1.

Algemeen
1.1

1.2

1.3
1.4

1.5

2.

Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn deze bepalingen van
toepassing op alle offertes, overeenkomsten en leveringen van Sporttijden en/of een
aan haar gelieerde onderneming (hierna verder te noemen: ” Sporttijden”) met
natuurlijke of rechts personen (hierna verder te noemen: “Opdrachtgever”) en op alle
overige wettelijke betrekkingen tussen Sporttijden en Opdrachtgever.
De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn hierbij
uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen tussen
partijen dat zij wel gelden en dat deze algemene voorwaarden derhalve niet van
toepassing zijn.
Afwijkingen van en toevoegingen aan deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig
wanneer deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
Indien enige bepaling in deze algemene voorwaarde ongeldig is of vernietigd wordt,
hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, dan zullen de overige bepalingen van deze algemene
voorwaarden volledig van kracht blijven.
Voor het geval dat de overeenkomst tussen partijen beëindigd wordt, zullen deze
algemene voorwaarden de betrekkingen tussen Sporttijden en Opdrachtgever blijven
beheersen voor zover dat nodig is voor de beëindiging daarvan.

Offertes en overeenkomsten
2.1

2.2
2.3

2.4

2.5

Offertes van Sporttijden zijn, tenzij anders overeengekomen, 30 dagen geldig en zijn
altijd vrijblijvend. Dit geldt ook voor de in de offertes genoemde prijzen en overige
voorwaarden. Offertes worden geacht altijd volledig te zijn.
Sporttijden behoudt zich het recht voor om, binnen zeven dagen na aanvaarding door
Opdrachtgever, een offerte in te trekken.
Een voorstel moet schriftelijk geaccepteerd worden (Dit omvat tevens, maar is niet
beperkt tot, digitale berichten zoals e-mail of het online accorderen) Een
verkoopovereenkomst komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever het
voorstel van Sporttijden schriftelijk heeft geaccepteerd.
Mondelinge toezeggingen zijn slechts bindend indien en voor zover zij door
Sporttijden uitdrukkelijk schriftelijk aan de Opdrachtgeverzijn bevestigd zijn.
Overeenkomsten gemaakt met ondergeschikten en/of adviseurs van Sporttijden,
zijn slechts bindend indien en voor zover zij door Sporttijden uitdrukkelijk schriftelijk
zijn bevestigd.
Informatie afkomstig van catalogi, monsters, afbeeldingen, tekeningen en
ontwerpen, specificaties van gewicht en maten etc., zijn slechts bindend indien en
voor zover uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen in de offerte of
orderbevestiging.
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3.

Prijzen
3.1

3.2
3.3

3.4

4.

Prijsopgaven zijn exclusief belastingen, verzendkosten en vervoer ten behoeve van
de dienstverlening, tenzij anders is overeengekomen in schriftelijke aanbiedingen,
respectievelijk overeenkomsten.
De prijs in de prijsopgave is bindend.
Verhogingen van belastingen of andere rechten en accijnzen, opgelegd van
overheidswege na de aanbiedings-, respectievelijk contractdatum komen voor
rekening van Opdrachtgever.
Indien het ter beschikking stellen van draagbare apparatuur en accessoires voor de
deelnemers aan het evenementonderdeel van de overeenkomst voor dient verlening
is, wordt voorafgaande aan het evenement door Sporttijden gecommuniceerd
hoeveel van deze draagbare apparatuur en welke daarbij behorende accessoires en
toebehoren verstrekt wordt. Indien er tussen het aantal verstrekte en het aantal
geretourneerde apparatuur en accessoires en toebehoren een verschil ontstaat,
wordt de door Sporttijden betaalde aankoopprijs van de desbetreffende ontbrekende
apparatuur en/of accessoires en/of toebehoren bij de Opdrachtgever in rekening
gebracht. Sporttijden stelt vast wat door haar retour is ontvangen.

