ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN BOAL SYSTEMEN B.V.

Artikel 1 Algemene bepalingen en definities
1.1 Onder Voorwaarden wordt verstaan de algemene verkoopvoorwaarden van BOAL Systemen B.V. (hierna ook: BOAL).
1.2 Onder Wederpartij wordt verstaan iedere partij met wie BOAL een rechtsbetrekking aangaat.
1.3 Onder Overeenkomst wordt verstaan de rechtsbetrekking die BOAL met de Wederpartij aangaat tot levering van roerende zaken en/of het verrichten van diensten.
1.4 Onder Meerwerk wordt verstaan alle door de Wederpartij verlangde werkzaamheden, waaronder mede begrepen wijziging van de overeengekomen werkzaamheden, die niet in de
Overeenkomst zijn opgenomen.
1.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn de Voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen van BOAL en Overeenkomsten. Deze Voorwaarden zullen ook, nadat zij onderdeel van
enige Overeenkomst zijn gaan vormen, onderdeel uitmaken van nadien gesloten Overeenkomsten, zelfs indien bij de totstandkoming van die nadien gesloten Overeenkomsten niet naar de
toepasselijkheid van de Voorwaarden is verwezen, zulks tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
1.6 Van de Voorwaarden afwijkende bepalingen gelden slechts indien zij bij schriftelijke overeenkomst, ondertekend door daartoe blijkens het Handelsregister bevoegde vertegenwoordigers van
partijen zijn overeengekomen. De afwijkingen gelden uitsluitend voor de aanbieding of de Overeenkomst waarvoor deze zijn gemaakt.
1.7 Gehele of gedeeltelijke nietigheid van enige bepaling uit de Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van de Voorwaarden niet aan.
1.8 Toepasselijkheid van de door de Wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij BOAL deze schriftelijk heeft aanvaard.
Artikel 2 Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
2.1 Elk aanbod, waaronder begrepen die welke zijn opgenomen in door BOAL uitgegeven brochures en prijslijsten, is vrijblijvend en wordt eerst bindend voor BOAL op het moment dat de bestelling
schriftelijk is bevestigd door een daartoe blijkens het Handelsregister bevoegde vertegenwoordiger van BOAL of doordat door BOAL zonder voorbehoud op voor de Wederpartij onmiskenbare wijze
uitvoering is gegeven aan de Overeenkomst.
2.2 Afbeeldingen, tekeningen, gewichten, proeven (sampels), afmetingen en kleuren die onderdeel vormen van een aanbod van BOAL binden haar niet, tenzij de juistheid daarvan schriftelijk door
BOAL is gegarandeerd.
2.3 Elk aanbod is, voorzover voor handen, gebaseerd op de door de Wederpartijverstrekte tekeningen en gegevens.
2.4 Alle aanbiedingen gelden voor de termijn zoals in de aanbieding is vermeld. Indien geen termijn is vermeld, geldt de aanbieding 30 kalenderdagen. Een aanbieding kan door BOAL worden
verlengd door een schriftelijke mededeling aan de Wederpartij..
Artikel 3 Prijzen
3.1 De in een aanbod genoemde prijzen hebben slechts betrekking op die werkzaamheden en/of leveringen welke uitdrukkelijk in het aanbod worden omschreven.
3.2 Alle prijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau van het moment van het tot stand komen van de Overeenkomst en gelden “af fabriek” (ex works), conform Incoterms 2010. De prijzen zijn exclusief
BTW, eventueel verschuldigde omzetbelasting, kosten van transport en levering, verpakking, assurantie, heffingen en belastingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3.3 Wijzigingen in kostprijsfactoren waaronder, doch uitdrukkelijk niet gelimiteerd tot arbeidslonen, kostprijzen van grondstoffen of materialen, transportkosten die betrekking hebben op de
overeengekomen prestatie en die zich na het aangaan van de Overeenkomst voordoen, geven BOAL het recht deze door te berekenen aan de Wederpartij. Indien voornoemde prijsverhoging in
totaal meer dan 20% van de overeengekomen prijs exclusief BTW bedraagt, zal de Wederpartij gerechtigd zijn de Overeenkomst (tussentijds) door opzegging te beëindigen, mits hij zulks
onverwijld na kennisneming aan BOAL schriftelijk mededeelt. De Wederpartij heeft in geval van beëindiging geen recht op schadevergoeding.
Artikel 4 Intellectueel eigendom
Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot door BOAL aan de Wederpartij ter beschikking gestelde documenten (zoals, maar niet beperkt tot: ontwerpen, toelichtingen,
technische omschrijvingen, statische berekeningen en constructietekeningen) en modellen blijven bij BOAL berusten. Deze documenten mogen niet door de Wederpartij aan derden ter inzage
worden gegeven zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BOAL. De Wederpartij verkrijgt na levering door BOAL slechts het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht tot gebruik van de
door BOAL in verband met de uitvoering van de Overeenkomst vervaardigde documenten en modellen in het kader van de gebruikelijke exploitatie van diens onderneming.
Artikel 5 Adviezen, ontwerpen en materialen
5.1 De Wederpartij kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van BOAL krijgt voorzover deze buiten de Overeenkomst zijn verstrek.
5.2 De Wederpartij is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen, berekeningen, ontwerpen en voor de functionele geschiktheid van door of namens hem voorgeschreven
materialen.
5.3 De Wederpartij vrijwaart BOAL voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens de Wederpartij verstrekte tekeningen, berekeningen, ontwerpen, materialen,
monsters, modellen en dergelijke.
Artikel 6 Levering en risico-overgang
6.1 Levering vindt plaats “af fabriek” (ex works), conform Incoterms 2010, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het risico gaat over op de Wederpartij op het moment dat BOAL het product
feitelijk ter beschikking stelt aan de Wederpartij.
