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Artikel 1: Definities 
1.1 In deze voorwaarden wordt onder de navolgende begrippen het volgende verstaan: 
 Aanpassing : Verandering(en) van de Maatwerkprogrammatuur na het moment van levering of installatie, indien 

zulks overeengekomen is.
 LOCATUS : Locatus België BVBA.
 Databestand : Alle door LOCATUS geleverde bestanden, zowel op papier, digitaal of anderszins, bestaande uit een 

verzameling van gegevens, waaronder tevens wordt verstaan (papieren of digitale) 
kaarten/plattegronden.

 Documentatie : Alle handleidingen, schema's, tekeningen, configuraties, specificaties en andere schriftelijke infor-
matie behorende bij de Producten, die de eigenschappen en gebruiksmogelijkheden van de Pro-
ducten weergeven. 

 Gebrek : Het niet (volledig) voldoen van de Maatwerkprogrammatuur aan de overeengekomen en - zonodig 
ex artikel 14.3 van deze voorwaarden – gewijzigde specificaties.

 Maatwerk- 
 Programmatuur 

: Alle programmatuur en Databestanden die specifiek ten behoeve van de bedrijfsvoering van Op-
drachtgever en volgens overeengekomen specificaties door LOCATUS zijn ontworpen en vervaar-
digd, en waarbij partijen tevens uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen dat er sprake is van 
Maatwerkprogrammatuur, inclusief alle daarmee samenhangende Documentatie. 

 Opdrachtgever : Degene aan wie LOCATUS een aanbieding doet voor het leveren van Producten en/of diensten, 
alsmede degene met wie LOCATUS een Overeenkomst sluit.

 Overeenkomst  : De tussen Opdrachtgever en LOCATUS gesloten overeenkomst strekkende tot levering van 
Producten en/of diensten door LOCATUS (daaronder mede inbegrepen het verlenen van 
gebruiksrechten). 

 Producten : Alle producten die door LOCATUS aan de Opdrachtgever worden geleverd (inclusief het Standaard 
Softwareproduct, de Maatwerkprogrammatuur, de broncode en dragers waarop gegevens zijn vast-
gelegd). 

 Standaard 
 Softwareproduct 

: Alle programmatuur en (delen van c.q. gegevens uit) Databestanden, die door LOCATUS aan Op-
drachtgever zijn of worden geleverd, tenzij uit een expliciete schriftelijke afspraak tussen partijen 
blijkt dat er sprake is van Maatwerkprogrammatuur. 
 
 

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden 
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle 

leveringen van Producten en/of diensten van 
LOCATUS aan de Opdrachtgever, op alle daarop 
betrekking hebbende overeenkomsten en alle 
daarmee verband houdende handelingen, zowel van 
voorbereidende als uitvoerende aard, zoals offertes, 
orderbevestigingen en leveranties, alsmede op de 
daaruit voortvloeiende verbintenissen. 

2.2 Indien LOCATUS niet steeds de strikte naleving van 
deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich 
mee dat deze voorwaarden niet van toepassing 
zouden zijn of dat LOCATUS het recht zou verliezen 
om in toekomstige, al dan niet gelijksoortige gevallen, 
de strikte naleving van deze voorwaarden te ver-
langen. 

2.3 Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voorzover 
deze uitdrukkelijk schriftelijk door LOCATUS zijn 
aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende 
overeenkomst(en). 

2.4 Indien enige bepaling van deze voorwaarden om welke 
reden dan ook niet geldig of van toepassing is, blijven 
deze voorwaarden voor het overige van kracht, en 
zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling 
onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de 
oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert. 

2.5 Inkoop- en andere voorwaarden, welke de 
Opdrachtgever van toepassing verklaart, verbinden 
LOCATUS niet, tenzij deze schriftelijk door LOCATUS 
zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet 
worden afgeleid uit de omstandigheid dat LOCATUS 
een mededeling van de Opdrachtgever dat deze de 
voorwaarden van LOCATUS niet aanvaardt en zijn 
eigen voorwaarden toepasselijk verklaart, 
onweersproken laat. 

 
Artikel 3: Aanbiedingen 
3.1 Alle door LOCATUS gedane aanbiedingen, offertes en 

prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend 
en gebaseerd op de door de Opdrachtgever verstrekte 
gegevens, ontwerpen, tekeningen, en daaraan 
ontleende gegevens. Indien een aanbieding een 
vrijblijvend aanbod bevat en deze wordt aanvaard door 
de Opdrachtgever, heeft LOCATUS het recht het 
aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de 
aanvaarding te herroepen. 

3.2 De inhoud van alle door LOCATUS verstrekte 
prijslijsten, brochures, drukwerk etc. is zo nauwkeurig 
mogelijk opgegeven. De prijslijsten, brochures, 
drukwerk etc. zijn echter aan wijzigingen onderhevig 
en gelden niet als offerte. 

3.3 LOCATUS behoudt zich het recht voor om bestellingen 
zonder opgave van redenen te weigeren, onder 
rembours te leveren, of betaling vooraf te verlangen. 

 
Artikel 4: Overeenkomst 
4.1 De Overeenkomst komt tot stand nadat LOCATUS een 

opdracht schriftelijk heeft bevestigd, een bindend 
aanbod is aanvaard, of nadat LOCATUS met de 
uitvoering van de opdracht is begonnen. Een 
opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst 
juist en volledig weer te geven, tenzij de 
Opdrachtgever daartegen binnen 5 (vijf) werkdagen na 
de datum van de opdrachtbevestiging schriftelijk be-
zwaar maakt. 

4.2 Voor diensten/leveringen waarvoor in verband met de 
aard en/of omvang geen opdrachtbevestiging wordt 
verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbe-
vestiging welke wordt geacht de Overeenkomst juist en 
volledig weer te geven, tenzij de Opdrachtgever 
onverwijld protesteert. 

4.3 Aanvullingen en wijzigingen op de Overeenkomst 
binden LOCATUS slechts voorzover zij door 
LOCATUS schriftelijk zijn bevestigd. 

 
Artikel 5: Wijzigingen en meerwerk 

ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN  
LOCATUS BELGIE BVBA 
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5.1 Opdrachtgever kan LOCATUS verzoeken om met een 
wijziging, aanvulling of correctie van de 
overeengekomen diensten en/of leveringen in te 
stemmen. LOCATUS is tot een dergelijke instemming 
niet verplicht. LOCATUS kan een dergelijke 
instemming slechts schriftelijk geven. 