Verplichtingen SPORTTIJDEN
4.1

4.2
4.3

4.4
4.5

4.6

4.7

Sporttijden is verplicht de dienstverlening en de te leveren apparatuur plus daarbij
behorende accessoires en toebehoren uit te voeren in overeenstemming met de
tussen Sporttijden en de Opdrachtgever gemaakte en vastgelegde afspraken,
respectievelijk gesloten overeenkomst.
Tenzij anders overeengekomen, installeert Sporttijden de apparatuur, voert de
metingen uit en verwerkt de resultaten.
De correctheid van de uitvoering van de overeenkomst dient mede beoordeeld te
worden aan de hand van de al dan niet aanwezige technische mogelijkheden en
faciliteiten op de locatie waar de activiteiten plaatsvinden.
Sporttijden geeft geen garanties ten aanzien van (de werking) van het product,
anders dan specifiek met de Opdrachtgever is overeengekomen.
Sporttijden is gerechtigd bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik te maken
van de diensten van derden, die de met de Opdrachtgever overeengekomen
dienstverlening onder verantwoordelijkheid van Sporttijden zullen uitvoeren.
Sporttijden zal te allen tijde wijzigingen kunnen aanbrengen in de systemen en
apparatuur die zij gebruikt voor de realisering van haar dienstverlening. Indien
wijzigingen in de door Sporttijden te gebruiken systemen voor de Opdrachtgever
mogelijk leiden tot de noodzaak aanpassingen toe te passen, zal dit door Sporttijden
tijdig aan de Opdrachtgever worden medegedeeld. Opdrachtgever is verplicht de door
Sporttijden aangegeven aanpassingen uit te voeren. Eventuele opgetreden schade
wanneer hieraan niet wordt voldaan, is voor rekening van Opdrachtgever.
Als onderdeel van de met Opdrachtgever overeengekomen dienstverlening kan
Sporttijden de verzamelde gegevens toegankelijk maken via de internet portal van
de Opdrachtgever. Sporttijden is tevens gerechtigd deze gegevens te gebruiken ten
behoeve van het evalueren van de voor Opdrachtgever uitgevoerde dienstverlening
of als input voor (systeem)technische en anderszins testen van haar apparatuur.
Sporttijden zal hierbij handelen ingevolge de wettelijke bepalingen die hierover zijn
opgenomen in de Wet op de Persoonsregistratie, respectievelijk de Wet op de
Privacy.
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4.8

4.9

5.

Ten behoeve van onderhoud zal Opdrachtgever haar internet portal tijdelijk buiten
gebruik kunnen stellen, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid van Sporttijden
leidt. Sporttijden kan eveneens, ten behoeve van onderhoud, haar internet portal
tijdelijk buiten gebruik stellen, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid van de
Opdrachtgever leidt.
Indien tijdens de voorbereiding en/of uitvoering van de overeengekomen
werkzaamheden blijkt dat volledige en juiste nakoming van de overeenkomst ten
gevolge van omstandigheden die Sporttijden bij het aangaan van de overeenkomst
niet kende niet mogelijk is, heeft Sporttijden het recht Opdrachtgever voor te stellen
de overeenkomst dusdanig te wijzigen dat volledige en juiste nakoming wel mogelijk
zal zijn.

De uitvoering van de overeenkomst door de Opdrachtgever
5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

