ALGEMENE VOORWAARDEN LOCATUS NEDERLAND
Artikel 1: Definities
1.1
In deze voorwaarden wordt onder de navolgende begrippen verstaan:
Gebruiker
LOCATUS
Databestanden

Documentatie

Opdrachtgever
Overeenkomst
Producten
Toegangcodes

: Natuurlijk persoon of rechtspersoon die producten van Locatus afneemt.
: Locatus B.V
: Alle door LOCATUS geleverde en beschikbaar gestelde bestanden, zowel op papier, digitaal, online of
anderszins, bestaande uit een verzameling van gegevens, waaronder tevens wordt verstaan (papieren of
digitale) kaarten/plattegronden of rapportages.
: Alle handleidingen, schema's, tekeningen, configuraties, specificaties en andere schriftelijke informatie
behorende bij de Producten, die de eigenschappen en gebruiksmogelijkheden van de Producten
weergeven.
: Degene aan wie LOCATUS een aanbieding doet voor het leveren van Producten en/of diensten, alsmede
degene met wie LOCATUS een Overeenkomst sluit.
: De tussen Opdrachtgever en LOCATUS gesloten overeenkomst strekkende tot levering van Producten
en/of diensten door LOCATUS (daaronder mede inbegrepen het verlenen van gebruiksrechten).
: Alle producten die door LOCATUS aan de Opdrachtgever worden geleverd (inclusief de Databestanden,
de toegangscodes en dragers waarop gegevens zijn vastgelegd en het gebruik van de Software).
: Een wachtwoord, password en/of gebruikersnaam die persoonlijk verbonden is aan een gebruiker.
Toegangcodes kunnen de gebruiker toegang verschaffen tot de afgenomen producten.