5.2 Indien LOCATUS instemt met wijziging, aanvulling 
en/of correctie van overeengekomen diensten en/of 
leveringen kan dit invloed hebben op de 
overeengekomen prijs en/of het overeengekomen 
tijdstip van levering. Een en ander komt voor rekening 
en risico van de Opdrachtgever. Ingeval een wijziging 
in de overeengekomen diensten en/of leveringen leidt 
tot minder werk en tot een vermindering van de over-
eengekomen prijs, behoudt LOCATUS zich het recht 
voor om de Opdrachtgever de door LOCATUS reeds 
gemaakte kosten, alsmede de gederfde winst, in reke-
ning te brengen. 

5.3 Onafhankelijk van een verzoek als bedoeld in 5.1, zal 
meerwerk - voorzover mogelijk - zo vroeg mogelijk, in 
ieder geval vóór de uitvoering daarvan, door 
LOCATUS schriftelijk aan de Opdrachtgever worden 
medegedeeld. De Opdrachtgever wordt geacht 
akkoord te zijn met de uitvoering van bedoeld meer-
werk, met de daaraan verbonden kosten en de 
zonodig aangepaste levertijd, tenzij de Opdrachtgever 
schriftelijk verzet aantekent voor aanvang van de 
uitvoering van het meerwerk, doch in ieder geval bin-
nen 5 (vijf) werkdagen na de bovenbedoelde kennis-
geving door LOCATUS. 

 
Artikel 6: Levertijd 
6.1 Alle door LOCATUS genoemde (leverings-)termijnen 

zijn bij benadering. Opgegeven leveringstermijnen 
zullen nimmer zijn te beschouwen als een fatale 
termijn. Bij niet tijdige levering dient LOCATUS 
schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar 
nog een redelijke termijn tot levering moet worden 
geboden. 

6.2 Overschrijding van de door LOCATUS opgegeven 
leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft 
de Opdrachtgever nimmer recht op schadevergoeding, 
ontbinding van de Overeenkomst of niet-nakoming van 
enige op hem rustende verplichting jegens LOCATUS. 

 
Artikel 7: Levering 
7.1 Levering geschiedt aan het adres van Opdrachtgever 

zoals vermeld in de Overeenkomst, of bij gebreke 
daarvan aan het adres in de opdrachtbevestiging  Als 
tijdstip van levering geldt het moment waarop de 
Producten aankomen op dit adres. Vanaf het moment 
van levering gaan alle risico's van verlies, vergaan, be-
schadigingen enz., ongeacht de oorzaak daarvan, over 
op de Opdrachtgever. 

7.2 Indien is overeengekomen dat de leveringen en/of 
diensten in fasen zullen plaatsvinden, mag LOCATUS 
de leveringen en/of diensten van de volgende fasen 
uitstellen, totdat de Opdrachtgever de voltooiing van 
de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en 
aan al zijn (financiële) verplichtingen inzake de 
voorgaande fase heeft voldaan. Ingeval van 
deelleveranties is LOCATUS gerechtigd deze 
afzonderlijk te factureren. 

7.3 De Opdrachtgever is verplicht aan de levering mee te 
werken, alsmede de levering in ontvangst te nemen. 
Bij gebreke van afname van het geleverde door de 
Opdrachtgever, zijn de Producten voor risico van de 
Opdrachtgever en behoudt LOCATUS zich het recht 
voor eventueel daaraan verbonden kosten (waaronder 
de kosten van opslag en vervoer) door te berekenen 
aan de Opdrachtgever. 

7.4 De afname wordt geacht te zijn geweigerd, indien de 
bestelde Producten ter levering zijn aangeboden, doch 

levering onmogelijk is gebleken. De dag waarop 
afname wordt geweigerd, geldt als de dag van 
levering. 

 
Artikel 8: is niet van toepassing. 
 
Artikel 9: Prijzen 
9.1 Alle prijzen, vergoedingen en tarieven (hierna "prijzen") 

zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van 
overheidswege worden opgelegd. 

9.2 Tenzij schriftelijk anders in de prijslijst of de offerte van 
LOCATUS vermeld, zijn de door LOCATUS 
opgegeven prijzen: 

 - vermeld in euro; 
 - exclusief de kosten van in- en uitlading, vervoer 
 en  verzekering. 
9.3 Indien prijzen door de verhoging van prijsbepalende 

factoren, zoals bijvoorbeeld lonen, materialen, 
valutaverschillen, of door welke andere oorzaak dan 
ook, een verhoging ondergaan, is LOCATUS 
gerechtigd de prijs dienovereenkomstig met directe 
werking aan te passen door schriftelijke kennisgeving 
aan de Opdrachtgever. Indien er periodiek vervallende 
bedragen zijn overeengekomen is LOCATUS ten alle 
tijden gerechtigd door middel van een schriftelijke 
kennisgeving op een termijn van tenminste 3 (drie) 
maanden de geldende prijzen aan te passen. 
Dergelijke prijsverhogingen geven de Opdrachtgever 
niet het recht de Overeenkomst te ontbinden. 

9.4 Meerwerk en extra leveringen als bedoeld in artikel 5, 
alsmede de eventuele kosten van installatie, worden 
door LOCATUS volgens de dan geldende prijzen van 
LOCATUS aan Opdrachtgever in rekening gebracht. 

 
Artikel 10: Reclamaties 
10.1 Met inachtneming van het in artikel 14 bepaalde, is de 

Opdrachtgever verplicht het door LOCATUS geleverde 
zo snel mogelijk na aflevering en zo volledig mogelijk 
op mogelijke beschadigingen, fouten en/of storingen te 
controleren. Eventuele beschadigingen, fouten en/of 
storingen van het geleverde dienen, indien deze bij 
aflevering vastgesteld worden, op de afleveringsbon, 
de factuur en/of het vervoersdocument vermeld te 
worden en indien deze niet bij aflevering vastgesteld 
worden, direct doch uiterlijk binnen 10 (tien) werkda-
gen na aflevering, schriftelijk aan LOCATUS gemeld te 
worden. 

10.2 Beschadigingen, fouten en/of storingen die 
redelijkerwijs niet binnen de in 10.1 genoemde termijn 
konden worden geconstateerd, dienen onmiddellijk na 
constatering en uiterlijk binnen 3 (drie) maanden na 
aflevering van de geleverde Producten schriftelijk aan 
LOCATUS te worden gemeld. Ten aanzien van 
Maatwerkprogrammatuur geldt een uiterste 
reclamatietermijn van 30 (dertig) dagen vanaf het 
tijdstip van acceptatie. 

10.3 Na het verstrijken van de respectievelijk in 10.1 en 
10.2 genoemde termijnen wordt de Opdrachtgever 
geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Alsdan 
worden reclamaties niet meer door LOCATUS in 
behandeling genomen. 