De Opdrachtgever meldt zo nodig (bewerking van) de gegevens van de deelnemers
aan bij het College bescherming persoonsgegevens. Zij geeft daarbij aan dat de
gegevens in haar opdracht door Sporttijden worden bewerkt en bewaard.
Opdrachtgever garandeert dat alle persoonsgegevens in overeenstemming met alle
geldende wettelijke bepalingen ten aanzien van persoonsgegevens, zijn verzameld
en/of bewerkt en dat, indien sprake is van bewerking door Sporttijden, Sporttijden
hiertoe gerechtigd is.
De Opdrachtgever zal de door Sporttijden aan haar ter beschikking gestelde
faciliteiten of welk ander uit de overeenkomst voortvloeiend recht nimmer
overdragen of ter beschikking stellen aan derden zonder schriftelijke en
uitdrukkelijke toestemming van Sporttijden.
Opdrachtgever zorgt ervoor dat de plaats waar de apparatuur geïnstalleerd wordt en
de meting wordt verricht de benodigde faciliteiten heeft, zoals een beschutte
werkplek en een 230 volts elektriciteitsaansluiting en, bij voorkeur, een vaste,
onbeperkte en volgens de actuele eisen te gebruiken snelle internetverbinding.
Opdrachtgever zal Sporttijden vanaf 2,5 uur voor de aanvang van het te timen
evenement toegang tot het terrein geven, zodat Sporttijden de noodzakelijke
werkzaamheden kan uitvoeren om er voor zorg te dragen dat de apparatuur volledig
operationeel is bij de start van het evenement. Opdrachtgever zal Sporttijden tevens
toestaan om uiterlijk tot 1 uur na binnenkomst of doorkomst van de laatste
deelnemer aan het evenement, de gebruikte apparatuur te ontkoppelen en af te
voeren.
Opdrachtgever zorgt dat de voor de uitvoering van de dienstverlening uiterlijk 3
dagen voor aanvang daarvan, alle benodigde vergunningen, accreditaties,
ontheffingen, parkeer-en toegangsbewijzen, etc. in het bezit zijn van Sporttijden.
Opdrachtgever verplicht zich tot het tijdig en op de juiste wijze informeren van de
deelnemers over het gebruik van de chips en/of tags ten behoeve van de
tijdwaarneming. Hiervoor zullen door opdrachtgever alle bij haar beschikbare
communicatie uitingen worden gebruikt, zoals, maar niet uitsluitend
wedstrijdinformatieboekjes, nieuwsbrieven en de eigen website.
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5.7

5.8

5.9

6.

Informatie aan derden
6.1

6.2

7.

Opdrachtgever dient alle, voor een juiste uitvoering van de opdracht, benodigde
gegevens, zoals, maar niet uitsluitend tijdschema’s, meetlocaties, routes,
deelnemersbestanden en klassementen, tijdig en op eigen initiatief aan Sporttijden
te verstrekken. Over de uiterste termijn waarbinnen deze gegevens voor Sporttijden
beschikbaar moeten zijn zal door Sporttijden met de Opdrachtgever individueel
afspraken worden gemaakt. De minimale termijn voor het verstrekken van deze
informatie is 3 dagen voor het evenement.
Bij het aanleveren van de deelnemers bestanden dient de opdrachtgever rekening te
houden met het bestandsformaat. Sporttijden behoudt zich het uitdrukkelijke recht
voor de opdrachtgever te verplichten het deelnemersbestand te wijzigen in het
toepasbare bestandsformaat.
Opdrachtgever is verplicht tot het veilig en correct in een afgesloten ruimte beheren
van alle voor een evenement tevoren door Sporttijden ter beschikking gestelde
apparatuur, accessoires, toebehoren en wedstrijdchips. Opdrachtgever zal daarbij
tevens zorgdragen voor een toereikende verlies-en/of diefstal verzekering hiervan.

Het is Opdrachtgever niet toegestaan om derden de in het kader van de opdracht
verkregen informatie over de inhoud van de met Sporttijden gesloten overeenkomst
en over verkregen informatie over het bedrijf Sporttijden, inclusief de door
Sporttijden gevoerde bedrijfsvoering te verschaffen. Deze verplichting tot
geheimhouding blijft van kracht tot een jaar na het beëindigen van de overeenkomst.
Informatiemateriaal, waaronder, maar niet uitsluitend draaiboek en die door
Sporttijden aan Opdrachtgeverzijn verstrekt blijven in alle gevallen eigendom van
Sporttijden. Deze informatie magniet getoond en/of ter beschikking gesteld worden
aan derden. Het is Opdrachtgever tevens niet toegestaan kopieën daarvan in zijn
bezit te houden tenzij door Sporttijden hieromtrent uitdrukkelijk anders is bepaald.