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.
Ingeval van strijdigheid van bepalingen van deze
Algemene Voorwaarden met bepalingen uit de
Overeenkomst prevaleren de bepalingen uit de
Overeenkomst.
2.2
Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover
deze schriftelijk door LOCATUS zijn aanvaard en gelden
alleen voor de desbetreffende Overeenkomst(en).
2.3
Locatus heeft het recht deze algemene voorwaarden
tussentijds te wijzigen. De opdrachtgever zal van de
wijziging tijdig in kennis worden gesteld.
2.4
Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of deze
voorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins
onafdwingbaar wordt, dan blijven de overige voorwaarden
volledig van kracht. Partijen zullen over de inhoud van een
nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de
inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk
benadert.
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 onverwijld, 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
Een 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 werkdagen
na de datum van de opdrachtbevestiging schriftelijk
bezwaar maakt.
4.2
Voor de levering van Producten en/of diensten waarvoor
in verband met de aard en/of omvang geen
opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur
tevens als opdrachtbevestiging welke wordt geacht de
Overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de
Opdrachtgever onverwijld protesteert.
4.3
Aanvullingen en wijzigingen op een Overeenkomst binden
LOCATUS slechts voor zover zij door LOCATUS
schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 5: Wijzigingen en meerwerk
5.1
Opdrachtgever kan LOCATUS verzoeken om met een
wijziging, aanvulling of correctie van de Overeenkomst in
te stemmen. LOCATUS is tot een dergelijke instemming
niet verplicht. LOCATUS kan een dergelijke instemming
slechts schriftelijk geven.
5.2
Onafhankelijk van een verzoek als bedoeld in 5.1, zal
meerwerk - voor zover 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 meerwerk, 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 binnen 5 werkdagen na de bovenbedoelde
kennisgeving door LOCATUS.
Artikel 6: Levertijd
6.1
Alle door LOCATUS genoemde (leverings)termijnen zijn
bij benadering. LOCATUS zal zich inspannen deze
(leverings)termijnen te halen. Opgegeven
leveringstermijnen zullen echter nimmer zijn te
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beschouwen als een fatale termijn. Bij niet tijdige levering
dient LOCATUS schriftelijk ingebreke te worden gesteld,
waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet
worden geboden.
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
LOCATUS draagt zorg voor fysieke en/of digitale
verzending van Producten naar het door Opdrachtgever
opgegeven afleveringsadres.
7.2
Indien is overeengekomen dat de leveringen van de
Producten en/of maatwerk in fasen zullen plaatsvinden,
mag LOCATUS de leveringen 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.
Artikel 8: Prijzen
8.1
Alle prijzen, vergoedingen en tarieven (hierna "prijzen")
zijn in euro en exclusief BTW.
8.2
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 9: Reclames
9.1
De Opdrachtgever is verplicht het door LOCATUS
geleverde zo snel mogelijk na aflevering op
beschadigingen, fouten en/of storingen te controleren.
Eventuele beschadigingen, fouten en/of storingen van het
geleverde dienen direct doch uiterlijk binnen 10
werkdagen na aflevering, schriftelijk aan LOCATUS
gemeld te worden.
9.2
Na het verstrijken van de in 9.1 genoemde termijn wordt
de Opdrachtgever geacht het geleverde te hebben
goedgekeurd. Alsdan is Locatus niet meer verplicht de
reclames in behandeling te nemen.
9.3
Het reclameren ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn
betalingsverplichtingen ten opzichte van LOCATUS.
Artikel 10: Betaling
10.1
Betaling dient te geschieden door storting of overmaking
op een door LOCATUS aangewezen bank- rekening
binnen 15 dagen na factuurdatum.
10.2
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 10.1 verschuldigd is schriftelijk te
worden gemeld aan LOCATUS. Het uiten van een klacht
ontslaat Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting.
10.3
Indien de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet
binnen de overeengekomen termijn betaalt, is de
Opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling in
verzuim en heeft LOCATUS, onverminderd haar overig
toekomende rechten, het recht aan de Opdrachtgever
over het gehele verschuldigde bedrag wettelijke rente in
rekening te brengen. De rente zal worden berekend vanaf
de vervaldag van de betrokken factuur tot en met de dag
der algehele voldoening.
Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud
11.1
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 Overeenkomst
geleverde of te leveren Producten en/of diensten.
Artikel 12: Software
12.1
De navolgende bepalingen zijn van toepassing, indien
LOCATUS de Opdrachtgever het recht tot het gebruik van
Software verleent.
12.2
LOCATUS verleent de Opdrachtgever voor de duur van
de Overeenkomst het niet-exclusieve, niet-overdraagbare
recht tot gebruik van de Software. De Software mag
slechts door de Opdrachtgever gebruikt worden voor
eigen, intern, gebruik. De broncode van de Software wordt
niet aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld.
12.3
De Software (of enig deel daarvan) mag enkel en
uitsluitend worden gebruikt voor het raadplegen van
Databestanden overeenkomstig de afgegeven licentie.
12.5
Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan, de
Software en de bijgeleverde Documentatie, waaronder
begrepen verveelvoudigingen 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.
12.6
Het is Opdrachtgever voorts uitdrukkelijk niet toegestaan
de Software te laten wijzigen, te
vertalen, aan te vullen of anderszins aan
revers engineering te onderwerpen. Het aanmaken van
eigen webservices, data geocoderen of opslaan van eigen
web maps (digitale kaarten) is tevens niet toegestaan.
Artikel 13: Databestanden
13.1
De navolgende bepalingen zijn - in het bijzonder - van
toepassing, indien LOCATUS Databestanden levert en/of
in gebruik geeft.
13.2
LOCATUS zal indien en voor zover gewenst steeds de
meest recente versie van haar Databestanden aan
Opdrachtgever leveren. LOCATUS spant zich in om het
aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde Databestand
volledig, juist en actueel te houden.
13.3
Opdrachtgever mag de (gegevens in) Databestanden
slechts voor eigen, intern gebruik aanwenden. Het is
Opdrachtgever niet toegestaan digitale databestanden te
verveelvoudigen.
13.4
Openbaarmaking 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 13.3 bepaalde, is slechts na
voorafgaande schriftelijke toestemming van LOCATUS
toegestaan. LOCATUS kan echter nimmer schriftelijke
goedkeuring verlenen voor het openbaarmaken of
verveelvoudigen van de Databestanden via social media
platformen.
13.5
Indien LOCATUS schriftelijk toestemming heeft verleend
tot openbaarmaking c.q. verveelvoudiging van (delen van)
de gegevens in de Databestanden, is openbaarmaking
c.q. verveelvoudiging hiervan slechts toegestaan, indien
LOCATUS daarbij als bron vermeld wordt op de volgende
wijze: "Bron: LOCATUS".
13.6
Na afloop van de overeenkomst dienen databestanden
binnen 1 werkweek onomkeerbaar verwijderd te worden
van alle informatiedragers.
Artikel 14: Overmacht
14.1
Geen van partijen is gehouden tot nakoming van enige
wettelijke of overeengekomen verplichting indien hij
daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.
14.2
Wanneer een overmachtssituatie langer dan negentig
dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de
overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke
mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst te
ontbinden, onverminderd het recht van LOCATUS op
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betaling door de Opdrachtgever voor reeds door
LOCATUS verrichte prestaties, voordat sprake was van de
overmachtssituatie.
Onder overmacht van LOCATUS zijn begrepen alle
omstandigheden, waardoor LOCATUS tijdelijk of blijvend
niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen.