10.4 Reclamaties zullen door LOCATUS worden getoetst 
aan de garantiebepalingen van artikel 18. Indien en 
voorzover de reclamatie door LOCATUS gegrond 
wordt bevonden, is LOCATUS uitsluitend verplicht de 
beschadigingen en/of fouten te herstellen c.q. de sto-
ring(en) te verhelpen, dan wel de ondeugdelijke 
(onderdelen van de) Producten te vervangen naar 
keuze van LOCATUS, zonder dat de Opdrachtgever 
daarnaast enig recht kan doen gelden op welke 
vergoeding dan ook. Producten en onderdelen 
daarvan, die door LOCATUS vervangen zijn worden 
eigendom van LOCATUS. 
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10.5 Het reclameren ontslaat de Opdrachtgever niet van 
zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van 
LOCATUS. 

10.6 Retournering van het geleverde kan slechts 
geschieden na voorafgaande toestemming van 
LOCATUS onder door LOCATUS te bepalen 
voorwaarden. 

 
Artikel 11: Betaling 
11.1 Betaling dient te geschieden door storting of 

overmaking op een door LOCATUS aangewezen 
bank- of girorekening binnen 15 (vijftien) dagen na 
factuurdatum. De op de bank/giroafschriften van 
LOCATUS vermelde valutadag wordt als dag van 
betaling aangemerkt. 

11.2 Betaling zal plaatsvinden zonder verrekening of 
opschorting uit welken hoofde dan ook. Klachten over 
een factuur dienen vóór de dag waarop betaling van 
de vergoeding conform 11.1 verschuldigd is per 
aangetekend schrijven te worden gemeld aan 
LOCATUS. 

11.3 Indien de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen 
niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de 
Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zijn en heeft 
LOCATUS, onverminderd haar overig toekomende 
rechten, het recht aan de Opdrachtgever over het 
gehele verschuldigde bedrag rente in rekening te bren-
gen conform de op dat moment geldende wettelijke 
rente. De rente zal worden berekend vanaf de 
vervaldag van de betrokken factuur tot en met de dag 
der algehele voldoening. 

11.4 Bovendien komen alle te maken buitengerechtelijke en 
gerechtelijke incassokosten voor rekening van de 
Opdrachtgever. De hoogte van de aan LOCATUS ver-
schuldigde buitengerechtelijke incassokosten wordt 
berekend overeenkomstig onderstaand incassotarief: 

 over de eerste             €   3.000,-- 15% 
 over het meerdere tot   €   6.000,-- 10% 
 over het meerdere tot € 15.000,--  8% 
 over het meerdere tot €  60.000,--  5% 
 over het meerdere vanaf  €  60.000,--  3%
  met een minimum van € 250,--. 
 
Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud 
12.1 Indien en voor zover is overeengekomen dat de 

Opdrachtgever de eigendom van de geleverde 
Producten verwerft, gaat de eigendom eerst over op 
het moment van volledige betaling van alle bedragen, 
met inbegrip van eventuele rente en kosten, die de 
Opdrachtgever verschuldigd is voor de krachtens de 
Overeenkomst geleverde of te leveren Producten of 
verrichte of nog te verrichten diensten, alsmede 
terzake van vorderingen wegens het tekortschieten in 
de nakoming van zodanige overeenkomsten. Tenzij in 
de Overeenkomst anders is bepaald, komt de drager 
(diskette of Cd-rom) waarop het Standaard 
Softwareproduct of de Maatwerkprogrammatuur is 
vastgelegd voor eigendomsovergang overeenkomstig 
dit artikel in aanmerking. 

12.2 De Opdrachtgever is gehouden voor zorgvuldige 
behandeling van de Producten zorg te dragen en mist 
het recht de geleverde Producten anders dan na 
schriftelijke toestemming van LOCATUS in onderpand 
te geven of anderszins met een beperkt recht te 
bezwaren. 

12.3 Ingeval LOCATUS de Overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald 
gebleven deel van het geleverde terug te nemen. 
Ontbinding en/of terugname laat het recht van 
LOCATUS op schadevergoeding onverlet. 

 
Artikel 13: Standaard Softwareproduct 
13.1 De navolgende bepalingen zijn - in het bijzonder - van 

toepassing, indien LOCATUS de Opdrachtgever het 
recht tot het gebruik van een Standaard 
Softwareproduct verleent. 

13.2 LOCATUS verleent de Opdrachtgever voor de duur 
van de Overeenkomst het niet-exclusieve, niet-over-
draagbare recht tot gebruik van het Standaard 
Softwareproduct en voorzover daarbij Documentatie is 
geleverd, in overeenstemming met de bijgeleverde 
Documentatie. Het Standaard Softwareproduct mag 
slechts door de Opdrachtgever gebruikt worden voor 
eigen, intern, gebruik. De broncode van het Standaard 
Softwareproduct wordt niet aan Opdrachtgever ter be-
schikking gesteld. 

13.3 Het Standaard Softwareproduct (of enig deel daarvan) 
mag uitsluitend worden gebruikt op één 
computersysteem, en wel het systeem van 
Opdrachtgever waarop het Standaard Softwareproduct 
voor het eerst is gebruikt en op één werkplek. Bij even-
tuele storing van het genoemde computersysteem kan 
Opdrachtgever, na LOCATUS hiervan schriftelijk op de 
hoogte te hebben gesteld, het Standaard Software-
product uitsluitend voor de periode dat de storing duurt 
op een ander, geschikt computersysteem gebruiken. 

13.4 Het is de Opdrachtgever toegestaan voor beveiligings- 
en/of archiveringsdoeleinden één reservekopie van het 
Standaard Softwareproduct te maken. Deze kopie zal 
door de Opdrachtgever niet worden gebruikt, doch 
alleen worden aangewend ter vervanging van het 
onbruikbaar geworden originele materiaal en worden 
voorzien van dezelfde aanduidingen, merken, 
nummers en andere onderscheidingstekens als op het 
origineel zijn vermeld en die bepalend zijn voor de 
vaststelling van de (intellectuele eigendoms-)rechten 
en herkomst van het Standaard Softwareproduct. De 
bij het Standaard Softwareproduct geleverde 
Documentatie mag niet gekopieerd worden. 
Opdrachtgever mag het kopiëren niet laten uitvoeren 
door een derde, behoudens voorafgaande schriftelijke 
toestemming van LOCATUS en behoudens voorzover 
de Wet uitdrukkelijk anders bepaalt. 