Intellectuele eigendomsrechten
7.1

7.2

7.3

7.4

Sporttijden is eigenaar van alle rechten op door haar gebruikte, bestaande en te
ontwikkelen producten en diensten, dan wel heeft het recht verkregen om de
producten en diensten te gebruiken.
Het is Opdrachtgever niet toegestaan enig (handels)merk te verwijderen of te
veranderen wat een effect op het vertrouwde karakter van het product, of een
(handels)merk waarop octrooirechten, merken, handelsnamen of andere
intellectuele of industriële eigendom, van websites, databanken, apparatuur of
materiaal rusten.
Indien documenten met het handelsmerk van Sporttijden verwerkt worden in andere
goederen of gebruikt worden voor de samenstelling van andere goederen, dan dient
het handelsmerk van Sporttijden –ook na de verwerking- zichtbaar te zijn.
Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet alleen, handelsmerken,
octrooien, auteursrechten blijven eigendom van Sporttijden. Tenzij uitdrukkelijk
anders overeengekomen, is er nooit sprake van overdracht van intellectuele
eigendomsrechten naar Opdrachtgever.
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7.5

8.

Betaling
8.1
8.2
8.3

8.4

9.

Voor zover Sporttijden weet, maken haar diensten en/of producten geen inbreuk op
intellectuele eigendomsrechten van derden. Sporttijden is echter niet aansprakelijk
(direct of indirect) voor door Opdrachtgever geleden schade, als gevolg van claims
van derden met betrekking tot een (vermeende) inbreuk van intellectuele
eigendomsrechten door derden.

Betalingen worden geacht te zijn gedaan per valuta datum op de bank van
Sporttijden.
Wanneer de gelegenheid zich voor doet of noodzakelijk maakt is Sporttijden
gerechtigd eventuele volledige of gedeeltelijke betaling vooraf te vragen.
Bij leveringen met een factuurbedrag hoger dan € 2000,- kan Sporttijden een bepaald
percentage als aanbetaling rekenen. Resterende bedrag wordt gefactureerd na
leververing.
Indien Opdrachtgever het factuurbedrag niet heeft betaald binnen 30 dagen na de
factuurdatum, of voor zover er een andere afspraak gemaakt is, op de voor uiterste
betaling afgesproken datum, is hij van rechtswege in verzuim vanaf de dag dat die
termijn is verlopen, zonder dat hij daarvoor in gebreke gesteld hoeft te worden.
Opdrachtgever is dan rente verschuldigd tegen het wettelijk vastgestelde percentage
voor iedere maand of het verstreken gedeelte daarvan, totdat er volledig betaald is.
Sporttijden is daarbij bovendien gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk
te ontbinden door een verklaring zijnerzijds zonder dat daarvoor gerechtelijke
tussenkomst nodig is om de geleverde goederen terug te nemen en/of
schadevergoeding te claimen. Alle andere door Opdrachtgever met Sporttijden
overeengekomen bedragen worden in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
Opdrachtgever is daarbij tevens aansprakelijk voor alle gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten die door Sporttijden zijn of worden gemaakt als gevolg
van het niet voldoen door Opdrachtgever aan zijn verplichting zonder dat hiervoor
een aanmaning of ingebrekestelling nodig is.

