld in artikel 7.1 en 7.2, is klant gerechtigd binnen zeven werkdagen, na de in die artikelen
bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk, op te zeggen tegen de in de kennisgeving van WIPA
genoemde datum waarop de prijs- of tariefsaanpassing in werking zou treden dan wel de overeenkomst te
annuleren.
7.4 Indien WIPA ten behoeve van de Klant werkzaamheden dient te verrichten, uit welke hoofde dan ook, die
niet in de Overeenkomst tussen beide partijen schriftelijk zijn vastgelegd, of kosten ontstaan doordat de Klant
op enigerlei wijze in gebreke is gebleven en daardoor uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maakt of
bemoeilijkt, worden deze werkzaamheden/kosten als meerwerk beschouwd en als zodanig extra in rekening
gebracht.
7.5 De werkzaamheden op basis van gewerkte uren, door WIPA of haar individuele medewerkers, voor lange of
korte duur zullen in de regel gedurende de periode van de overeenkomst aan het begin van elke
kalendermaand aan klant in rekening worden gebracht op basis van de gewerkte uren in de voorafgaande
maand.
7.6 De werkzaamheden op basis van regie- of turn key (vaste prijs) door WIPA of haar individuele medewerkers
zullen tussentijds per fase en/of na oplevering aan klant in rekening worden gebracht. Facturatie momenten op
deze basis zullen uitdrukkelijk in overeenkomst worden vermeld.
7.7 Geen honoraria zullen in rekening worden gebracht voor niet gewerkte uren als gevolg van algemeen
erkende feestdagen, opgenomen vakantie- en/of verlofdagen door individuele medewerkers van WIPA en/of
ziekte van individuele medewerkers van WIPA.
7.8 Tenzij anders aangegeven zijn alle door WIPA gehanteerde prijzen:
1. exclusief BTW. Indien het BTW-nummer van de buitenlandse opdrachtgever niet bekend is en ook niet
bekend wordt gemaakt, nadat hierom door WIPA uitdrukkelijk is verzocht, behoudt WIPA zich het recht
voor BTW in rekening te brengen.
2. exclusief kosten van transport en verzendkosten;
3. vermeld in Euro;
7.9 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dienen betalingen te geschieden binnen 21 dagen na
factuurdatum, hetzij contant, hetzij op een door ons aan te wijzen rekening. Klant dient zelf tijdig te informeren
naar een factuur wanneer deze uitblijft of naar redelijkheid mag worden aangenomen dat deze niet is
ontvangen.
7.10 De Klant is niet gerechtigd tot aftrek, verrekening of opschorting van een betaling.
7.11 Indien niet binnen de overeengekomen termijn wordt betaald, wordt de Klant geacht van rechtswege in
verzuim te zijn. WIPA heeft in dat geval, zonder dat daarvoor enige ingebrekestelling is vereist, recht op
vergoeding van een vertragingsrente over het openstaande bedrag per maand vanaf de vervaldag. Deze
vertragingsrente bedraagt 1.% per maand. De genoemde vertragingsrente is een minimumrente. In het geval
deze rente op jaarbasis berekend, op enig moment minder dan 5% hoger mocht zijn dan de wettelijke rente,
zal de vertragingsrente automatisch verhoogd zijn, zodanig dat zij - op jaarbasis berekend - 5% hoger is dan de
wettelijke rente.
7.12 Alle gemaakte kosten, vallende op de inning van de vordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke,
zijn voor rekening van de nalatige Klant. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het door de
klant verschuldigde bedrag met een minimum van € 1000,00, onverminderd het recht van WIPA om vergoeding
van de werkelijk gemaakte incassokosten te vorderen, indien deze meer mochten bedragen dan genoemde
15%.
Artikel 8 Oplevering of afronding
8.1 Indien op enig tijdstip klant merkt of het vermoeden heeft dat WIPA of haar individuele medewerkers op
basis van verkeerde interpretaties gedurende een overeenkomst arbeid of diensten ter uitvoer brengen waarbij
aanneembaar wordt dat WIPA een overeenkomst hierdoor niet of niet tijdig kan nakomen, zal Klant WIPA

hierover onverwijld doch schriftelijk informeren.