13.5 Het is Opdrachtgever niet toegestaan, behoudens 
voorafgaande schriftelijke toestemming van 
LOCATUS, het Standaard Softwareproduct en de 
bijgeleverde Documentatie, waaronder begrepen 
verveelvoudigen daarvan, te verhuren, te verpanden, 
dan wel op andere wijze derden enig recht of enige 
aanspraak daarop te verlenen, openbaar te maken, ter 
inzage te geven, of aan derden in gebruik te geven, 
dan wel ten behoeve van derden te gebruiken. 

13.6  Het is Opdrachtgever voorts niet toegestaan het 
 Standaard  Softwareproduct te verbeteren, te 
 wijzigen, te vertalen, aan te vullen of anderszins aan  

reverse engineering te onderwerpen, dan wel door een 
derde te laten wijzigen, aan te laten vullen of aan 
reverse engineering te laten onderwerpen, behoudens 
voorzover zulks zou geschieden in overeenstemming 
met de wettelijke regels aangaande het tot stand 
brengen van de compatibiliteit van het Standaard 
Softwareproduct met andere software. In het laatst 
bedoelde geval dient Opdrachtgever LOCATUS 
schriftelijk en gespecificeerd te verzoeken om de 
benodigde informatie. LOCATUS zal Opdrachtgever 
dan binnen redelijke termijn mededelen of 
Opdrachtgever de beschikking kan krijgen over de 
verlangde informatie en onder welke voorwaarden, 
waaronder mede begrepen financiële voorwaarden en 
voorwaarden betreffende de door Opdrachtgever 
eventueel in te schakelen derden. 

13.7 Indien het Standaard Softwareproduct door LOCATUS 
van een derde toeleverancier is betrokken, zijn de 
gebruiksrechtvoorwaarden van de toeleverancier van 
toepassing in aanvulling op of, bij strijdigheid, in plaats 
van deze voorwaarden. LOCATUS zal de 
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Opdrachtgever op zijn verzoek informeren over de van 
toepassing zijnde bepalingen. 

 
Artikel 14: Maatwerkprogrammatuur 
14.1 De navolgende bepalingen zijn - in het bijzonder - van 

toepassing, indien LOCATUS 
Maatwerkprogrammatuur levert. 

14.2 LOCATUS zal, zo nodig in overleg met Opdrachtgever, 
schriftelijk specificeren welke Maatwerkprogrammatuur 
ontwikkeld zal worden en op welke wijze dit zal ge-
schieden. Na schriftelijke goedkeuring van de spe-
cificaties door Opdrachtgever zal LOCATUS de 
Maatwerkprogrammatuur-ontwikkeling met de nodige 
zorg ter hand nemen op basis van de door 
Opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de juist-
heid en volledigheid waarvan Opdrachtgever instaat. 

14.3 Veranderingen van de Maatwerkprogrammatuur ten 
opzichte van goedgekeurde specificaties vóór het 
moment van levering of installatie dienen schriftelijk te 
worden gemeld bij LOCATUS. Deze veranderingen 
zullen als meerwerk overeenkomstig artikel 5 worden 
beschouwd. 

14.4 LOCATUS verleent aan Opdrachtgever voor 
onbepaalde tijd het niet-exclusieve, niet overdraagbare 
recht tot eigen, intern, gebruik van 
Maatwerkprogrammatuur, en voorzover daarbij 
Documentatie is geleverd, in overeenstemming met de 
bijgeleverde Documentatie. Slechts indien dit uitdruk-
kelijk schriftelijk is overeengekomen, wordt de 
broncode van de Maatwerkprogrammatuur aan 
Opdrachtgever ter beschikking gesteld, welke 
broncode in zulk een geval slechts gebruikt mag 
worden ter waarborging van een continuerend en 
normaal intern gebruik van de Maatwerkpro-
grammatuur. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de 
broncode anderszins te gebruiken of te exploiteren. 
LOCATUS is te allen tijde gerechtigd om (delen van) 
de Maatwerkprogrammatuur en de onderliggende 
broncode te gebruiken in de ruimste zin van het woord 
en aan derden ter beschikking te stellen. 

14.5 Indien uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat 
Opdrachtgever de (intellectuele eigendoms-)rechten 
op de Maatwerkprogrammatuur verkrijgt, zal het 
verkrijgen van deze rechten niet betrekking hebben op 
de (delen van de) Standaard Softwareproducten die 
deel uitmaken van de Maatwerkprogrammatuur. 
Daarvan blijven de (intellectuele eigendoms-)rechten 
bij LOCATUS of haar toeleveranciers berusten. Op 
deze (delen van de) Standaard Softwareproducten die 
deel uitmaken van de Maatwerkprogrammatuur is 
artikel 13 van overeenkomstige toepassing. 

14.6 Indien tussen partijen verschil van mening bestaat over 
de eigendom van respectievelijk de (intellectuele 
eigendoms-)rechten van onderdelen van de Maat-
werkprogrammatuur, wordt ervan uitgegaan dat die 
eigendom resp. rechten bij LOCATUS berusten, 
onverminderd het recht van Opdrachtgever 
tegenbewijs te leveren. 

14.7 LOCATUS zal de te vervaardigen 
Maatwerkprogrammatuur aan Opdrachtgever leveren 
conform de specificaties en de daarop aangebrachte 
veranderingen als bedoeld in artikel 14.3. De levering 
is voltooid, nadat de Maatwerkprogrammatuur ter be-
schikking van Opdrachtgever is gesteld of, indien zulks 
is overeengekomen, na installatie van de 
Maatwerkprogrammatuur bij Opdrachtgever. 

14.8 Na levering of installatie heeft Opdrachtgever de 
mogelijkheid gedurende een periode van maximaal 30 
(dertig) dagen de Maatwerkprogrammatuur te testen, 
tenzij in de Overeenkomst een andere termijn wordt 
genoemd. De inhoud van de acceptatietest wordt vóór 
levering of installatie schriftelijk tussen partijen 
vastgesteld. Levering of installatie door LOCATUS 

houdt tevens het verzoek in de acceptatietest aan te 
vangen. De acceptatietest wordt door de 
Opdrachtgever uitgevoerd. 

 14.9 Gedurende de testperiode van de 
Maatwerkprogrammatuur kunnen Gebreken en/of door 
de Opdrachtgever gewenste Aanpassingen schriftelijk 
gedetailleerd bij LOCATUS gemeld worden. 

14.10 Na afloop van de testperiode zal LOCATUS aan de 
hand van de verzamelde Gebreken en gewenste 
Aanpassingen in overleg met Opdrachtgever vaststel-
len of er (daadwerkelijk) sprake is van een Gebrek of 
van een Aanpassing. 