Annulering, ontbinding en opschorting
9.1
9.2

9.3

De Opdrachtgever kan de overeenkomst uitsluitend schriftelijk annuleren. De datum
van ontvangst van de brief door Sporttijden geldt als annuleringsdatum.
Indien dit niet mogelijk is door onvoorziene omstandigheden en/of situaties waarbij
de Opdrachtgever geen invloed op kan uitoefenen, waaronder bijvoorbeeld
weersomstandigheden die het laten doorgaan van een evenement op de afgesproken
dag onmogelijk maken, kan de annulering daarvan door Opdrachtgever op andere
wijze plaatsvinden, bijvoorbeeld telefonisch. De annulering dient daarna onverwijld
schriftelijk te worden bevestigd.
Als de Opdrachtgever de overeenkomst annuleert, is deze het hierna vermelde
percentage van de overeengekomen som –zoals deze is vermeld in de overeenkomst
-verschuldigd, afhankelijk van het moment van annulering;
* 30% bij annulering binnen 3 maanden voor de geplande datum van het evenement
* 50% bij annulering binnen 30 dagen voor de geplande datum van het evenement
* 75% bij annulering binnen 14 dagen voor de geplande datum van het evenement.
Eén en ander onverminderd het recht van Sporttijden om schadevergoeding te
vorderen.
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9.4

Op moment van annulering dienen minimaal de daadwerkelijk gemaakte kosten,
zoals productie van startnummers, programmeerwerkzaamheden en dergelijke te
allen tijde volledig vergoed te worden.
9.5 Binnen een week na annulering door de opdrachtgever, dienen alle door Sporttijden
geprepareerde en aan Opdrachtgever gestuurde chips en/of tags en/of andere
tijdwaarnemingsattributen, voldoende gefrankeerd, door Opdrachtgever aan
Sporttijden te worden geretourneerd. Bij niet of niet tijdig retourneren hiervan is de
Opdrachtgever te allen tijde 100% van de overeengekomen som –zoals deze is
vermeld inde overeenkomst – verschuldigd, onafhankelijk van het tijdstip van
annuleren.
9.6 Sporttijden kan de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke
ingang beëindigen, dan wel haar verplichtingen jegens Opdrachtgever opschorten,
indien de Opdrachtgever haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen
niet, niet behoorlijk, niet tijdig of niet volledig nakomt. Sporttijden zal dan nimmer
tot schadevergoeding gehouden zijn.
9.7 Iedere partij kan de overeenkomst onmiddellijk ontbinden zonder nadere
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst indien de andere partij in staat van
faillissement is verklaard, het faillissement is aangevraagd, of onder curatele of
bewind is gesteld.
9.8 Sporttijden behoudt zich het uitdrukkelijke recht voor haar rechten en verplichtingen
samenhangend met de overeenkomst met Opdrachtgever over te dragen aan een
aan haar gelieerde onderneming. De Opdrachtgever zal in voorkomend geval, zonder
daaraan voorwaarden te stellen, haar medewerking verlenen.
9.9 In geval dat de eigendom van of de zeggenschap over het aandelenpakket van
Opdrachtgever in belangrijke mate wijzigt (hetgeen in elk geval zo zal zijn indien de
eigendom van meer dan 20% van de aandelen overgaat), heeft Sporttijden het recht
de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder tot de vergoeding
van enige schade gehouden te zijn.
9.10 Ernstige verwijtbare handelingen bij, dan wel ernstige tekortkomingen in de
uitvoering van de overeenkomst door de Opdrachtgever of deelnemer(s) van het
evenement, zoals een oneigenlijk gebruik van ter beschikking gestelde materialen of
molest, geven Sporttijden het recht tot onmiddellijke opschorting van haar
verplichtingen, in het bijzonder terugname van de door haar ter beschikking gestelde
materialen en/of staking van de tijdregistratie. Sporttijden heeft in dit geval recht op
volledige vergoeding van alle kosten en schade.
9.11 In de situaties beschreven in leden 5, 6 en 9 van dit artikel worden alle onbetaalde
rekeningen van Opdrachtgever aan Sporttijden onmiddellijk opeisbaar zonder de
noodzaak voor verdere goedkeuring.
10.