Artikel 15: Garantie
15.1
Behoudens hetgeen in 15.4 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. 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.
15.2
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 Opdrachtgever anderszins in strijd
handelt met de gebruiksrechten conform de artikelen 12
en 13.
15.3
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.
15.4
Indien de Producten door LOCATUS van een
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 16: Limitering aansprakelijkheid
16.1
Indien zich bij de uitvoering van een overeenkomst een
gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van
LOCATUS leidt, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot
het bedrag dat in dat geval onder de door LOCATUS
afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt
uitbetaald.
16.2
Indien LOCATUS aansprakelijk is voor schade aan
personen of zaken, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot
het bedrag dat onder de
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van LOCATUS
wordt uitgekeerd.
16.3
Indien om welke reden dan ook geen van de genoemde
verzekeringen aanspraak geeft op enig bedrag, dan is de
aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag overeenkomend
met het gedeclareerde tarief voor de overeenkomst
waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit. Bij
duurovereenkomsten met een langere looptijd dan 1 jaar
wordt het bedrag verder beperkt tot het bedrag dat over
het afgelopen jaar is gedeclareerd. De aansprakelijkheid
van LOCATUS voor schade door dood of lichamelijk letsel
of voor materiële schade zal in geen geval meer bedragen
dan € 450.000,--.
16.4
Een vordering tot schadevergoeding op LOCATUS vervalt
indien LOCATUS niet binnen twaalf maanden nadat de
schade is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen
worden hiervan in kennis is gesteld.
16.5
De opdrachtgever vrijwaart LOCATUS tegen aanspraken
van derden, welke aanspraken voortvloeien uit de
uitvoering van de Overeenkomst tussen LOCATUS en
Opdrachtgever, tenzij sprake is van opzet of grove schuld
van LOCATUS.

Artikel 17: Intellectuele eigendomsrechten en vrijwaring

17.1

17.2

17.3

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder het
Auteursrecht en de rechten omschreven in de
Databankenwet met betrekking tot de Producten, de
onderliggende broncode, de bijbehorende Documentatie,
alsmede verveelvoudigingen, wijzigingen, vertalingen en
uitbreidingen daarvan, blijven te allen tijde bij LOCATUS
of bij haar toeleveranciers, tenzij uitdrukkelijk anders
schriftelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal alle
onderscheidingstekens met betrekking tot de
(intellectuele) eigendomsrechten van LOCATUS noch
verwijderen noch wijzigen.
Door het in ontvangst nemen van een Product verplicht
Opdrachtgever zich tot het nemen van passende (technische) maatregelen om gebruik door derden of misbruik
door eigen medewerkers van het Product en/of de daarin
opgenomen gegevens te voorkomen.
Indien een order door LOCATUS moet worden uitgevoerd
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 ter zake
van gestelde aantasting worden geldend gemaakt.

Artikel 18: Geheimhouding
18.1
Opdrachtgever is verplicht tot volledige geheimhouding
van de Producten, de Documentatie, het bedrijf en de
diensten van LOCATUS, alsmede de daarin vervatte
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 medewerkers in acht
wordt genomen.
18.2
Partijen zijn 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.
Artikel 19: Ontbinding/Beëindiging
19.1
De Opdrachtgever wordt geacht van rechtswege in
verzuim te zijn en de (resterende) schuld zal onmiddellijk
opeisbaar zijn, ingeval:
a.
de Opdrachtgever enige verplichting van de
Overeenkomst in het bijzonder de betaling niet of
niet tijdig nakomt;
b.
de Opdrachtgever zijn eigen faillissement aanvraagt,
in staat van faillissement wordt verklaard, tot
boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance
van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of
een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit
niet binnen 15 dagen na beslaglegging wordt
opgeheven;
c.
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 overgaat c.q. besluit tot
wijzing van de doelstelling van zijn bedrijf of tot
ontbinding;
19.2
LOCATUS is in de 19.1 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
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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 11 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.
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 20: Verplichtingen na beëindiging Overeenkomst
20.1
Indien op enigerlei wijze de Overeenkomst wordt
beëindigd om wat voor reden dan ook, dan is
Opdrachtgever gehouden binnen 5 werkdagen na
beëindiging de Software en Databestanden alsmede alle
verveelvoudigingen daarvan uit zijn computersysteem dan
wel andere computersystemen te verwijderen.
20.2
Het is Opdrachtgever niet toegestaan op enigerlei wijze
gebruik te maken van De Software of Databestanden
waarvan het gebruiksrecht is afgelopen of anderszins is
beëindigd.
Artikel 21: Anti corruptiewetgeving
21.1
LOCATUS zal ervoor zorg dragen dat zijn
vertegenwoordigers, directeuren, medewerkers en
subcontractors:
1. Zich houden aan alle van toepassing zijnde wetten,
regelgevingen, codes en sancties met betrekking tot
anti-omkoping en anti-corruptie.
2. Zich niet inlaten met activiteiten, praktijken of gedrag
dat een delict kan vormen onder deze wetgeving
3. Adequaat beleid en adequate procedures voor de
naleving van deze wetgeving instellen en handhaven.
Artikel 22: Algemeen
22.1
De rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst
waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn niet
overdraagbaar en niet vatbaar voor cessie of het vestigen
van een beperkt recht en niet-sublicentieerbaar,
behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de
andere partij.
Artikel 23: Toepasselijk recht en geschillen
23.1
Op alle tussen partijen gesloten Overeenkomsten en
daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend
het Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van
het Weens Koopverdrag.
23.2
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 bevoegde rechter in het
arrondissement Midden Nederland of in het
arrondissement van de vestigingsplaats van de
Opdrachtgever, naar keuze van LOCATUS.
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