14.11 In geval van Gebreken zal LOCATUS deze zo spoedig 
mogelijk en naar beste vermogen verhelpen, waarbij 
LOCATUS gerechtigd is tijdelijke oplossingen dan wel 
programmaomwegen of probleemvermijdende 
restricties in de Maatwerkprogrammatuur aan te 
brengen. LOCATUS zal Opdrachtgever schriftelijk 
berichten zodra de Gebreken verholpen zijn, waarna 
Opdrachtgever opnieuw de gelegenheid krijgt de Maat-
werkprogrammatuur gedurende een periode van 10 
(tien) dagen te testen, ingaande op de dag na de 
betreffende schriftelijke berichtgeving van LOCATUS 
over de verholpen Gebreken. In geval van Aanpassin-
gen van de Maatwerkprogrammatuur zal LOCATUS 
deze na aanvaarding van de opdracht van Op-
drachtgever daartoe tegen het door haar gebruikelijk te 
hanteren tarief aanbrengen. 

14.12 Wordt de voortgang van de acceptatietest door een 
Gebrek belemmerd, dan zal LOCATUS zo spoedig 
mogelijk voor de noodzakelijke ondersteuning zorg-
dragen. Ingeval van een Gebrek waardoor het 
functioneren van de Maatwerkprogrammatuur zodanig 
wezenlijk wordt belemmerd dat de acceptatietest moet 
worden afgebroken, wordt de resterende duur van de 
testperiode opgeschort, vanaf het moment van 
feitelijke constatering van het Gebrek tot het moment 
waarop het Gebrek conform artikel 14.11 verholpen is. 

14.13 Indien de testperiode vermeld in artikel 14.8 of indien 
de testperiode vermeld in artikel 14.11 is verstreken 
zonder dat de opdrachtgever gebreken heeft gemeld 
conform het in artikel 14.9 en 14.10 bepaalde, wordt de 
Maatwerkprogrammatuur geacht te zijn aanvaard op 
de dag na verloop van de betreffende testperiode 

14.14 Indien de Opdrachtgever nalaat binnen de geldende 
termijn de overeengekomen acceptatietest uit te -
voeren, of indien de overeengekomen acceptatietest 
niet kan worden uitgevoerd of volbracht door om-
standigheden welke niet aan LOCATUS kunnen wor-
den toegerekend, wordt het geleverde geacht te zijn 
aanvaard op de dag na verloop van de conform artikel 
14.8 geldende termijn, ingaande op de dag waarop 
levering of installatie door LOCATUS plaatsvond. 
Indien tussen partijen niet een acceptatietest is 
overeengekomen wordt het geleverde geacht te zijn 
aanvaard bij aflevering. 

 
Artikel 15: Databestanden 
15.1 De navolgende bepalingen zijn - in het bijzonder - van 

toepassing, indien LOCATUS Databestanden levert. 
15.2 LOCATUS zal steeds de meest recente versie van 

haar Databestanden aan Opdrachtgever leveren. 
LOCATUS spant zich in om de volledigheid, juistheid 
en actualiteit van het aan Opdrachtgever ter beschik-
king gestelde Databestand zo groot mogelijk te doen 
zijn.  

15.3 Opdrachtgever mag de (gegevens in) Databestanden 
slechts voor eigen, intern gebruik aanwenden, en 
slechts voor het doel of de taak als in de 
Overeenkomst omschreven, en Opdrachtgever mag 
deze slechts gebruiken voor in de Overeenkomst 
omschreven producten. Het is opdrachtgever slechts 
toegestaan enkele verveelvoudigingen voor eigen, 



 
 

                                   Algemene Voorwaarden Locatus België, pagina 5/7

intern gebruik te maken van papieren Databestanden. 
Het is Opdrachtgever niet toegestaan digitale 
databestanden te verveelvoudigen. 

15.4 Mededeling aan het publiek en verveelvoudiging van 
(delen van c.q. gegevens in) de Databestanden, al dan 
niet (herkenbaar of niet) verwerkt in andere producten 
(waaronder gegevensbestanden), op papier, digitaal of 
anderszins, buiten het in artikel 15.3 bepaalde, is 
slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van 
LOCATUS toegestaan. Daarbij dient Opdrachtgever 
aan te geven welk deel van de gegevens hij wenst 
mee te delen aan het publiek en/of te verveelvoudigen, 
op welke wijze en in welke oplagen. Indien Databe-
standen niet digitaal zijn aangeleverd, is het scannen 
of digitaliseren van de gegevens in het Databestand 
niet toegestaan.  

15.5 Indien LOCATUS schriftelijk toestemming heeft 
verleend tot mededeling aan het publiek c.q. 
verveelvoudiging van (delen van) de gegevens in de 
Databestanden, is mededeling aan het publiek c.q. 
verveelvoudiging hiervan slechts toegestaan, indien 
LOCATUS daarbij als bron vermeld wordt op de 
volgende wijze: "Bron: LOCATUS". Daarnaast dient 
vermeld te worden dat de auteursrechten en alle 
andere intellectuele eigendomsrechten op de 
betreffende Databestanden bij LOCATUS berusten. 

15.6 Na afloop van de Overeenkomst dienen 
databestanden binnen 1 (een) werkweek 
onomkeerbaar verwijderd te worden. 

 
Artikel 16: Diensten 
16.1 De navolgende bepalingen zijn - in het bijzonder - van 

toepassing indien LOCATUS diensten verleent. 
16.2 Indien het verlenen van diensten in fasen zal plaats-

vinden, zullen LOCATUS en de Opdrachtgever 
afzonderlijke afspraken maken. 

16.3 Onverminderd het in artikel 23 bepaalde, zal 
LOCATUS de Overeenkomst ten aanzien van diensten 
voor aanvang van de uitvoering kunnen ontbinden, 
indien blijkt dat LOCATUS niet de mogelijkheden heeft 
om de overeengekomen diensten te kunnen leveren, 
zonder dat de Opdrachtgever enig recht kan doen 
gelden op welke vergoeding dan ook. 

16.4 LOCATUS zal de Opdrachtgever zo goed mogelijk 
ondersteunen bij telefonische vragen betreffende het 
gebruik van de Producten. Telefonische vragen 
kunnen op werkdagen (in Nederland) tussen 9.00 uur 
en 17.30 uur gesteld worden. LOCATUS is gerechtigd 
de ondersteuning aan Opdrachtgever in rekening te 
brengen op basis van nacalculatie. 