Overmacht
10.1 Sporttijden kan niet worden aangerekend dat zij verzuimt de overeenkomst gestand
te doen, wanneer dit verzuim haar niet te verwijten valt en dit verzuim ook niet
volgens de wet, de overeenkomst of algemeen aanvaarde normen (bij voorbeeld,
maar niet uitsluitend door overmacht) aan haar kan worden toegeschreven. Onder
overmacht valt ook overmacht van leveranciers van Sporttijden.
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10.2 Wanneer Sporttijden de overeenkomst niet gestand kan doen als gevolg van oorlog,
mobilisatie,
(maatschappelijke)
onrust,
overstroming,
extreem
weer,
verkeersopstopping, stagnatie of onderbreking of stopzetting van levering door
openbare nutsbedrijven, defecte apparatuur, onderbreking van het mobiele
communicatienetwerken
andere
ongelukken,
stakingen,
buitensluiting,
vakbondsacties, uitvoerbeperkingen, andere onvoorziene maatregelen van
overheidswege, benodigde materialen en halfproducten die niet geleverd kunnen
worden of geleverd zijn door derden, opzet of grove nalatigheid van medewerkers en
andere soortgelijke omstandigheden zullen niet kunnen worden toegeschreven aan
Sporttijden en geven Opdrachtgever geen recht de overeenkomst te vernietigen of
schadevergoeding te vragen.
10.3 Indien, door een verandering in omstandigheden, (verdere)nakoming van de
verplichtingen voor Sporttijden nadelig zullen uitvallen, zodat in redelijkheid niet van
haar uitvoering van de overeengekomen dienstverlening kan worden verlangd, is
Sporttijden gerechtigd uitvoering van de overeenkomst op te schorten zonder de
noodzaak van gerechtelijke tussenkomst en/of de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden zonder dat daarvoor schadevergoeding aan Opdrachtgever
of derden hoeft te worden betaald.
10.4 Indien het voor Sporttijden, gedurende de toestand van overmacht mogelijk is om de
overeenkomst gedeeltelijk te vervullen, mag zij dat doen en mag zij daarvoor een
aparte rekening sturen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
10.5 Indien de toestand van overmacht meer dan een maand heeft geduurd of naar
verwachting nog meer dan een maand zal duren, mogen zowel Sporttijden als
Opdrachtgever de overeenkomst voortijdig beëindigen zonder opzegtermijn. Indien
de overeenkomst, waarvan de uitvoering als gevolg van overmacht tijdelijk
verhinderd was, alsnog gestand wordt gedaan, is voortijdige beëindiging niet meer
mogelijk. Bij voortijdige beëindiging als gevolg van overmacht, moet Opdrachtgever
nog steeds de termijnen of de gedeeltes van de afgesproken prijs vooraf betalen voor
de periode voorafgaande aan het begin van de ontstane overmachtstoestand.
11.