8.2 In geval van het niet tijdig kunnen nakomen van de verplichtingen uit een overeenkomst, veroorzaakt door
het vertraagd of niet informeren van WIPA over de bemerkingen of vermoedens van klant met betrekking tot
de in artikel 8.1 gestelde verkeerde interpretaties, wordt door klant aan WIPA alsnog een zodanige verlenging
van de levertijd toegestaan, dat aangenomen mag worden dat de verplichtingen voor de oplevering uit hoofde
van de overeenkomst alsnog nagekomen kunnen worden. De hieruit voortvloeiende schade of gevolgschade
kunnen niet op WIPA worden verhaald.
8.3 Een overeenkomst wordt be.indigd en/of aan de overeenkomst is voldaan wanneer de periode van een
overeenkomst is verlopen of wanneer een oplevering door klant is goedgekeurd afhankelijk van wat is
overeengekomen. Het goedkeuren dient altijd binnen een termijn van maximaal 21 dagen na dagtekening van
een oplevering te geschieden en dient door klant altijd schriftelijk aan WIPA te worden verzonden per post, email
of fax.
8.4 WIPA verplicht zich bij een ontvangen beoordeling van een oplevering altijd een schriftelijke bevestiging
aan klant te verzenden per post, e-mail of fax. wanneer een ontvangstbevestiging uitblijft bij klant dient klant
zelf bij WIPA te informeren naar de status van de ontvangstbevestiging. Indien klant binnen de in artikel 8.3
gestelde termijn geen beoordeling stuurt of wanneer deze niet door WIPA is ontvangen, wordt de oplevering
automatisch goedgekeurd.
Artikel 9 Opzegging, opschorting en ontbinding
9.1 Elk der partijen kan de overeenkomst voortijdig en eenzijdig be.indigen indien:
• aantoonbaar blijkt dat de andere partij niet meer aan de verplichtingen van de overeenkomst kan voldoen.
• tijdens de uitvoering van arbeid of diensten aantoonbaar blijkt dat specificaties of additionele specificaties
niet realistisch of niet (meer) haalbaar zijn voor uitvoering waardoor voltooiing van de opdracht in
redelijkheid niet kan worden gevergd.
• tijdens de uitvoering van arbeid of diensten anderszins, ten gevolge van de feiten en omstandigheden die
zich aan de invloed van ..n der partijen onttrekken of ..n der partijen niet zijn toe te rekenen,
aantoonbaar blijkt dat voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd.
9.2 Een opzegging aan de hand van artikel 9.1 kan geschieden door een schriftelijke opzegging met
inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen met uitzondering van overmacht.
9.3 Indien tot voortijdige be.indiging is overgegaan door klant, heeft WIPA vanwege het ontstane en
aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie tot maximaal 70% van het tot dan toe
gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag voor de resterende opdrachtperiode.
9.4 Elk der partijen kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang be.indigen door een
schriftelijke opzegging, onder vermelding van een reden of redenen, indien:
• de andere partij een wezenlijke inbreuk maakt op enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst
en een dergelijke inbreuk niet binnen vier weken na schriftelijke kennisgeving hiervan door de
eerstgenoemde partij zal hebben hersteld; .f
• er bij de andere partij levensbedreigende situaties worden geconstateerd; .f
• door de andere partij surseance van betaling is aangevraagd dan wel de andere partij failliet zal worden
verklaard, in staat van liquidatie is of een bewindvoerder over diens activa of een deel daarvan is
aangesteld;steeds met dien verstande dat een dergelijke be.indiging geen afbreuk zal doen aan enig ander
recht of rechtsmiddel, dat aan een der partijen toekomt of zal toekomen; .f
• door overmacht niet meer aan de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst kan worden voldaan.
9.5 Indien, zoals bedoeld in de artikels 9.1 en 9.4, de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de
verplichtingen die voor hem uit de gesloten overeenkomst voortvloeien, dan wel hiervoor een gegronde vrees
bestaat, is WIPA gerechtigd, alvorens over te gaan tot ontbinding, de uitvoering van de overeenkomst met een
redelijke termijn op te schorten.
9.6 WIPA is gerechtigd, bij het door ..n der partijen voortijdig be.indigen van een overeenkomst, aanspraak te
maken op betaling van de declaraties voor de tot dan toe verrichtte werkzaamheden.
9.7 Een ontstane vordering ter zake van het, in de artikels 9.1, 9.4 en 9.6 bedoelde, reeds uitgevoerde deel van
de overeenkomst, alsmede de uit de opschorting of ontbinding voortvloeiende schade, gederfde winst
daaronder begrepen, is onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 10 Annulering
10.1 Bij annulering van de overeenkomst door de Klant ten gevolge van welke oorzaak dan ook, behoudt WIPA
zich het recht voor nakoming te eisen.