16.5 Indien LOCATUS nieuwe versies en releases van 
Producten aanbiedt, is de Opdrachtgever  niet verplicht 
deze af te nemen. LOCATUS is echter niet gehouden 
tot het leveren van ondersteuning conform het in artikel 
16.4 bepaalde met betrekking tot oudere versies en 
releases van de Producten van zodra er nieuwe 
versies en releases beschikbaar zijn. 

16.6 De kosten van werkzaamheden van LOCATUS, zoals 
bijvoorbeeld training en installatie, al dan niet in het 
kader van een onderhoudsabonnement, waarvoor niet 
expliciete (prijs)afspraken zijn gemaakt, zullen door de 
Opdrachtgever worden vergoed op basis van gebruikte 
materialen, voorrijkosten en gewerkte uren, op basis 
van de dan geldende tarieven van LOCATUS. 

 
Artikel 17: Overmacht 
17.1 Geen van partijen is gehouden tot nakoming indien hij 

daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. 
17.2 Wanneer een overmachtsituatie langer dan 90 

(negentig) dagen heeft geduurd, hebben partijen het 
recht om de Overeenkomst door een daartoe strekken-
de schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke 
tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van 

LOCATUS op betaling door de Opdrachtgever voor 
reeds door LOCATUS verrichte prestaties, voordat 
sprake was van de overmachtsituatie. 

17.3 Onder overmacht van LOCATUS zijn begrepen alle 
omstandigheden, waardoor LOCATUS tijdelijk of 
blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te 
voldoen, zoals werkstaking, transportmoeilijkheden, 
brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder 
geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en be-
drijfsstoringen bij haar c.q. bij haar toeleveranciers, 
alsmede toerekenbare tekortkoming door haar 
toeleveranciers, waardoor LOCATUS haar verplichtin-
gen jegens de Opdrachtgever niet (meer) kan 
nakomen. 

 
Artikel 18: Garantie 
18.1 Behoudens hetgeen in 18.6 is bepaald, garandeert 

LOCATUS de door haar geleverde Producten tegen 
ontwerp-, programmeer-, fabricage- en materiaalfouten 
("fouten"). De garantie houdt uitsluitend in dat 
LOCATUS naar beste vermogen deze fouten zal 
herstellen, dan wel de Producten zal vervangen, zulks 
naar keuze en ter beoordeling van LOCATUS. 
Gebruiksartikelen als disc-packs en andere geheugen-
dragers worden niet vervangen. Producten of onder-
delen daarvan, die ingevolge deze garantie worden 
vervangen, worden eigendom van LOCATUS. 
LOCATUS staat uitdrukkelijk niet in voor de 
volledigheid, juistheid en actualiteit van de (gegevens 
in) Databestanden. Fouten dienen onmiddellijk na 
constatering schriftelijk bij LOCATUS te worden 
gemeld en reproduceerbaar te zijn teneinde in 
behandeling te worden genomen. Herstel van verloren 
gegane gegevens valt uitdrukkelijk niet onder de 
garantie. 

18.2 De garantie is niet van toepassing indien de fouten 
geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, 
onzorgvuldig of ondeskundig, gebruik voor andere dan 
normale (bedrijfs)doeleinden, van buiten komende 
oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, 
indien de Producten door anderen dan LOCATUS zijn 
gewijzigd of worden onderhouden, of indien Op-
drachtgever anderszins in strijd handelt met de 
gebruiksrechten conform de artikelen 13, 14 en 15. 

18.3 Ten aanzien van al hetgeen door LOCATUS is 
geleverd geldt de garantie voor een periode van 3 
(drie) maanden vanaf het tijdstip van levering en ten 
aanzien van Maatwerkprogrammatuur voor een 
periode van 30 (dertig) dagen vanaf het tijdstip van 
acceptatie. 

18.4 Herstel van fouten en vervanging van goederen buiten 
het kader van de toepasselijke garantie zal door 
LOCATUS aan Opdrachtgever in rekening worden 
gebracht, overeenkomstig haar op dat moment 
daarvoor geldende tarieven. 

18.5 Voldoening aan haar garantieverplichtingen door 
LOCATUS geldt als enige en algehele 
schadevergoeding. Tot verdere verplichtingen is 
LOCATUS niet gehouden, noch is de Opdrachtgever 
gerechtigd tot een vordering tot ontbinding van de 
Overeenkomst. 

18.6 Indien de Producten door LOCATUS van een derde 
toeleverancier zijn betrokken, beperkt de garantie zich 
tot de toepasselijke garantie van de toeleverancier. 
LOCATUS zal de Opdrachtgever op zijn verzoek 
informeren over de van toepassing zijnde bepalingen. 

 
Artikel 19: Limitering aansprakelijkheid 
19.1 Onverminderd de garantieverplichting beschreven in 

artikel 18, is LOCATUS uitsluitend aansprakelijk voor 
vergoeding van directe schade. Onder directe schade 
wordt uitsluitend die schade verstaan, die in een direct 
en onlosmakelijk verband staat met de 
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schadeveroorzakende gebeurtenis. Deze beperking 
geldt voor contractuele en buitencontractuele 
aansprakelijkheid, tenzij enige beperking rechtens niet 
is toegestaan. Schade dient onverwijld na ontdekking 
van de schade schriftelijk aan LOCATUS te worden 
medegedeeld. 

19.2 LOCATUS is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor de 
door haar medewerkers en/of de door haar 
ingeschakelde derden aan de Opdrachtgever of 
derden toegebrachte schade, uit welken hoofde of 
door welke oorzaak dan ook, behoudens haar aan-
sprakelijkheid voor directe schade ten gevolge van 
opzet of grove schuld van medewerkers van 
LOCATUS. 

19.3 Iedere aansprakelijkheid van LOCATUS voor indirecte 
schade, zoals onder andere schade welke verband 
houdt met het verloren gaan of de verminking van 
gegevens, winstderving, bedrijfsschade of voor enige 
allerlei andere gevolgschade, door welke oorzaak ook 
ontstaan, is uitdrukkelijk uitgesloten. 

19.4 Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan 
of veroorzaakt door normale slijtage van de geleverde 
Producten of door de ongeschiktheid daarvan voor het 
doel waarvoor de Opdrachtgever het heeft gebruikt, is 
LOCATUS niet aansprakelijk. 

19.5 Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan 
of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of 
ondeskundig gebruik, van de door LOCATUS 
geleverde Producten, is LOCATUS niet aansprakelijk. 

19.6 Indien LOCATUS een dienst (zoals een advies of 
onderhoud) verstrekt, is zij slechts aansprakelijk voor 
de daaruit voortvloeiende schade, indien die schade 
het directe gevolg is van het tekortschieten, welk 
tekortschieten te wijten is aan opzet en of grove schuld 
van (werknemers van) LOCATUS. 