Aansprakelijkheid
11.1 Sporttijden is alleen aansprakelijk voor de door haar geleverde diensten en
producten.
11.2 Sporttijden is niet aansprakelijk wanneer de aangevraagde internetservice niet
beschikbaar is, voor zover dat te wijten is aan een storing/uitval van de
internetdiensten.
11.3 De totale aansprakelijkheid van Sporttijden voor een toerekenbare tekortkoming is
gelimiteerd tot een schadeloosstelling van ten hoogste de waarde van eenmaal het
netto factuurbedrag van de desbetreffende opdracht.
11.4 In geen enkel geval is Sporttijden aansprakelijk voor (indirecte)schade.
11.5 Sporttijden is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge
van het feit dat de Opdrachtgever, dan wel een deelnemer aan het evenement van
Opdrachtgever zich niet aan de gebruiksaanwijzingen bij de ter beschikking gestelde
producten houdt, dan wel aan de aanwijzingen gegeven door de
werknemers/hulppersonen van Sporttijden. Ook is Sporttijden niet aansprakelijk
voor schade ontstaan ten gevolge van handelingen en invloeden van niet direct bij
de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.
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11.6 De aansprakelijkheid van Sporttijden, als gevolg van een toerekenbare tekortkoming
in de nakoming van de overeenkomst, ontstaat pas nadat Opdrachtgever Sporttijden
op juiste wijze en onverwijld schriftelijk in gebreke heeft gesteld en haar in de
gelegenheid stelt op redelijke termijn de tekortkoming te herstellen en wanneer
Sporttijden, ook na verstrijken van die termijn, in gebreke blijft aan haar
verplichtingen te voldoen. De ingebrekestelling vermeldt een zo volledig en
gedetailleerd mogelijke beschrijving van het verzuim zodat Sporttijden adequaat kan
reageren.
11.7 In alle gevallen kan Opdrachtgever alleen een beroep op schadevergoeding doen
wanneer hij Sporttijden schriftelijk van de schade op de hoogte heeft gesteld en wel
zo snel mogelijk Sporttijden op andere wijze informeert direct nadat de schade is
ontstaan. Een claim voor schadevergoeding tegen Sporttijden vervalt na verloop van
drie maanden nadat de claim is ontstaan, Sporttijden hiervan in onvoldoende mate
in kennis is gesteld en de gelegenheid heeft gekregen de ontstane gebreken in goed
overleg adequaat op te lossen.
11.8 Opdrachtgever is aansprakelijk en vrijwaart Sporttijden voor het, in voorkomend
geval, op juiste wijze verwijderen/opruimen en/of recyclen van de aan hem geleverde
producten. Opdrachtgever zal alle van toepassing zijnde/geldende plaatselijke,
regionale en landelijke wetten, voorschriften, regels en verordeningen, met inbegrip
van Europese wetten en wetgeving met betrekking tot afval van elektrische en
elektronische apparatuur naleven.
11.9 Sporttijden is niet aansprakelijk voor fouten in bijbehorende technische
documentatie.
11.10 De beperkingen in de aansprakelijkheid van Sporttijden in deze algemene
voorwaarden, wordt geacht ook te zijn bedongen voor derden die betrokken zijn bij
uitvoering van de overeenkomst.
11.11 Opdrachtgever vrijwaart Sporttijden of stelt Sporttijden schadeloos voor claims tot
schadevergoeding van derden en voor het betalen van geldboetes waarvoor de
aansprakelijkheid van Sporttijden ten aanzien van Opdrachtgever in deze algemene
voorwaarden is uitgesloten.
11.12 De in de voorafgaande leden van dit artikel gemaakte beperkingen gelden slechts
voor zover de schade niet opzettelijk, of ten gevolge van grove nalatigheid van de
Sporttijden is veroorzaakt. De in de voorafgaande leden van dit artikel gemaakte
beperkingen geleden tevens ten aanzien van werknemers en andere
vertegenwoordigers van Sporttijden.
12.

Vrijwaring
12.1 De Opdrachtgever vrijwaart Sporttijden van aanspraken van derden te zake van
schade als gevolg van de tijdregistratie, dan wel als gevolg van de verwerking van de
gegevens van de tijdregistratie, dan wel eventuele andere ten gevolge van de
uitvoering van de overeenkomst veroorzaakte schade.
12.2 De Opdrachtgever vrijwaart Sporttijden voor alle schade en kosten welke
samenhangt met het niet voldoen aan de bepalingen in artikel 5.1 van deze
algemene voorwaarden.
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13.

Nietigheid van bepalingen
Nietigheid van toepasselijke bepalingen in deze algemene voorwaarden laat de
toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. Indien een bepaling nietig wordt
verklaard wordt aansluiting gezocht bij een bepaling die wel geldig is en waarmee hetzelfde
of nagenoeg hetzelfde bereikt
wordt.

14.

Toepasselijk recht
Het Nederlandse recht is van toepassing op alle overeenkomsten waar op deze algemene
voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn.

15.

Bevoegde rechtbank
Geschillen die voortkomen uit de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden
geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, of geschillen uit volgende overeenkomsten,
zullen voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbank van het arrondissement Rotterdam
(Nederland) onverminderd. Het recht van Sporttijden om een geschil te doen voorleggen
aan de rechtbank waar Opdrachtgever zijn woonplaats of domicilie heeft.
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