10.2 Indien wij een annulering accepteren, zijn wij gerechtigd aan de opdrachtgever alle tot dan gemaakte
kosten in rekening te brengen, alsmede een percentage van 20% van het bedrag, dat met de overeenkomst is
gemoeid ter zake van winstderving.
Artikel 11 Overmacht
11.1 Onder overmacht zoals gesteld in artikel 9.4 wordt verstaan: elke van onze wil onafhankelijke
omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.
11.2 In het bijzonder geldt als overmacht, voor zover e.e.a. niet al is begrepen in het vermelde in artikel 8.1,
oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, natuurrampen en

andere ernstige storingen in ons bedrijf of dat van onze leveranciers.
11.3 Bij overmacht hebben wij ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te
verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, zonder dat wij in welke vorm dan
ook gehouden zijn tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in art. 78
van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.
11.4 Indien WIPA bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen jegens de Klant
heeft voldaan, is zij gerechtigd het reeds geleverde afzonderlijk bij de Klant in rekening te brengen.
Artikel 12 Aansprakelijkheid
12.1 Behoudens opzet of grove schuld is WIPA evenmin aansprakelijk voor fouten van haar personeel, dan wel
van personen, die door WIPA in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden ingeschakeld.
12.2 Behoudens uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging zijn wij op geen enkele wijze gebonden aan afspraken
met ondergeschikte leden van ons personeel.
12.3 Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of gebreken in door derden of opdrachtgever
ter beschikking gestelde gegevens.
12.4 WIPA is als volgt aansprakelijk:
• voor het geval dat individuele medewerkers van WIPA gedurende of in verband met de uitvoering van
arbeid of diensten letsel toebrengt aan personen of schade veroorzaakt aan goederen, waarbij eventuele
aansprakelijkheid van WIPA te allen tijde is beperkt tot direct veroorzaakte schade en tevens te allen tijde
beperkt is tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar van WIPA wordt vergoed;
• voor het geval dat WIPA met opzet of grove schuld niet de gepaste zorgvuldigheid heeft betracht bij de
dienstverlening en anderszins de overeengekomen arbeid of diensten niet heeft uitgevoerd, zal WIPA pas
aansprakelijk zijn, nadat de klant WIPA eerst schriftelijk in gebreke heeft gesteld en WIPA in de
gelegenheid heeft gesteld dit gebrek aan redelijke zorg te herstellen of de overeengekomen Diensten
alsnog te verrichten. In ieder geval zal de aansprakelijkheid door tekortkomingen van WIPA beperkt zijn tot
het bedrag van het honorarium dat WIPA voor haar werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft
ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere
beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes
maanden.
12.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding in artikel 11.4 is dat de Klant de
schade binnen 48 uur nadat de Klant met de schade bekend is of met de schade geacht moet worden bekend
te zijn, schriftelijk bij WIPA meldt.
12.6 Eventuele aanspraken van klant in artikel 11.5 bedoelde zin dienen binnen een half jaar na het ontdekken
van de schade te zijn ingediend, bij gebrek waaraan klant zijn rechten heeft verwerkt.
12.7 Naast de verplichting die WIPA op zich heeft genomen uit hoofde van artikel 4.1 gelden voor haar geen
andere eisen of garantieverplichtingen van welke aard dan ook. Onder geen enkele omstandigheid zal WIPA uit
hoofde van een overeenkomst, vanwege een onrechtmatige daad dan wel anderszins aansprakelijk zijn voor
schade of gevolgschade bestaande uit:
• gederfde winst en gemiste opdrachten en contracten;
• de verkoopbaarheid, geschiktheid, werking en gebruik van een product (o.a. programmatuur) dat het
resultaat is van de geleverde arbeid of diensten;
• of enige (andere) indirecte schade of gevolgschade.
12.8 Ten aanzien van arbeid en diensten die WIPA van een derde heeft betrokken of door een derde laat
verrichten, zullen de op de desbetreffende transactie toepasselijke (contracts- en/of garantiebepalingen) ook
gelden jegens de Klant.
Artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen
13.1 Op alle door ons gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
13.2 Het te Wenen tot stand gekomen Koopverdrag “Convention on Contract for the International Sale of
Goods” van 11 april 1980 is niet van toepassing.
13.3 Alle uit door ons gesloten overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen, voor zover krachtens de
betreffende wettelijke bepalingen mogelijk, met uitsluiting van iedere andere instantie behoren tot de
competentie van de bevoegde rechter te Harderwijk of Amersfoort.