19.7 De Opdrachtgever vrijwaart LOCATUS en haar 
medewerkers voor aanspraken van derden ter 
vergoeding van materiële en immateriële schade, 
welke direct of indirect wordt veroorzaakt door (het 
gebruik van) het door LOCATUS geleverde, tenzij de 
schade direct het gevolg is van opzet/grove schuld van 
medewerkers van LOCATUS. 

19.8 De aansprakelijkheid van LOCATUS wegens een 
toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de met 
de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst is beperkt 
tot 50% van het factuurbedrag van de Overeenkomst 
exclusief BTW per gebeurtenis, waarbij een reeks van 
samenhangende gebeurtenissen geldt als één 
gebeurtenis, en is onder alle omstandigheden in totaal 
beperkt tot het factuurbedrag van de Overeenkomst 
exclusief BTW. Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk 
een duurovereenkomst is met een looptijd van meer 
dan één jaar, wordt het factuurbedrag gesteld op het 
totaal van de vergoedingen exclusief BTW bedongen 
voor 1 (één) jaar. De aansprakelijkheid van LOCATUS 
voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor 
materiële schade ontstaan door onrechtmatige daad 
zal in geen geval meer bedragen dan € 450.000,=. 

 
Artikel 20: Intellectuele eigendomsrechten en vrijwaring 
20.1 De (intellectuele eigendoms-)rechten met betrekking 

tot de Producten, de onderliggende broncode, de 
bijbehorende Documentatie, alsmede ver-
veelvoudigingen, wijzigingen, vertalingen en 
uitbreidingen daarvan, blijven te allen tijde bij 
LOCATUS of bij haar toeleveranciers, tenzij uitdruk-
kelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Op-
drachtgever zal alle onderscheidingstekens met 
betrekking tot de (intellectuele eigendoms-)rechten van 
LOCATUS verwijderen noch wijzigen. 

20.2 Door het in ontvangst nemen van een Product verplicht 
Opdrachtgever zich tot het nemen van passende (tech-
nische) maatregelen om gebruik door derden of mis-

bruik door eigen medewerkers van het Product en/of 
de daarin opgenomen gegevens te voorkomen. 

20.3 LOCATUS behoudt zich het recht voor veranderingen 
aan te brengen in door haar geleverde Producten en 
de broncode daarvan, of onderdelen daarvan te 
vervangen, mits de werking ervan daardoor niet 
wezenlijk wordt aangetast. 

20.4 LOCATUS vrijwaart Opdrachtgever tegen aanspraken 
van derden uit hoofde van beweerde inbreuk op 
intellectuele eigendomsrechten van die derden inzake 
door LOCATUS ontwikkelde Producten of enig deel 
daarvan, mits LOCATUS van deze aanspraken direct 
schriftelijk in kennis wordt gesteld zodra 
Opdrachtgever daarvan op de hoogte geraakt, en 
Opdrachtgever de behandeling van het geschil uit-
sluitend aan LOCATUS overlaat en daarbij aan 
LOCATUS alle medewerking verleent. 

20.5 Indien in rechte onherroepelijk vast staat dat de door 
LOCATUS ontwikkelde Producten inbreuk maken op 
enig intellectueel eigendomsrecht van derden en 
Opdrachtgever daardoor het recht tot gebruik wordt 
ontzegd, zal LOCATUS voor haar rekening en te hare 
keuze: 

 a. hetzij zorgen dat Opdrachtgever alsnog het recht 
verkrijgt het gebruik voort te zetten; 

 b. hetzij het inbreuk makende onderdeel zodanig 
wijzigen dat de inbreuk wordt beëindigd; 

 c. hetzij het inbreuk makende onderdeel vervangen 
door een onderdeel, met gelijkwaardige ge-
bruiksmogelijkheden, dat geen inbreuk maakt; 

 d. hetzij het betrokken Product in zijn geheel 
terugnemen tegen terugbetaling van de daarvoor 
betaalde prijs, verminderd met redelijke af-
schrijvingen, zonder tot verdere schadevergoe-
ding gehouden te zijn. 

20.6 LOCATUS is niet aansprakelijk voor inbreuken die 
veroorzaakt worden door (het gebruik van) het door 
haar geleverde in samenhang met niet door haar 
geleverde producten, of door het gebruik op een 
andere wijze dan waarvoor de geleverde Producten 
zijn ontwikkeld of bestemd, of door een wijziging die 
zonder schriftelijke instemming van LOCATUS in de 
geleverde Producten is aangebracht. 

20.7 Indien de Producten door LOCATUS van een derde 
toeleverancier zijn betrokken, beperkt de vrijwaring 
tegen aanspraken van derden uit hoofde van be-
weerde inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van 
die derden inzake door LOCATUS geleverde Pro-
ducten of enig deel daarvan, alsmede tegen de 
aansprakelijkheid tot het treffen van maatregelen in 
verband met een beweerde inbreuk zich tot de 
toepasselijke bepalingen van de toeleverancier. 
LOCATUS zal de Opdrachtgever op zijn verzoek 
informeren over de van toepassing zijnde bepalingen. 

20.8 Indien een order door LOCATUS moet worden uitge-
voerd naar ontwerpen, tekeningen, andere 
aanwijzingen of gegevens door of namens de 
Opdrachtgever verstrekt, garandeert de Opdrachtgever 
dat daardoor geen (intellectuele eigendoms-)rechten 
van derden worden aangetast. De Opdrachtgever 
vrijwaart LOCATUS tegen alle aanspraken van derden 
welke jegens haar terzake van gestelde aantasting 
worden geldend gemaakt. 

20.9 Aansprakelijkheid van en vrijwaring door LOCATUS 
onder dit artikel is de enige aansprakelijkheid c.q. 
vrijwaring die LOCATUS geeft met betrekking tot 
inbreuken op de (intellectuele eigendoms-)rechten 
inzake de door LOCATUS geleverde Producten. 

 
Artikel 21: Geheimhouding 
21.1 Opdrachtgever is verplicht tot volledige geheimhouding 

van de Producten, de Documentatie, het bedrijf en de 
diensten van LOCATUS, alsmede de daarin vervatte 
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know-how ("vertrouwelijke informatie") en zal deze op 
geen enkele wijze en in geen enkele vorm bekend 
maken aan derden, en Opdrachtgever staat ervoor in 
dat deze vertrouwelijke informatie niet door nalatigheid 
van Opdrachtgever bekend zal worden aan derden, 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
LOCATUS. De Opdrachtgever is verplicht maatregelen 
te treffen opdat deze geheimhouding door zijn mede-
werkers in acht wordt genomen. 

21.2 Partijen zijn ook overigens over en weer verplicht tot 
volledige geheimhouding jegens derden van elkaar 
over en weer verstrekte vertrouwelijke informatie. De 
Opdrachtgever is verplicht maatregelen te treffen 
opdat deze geheimhouding door zijn medewerkers in 
acht wordt genomen. 

21.3 Indien Opdrachtgever in strijd handelt met het in dit 
artikel bepaalde, zal Opdrachtgever per door 
LOCATUS geconstateerde overtreding een 
onmiddellijk opeisbare, niet voor rechterlijke matiging 
vatbare boete verbeuren ten gunste van LOCATUS, 
welke gelijk is aan € 250.000,=, onverminderd de 
overige rechten van LOCATUS, zoals haar recht op 
schadevergoeding. 

 
Artikel 22: Ontbinding/Beëindiging 
22.1 De Opdrachtgever wordt geacht van rechtswege in 

verzuim te zijn en de (resterende) schuld zal onmid-
dellijk opeisbaar zijn, ingeval: 

 a. de Opdrachtgever enige verplichting van de 
Overeenkomst in het bijzonder de betaling niet of 
niet tijdig nakomt; 

 b. LOCATUS goede gronden heeft te vrezen dat de 
Opdrachtgever in de nakoming zal tekortschieten 
en de Opdrachtgever niet voldoet aan een 
schriftelijke aanmaning met opgave van die 
gronden om zich binnen een bij die aanmaning 
gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn 
verplichtingen na te komen; 

 c. de Opdrachtgever zijn eigen faillissement 
aanvraagt, in staat van faillissement wordt 
verklaard, tot boedelafstand overgaat, een 
verzoek tot opschorting van betaling van betaling 
indient, dan wel beslag op het geheel of een 
gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit 
niet binnen 15 (vijftien) dagen na beslaglegging 
wordt opgeheven; 

 d. de Opdrachtgever overgaat c.q. besluit tot 
staking of overdracht van zijn bedrijf of een 
belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen 
de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of 
reeds bestaande vennootschap, dan wel over-
gaat c.q. besluit tot wijzing van de doelstelling 
van zijn bedrijf of tot ontbinding; 

  e. van overlijden, indien de Opdrachtgever een 
  natuurlijk persoon is. 

22.2 LOCATUS is in de 22.1 genoemde gevallen gerechtigd 
zonder enige verplichting tot schadevergoeding en 
onverminderd de haar toekomende rechten, zoals 
rechten ten aanzien van reeds vervallen kosten of 
rente en het recht op schadevergoeding en zonder dat 
ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst daartoe is 
vereist:  

 a.  de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk 
ontbonden te verklaren door een daartoe 
strekkende schriftelijke mededeling aan de 
Opdrachtgever en/of 

 b. enig door de Opdrachtgever aan LOCATUS 
verschuldigd bedrag terstond en in zijn geheel op 
te eisen en/of 

 c. het ingevolge artikel 12 gevestigde 
eigendomsvoorbehoud in te roepen en/of 

 d. alvorens verder te presteren eerst van de 
Opdrachtgever zekerheid te verkrijgen voor de 

(tijdige) nakoming van zijn 
betalingsverplichtingen. 

22.3 Ingeval de Overeenkomst op enigerlei wijze wordt 
beëindigd of ontbonden blijven de bepalingen 
betreffende intellectuele eigendom, geheimhouding, 
ontbinding/beëindiging, toepasselijk recht en 
geschillen onverkort van toepassing. 

 
Artikel 23: Verplichtingen na beëindiging Overeenkomst 
23.1 Indien op enigerlei wijze de Overeenkomst wordt 

beëindigd om wat voor reden dan ook, dan is 
Opdrachtgever gehouden binnen 5 (vijf) dagen na 
beëindiging: 

 a. het Standaard Softwareproduct alsmede alle 
verveelvoudigingen daarvan uit zijn computersys-
teem dan wel andere computersystemen te 
verwijderen. 

 b. het Standaard Softwareproduct alsmede de 
Documentatie en alle van LOCATUS afkomstige 
schriftelijke informatie, alsmede alle verveelvou-
digingen daarvan, op eigen kosten aan 
LOCATUS te retourneren dan wel LOCATUS op 
haar verzoek en op kosten van Opdrachtgever in 
staat te stellen deze op te halen. 

23.2 Het is Opdrachtgever niet toegestaan op enigerlei 
wijze gebruik te maken van het Standaard 
Softwareproduct waarvan het gebruiksrecht is afgelo-
pen of anderszins is beëindigd. 

23.3 Voorzover LOCATUS met betrekking tot de 
Maatwerkprogrammatuur de eigendomsrechten ex 
artikelen 12 en 14 van deze voorwaarden heeft, is zij 
op basis van de in artikel 23.1 genoemde 
omstandigheden in ieder geval gerechtigd het ge-
bruiksrecht daarvan te beëindigen. De voorgaande 
leden van dit artikel zijn dan van overeenkomstige 
toepassing. 

 
Artikel 24: Demoversies 
24.1 Indien LOCATUS, al dan niet tegen een vergoeding, 

Producten voor demonstratiedoeleinden ter 
beschikking stelt aan de Opdrachtgever, zijn de 
bepalingen in deze voorwaarden, meer in het bijzonder 
de artikelen 13, 15, 20 en 21 van overeenkomstige 
toepassing. 

24.2 Zelfs indien partijen schriftelijk een bepaalde demon-
stratieperiode hebben afgesproken is LOCATUS 
gerechtigd de Producten met onmiddellijke ingang 
terug te vragen, aan welk verzoek Opdrachtgever 
onverwijld gehoor zal geven. 

 
Artikel 25: Algemeen 
25.1 De rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst 

waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn 
niet overdraagbaar en niet vatbaar voor cessie of het 
vestigen van een zekerheidsrecht, behoudens vooraf-
gaande schriftelijke toestemming van de andere partij. 

 
Artikel 26: Toepasselijk recht en geschillen 
26.1 Op de tussen partijen gesloten Overeenkomst en 

daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend 
het Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van 
het Weens Koopverdrag. 

26.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende 
met de Overeenkomst waarop deze voorwaarden van 
toepassing zijn of deze voorwaarden zelf en haar uitleg 
of uitvoering, alsmede geschillen naar aanleiding van 
nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg 
mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoeg-
de rechter te Brussel of de in de vestigingsplaats van 
de Opdrachtgever bevoegde rechter, naar keuze van 
LOCATUS. 

 