6.2 Indien de Wederpartij in verzuim blijft met de afname van het product zal BOAL gerechtigd zijn de kosten van opslag van het product aan de Wederpartij in rekening te brengen en draagt de
Wederpartij het risico van de opslag, onverminderd het recht van BOAL om alsnog nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen en over te gaan tot ontbinding van de Overeenkomst.
6.3 Ongeacht het bepaalde in het vorige lid kunnen de Wederpartij en BOAL overeenkomen dat BOAL voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat
geval op de Wederpartij. De Wederpartij dient zich tegen deze risico’s te verzekeren.
6.4 Schriftelijk overeengekomen afleveringstermijnen beginnen te lopen vanaf de dag dat BOAL de Overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd, doch niet voordat BOAL van de Wederpartij de voor
de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens, documenten en voorwerpen heeft ontvangen en hiervan kennis heeft kunnen nemen.
6.5 De afleveringstermijn/opleverdatum is vastgesteld in de verwachting, dat de voorzienbare omstandigheden ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst dezelfde blijven tijdens de
uitvoering van de werkzaamheden en de nodige materialen van derden tijdig worden afgeleverd aan BOAL.
6.6 Vertraging als gevolg van gewijzigde omstandigheden en/of door niet tijdige aflevering van materialen door de Wederpartij of derden (waaronder ook verstaan dienen te worden: leveranciers
van BOAL en ongeacht de oorzaak daarvan), betekent dat de aflevertijden worden verlengd met de periode van de vertraging.
6.7 BOAL is verplicht zich zoveel mogelijk aan de afleveringstermijn te houden, maar is, tenzij schriftelijk is overeengekomen dat een afleveringstermijn fataal is en onverminderd het bepaalde in
art. 8, niet aansprakelijk voor de gevolgen van een overschrijding. Een overschrijding van de leveringstermijn geeft de Wederpartij geen recht tot het vorderen van schadevergoeding of boete
hoegenaamd ook, tot het weigeren af te nemen van de zaken en/of diensten, of tot geheel of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst. Wel heeft de Wederpartij het recht om na het
verstrijken van de afleveringstermijn BOAL schriftelijk te sommeren alsnog binnen 30 werkdagen af te leveren. Bij overschrijding van deze termijn heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst
te ontbinden. In geval van een verlenging van de afleveringstermijn wordt de afleveringstermijn eerst geacht te zijn verstreken na verloop van de verlengde afleveringstermijn.
6.8 BOAL is gerechtigd een bestelling in zijn geheel, dan wel achtereenvolgens in gedeelten te leveren. In dat laatste geval is BOAL gerechtigd om elke deellevering afzonderlijk aan de Wederpartij
te factureren en daarvoor een betaling te verlangen. Indien en zolang een deelzending door de Wederpartij niet wordt betaald, is BOAL niet tot levering van de volgende deelzending verplicht.
BOAL is gerechtigd een keuze te maken de Overeenkomst voor zover deze nog niet is uitgevoerd zonder enige ingebrekestelling van de Wederpartij op te schorten of te ontbinden, onverlet haar
overige rechten, waaronder haar recht op schadevergoeding.
Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
7.1 BOAL blijft eigenaar van alle aan de Wederpartij geleverde zaken totdat alle vorderingen die BOAL op de Wederpartij heeft uit welke hoofde dan ook, zullen zijn voldaan, rente en kosten
daaronder medebegrepen.
7.2 Zolang de eigendom niet op de Wederpartij is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig recht daarop verlenen, behoudens het overigens bepaalde in dit artikel.
7.3 De Wederpartij is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van BOAL af te zonderen en te bewaren en tegen
de gebruikelijke risico’s te verzekeren.
7.4 Het is de Wederpartij toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Bij
verkoop op krediet is de Wederpartij verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen overeenkomstig het bepaalde in dit artikel.
7.5 BOAL zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot de zaak onder eigendomsvoorbehoud. De Wederpartij zal BOAL alle medewerking verlenen teneinde het in dit
artikel opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het product, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage.
Artikel 8 Reclamaties
8.1. Reclamatie bij zichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden bij aflevering onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klacht(en). Indien gebreken pa s later aan het licht
komen, dienen deze schriftelijk te worden gemeld binnen 7 (zegge: zeven) dagen nadat deze zijn ontdekt of redelijkerwijs hadden moeten zijn ontdekt.
8.2 Na het verstrijken van bovenstaande termijn wordt de Wederpartij geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door BOAL in behandeling genomen.
8.3 Ten aanzien van de afmetingen en gewichten en/of kwaliteit en deugdelijkheid van alle materialen, behoudt BOAL zich steeds de gebruikelijke afwijkingen voor, zoals die gangbaar zijn bij de
fabrikanten die met de vervaardiging van deze materialen zijn belast.
Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1 Ingeval BOAL toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van enige op haar rustende verplichting of jegens de Wederpartij een onrechtmatige daad heeft gepleegd, is BOAL behoudens
haar verplichtingen uit hoofde van artikel 10 (Garantie), jegens de Wederpartij voor door deze in verband daarmee geleden schade slechts aansprakelijk indien de Wederpartij bewijst dat deze
schade is te wijten aan opzet of grove schuld van BOAL.
9.2 Indien aansprakelijkheid van BOAL onder artikel 9 lid 1 moet worden aangenomen, is de aansprakelijkheid van BOAL beperkt tot het bedrag van de koopsom dan wel het factuurbedrag ter
zake van geleverde diensten excl. btw, met dien verstande evenwel dat aansprakelijkheid van BOAL voor indirecte en gevolgschade, zoals, maar uitdrukkelijk niet beperkt tot: gederfde winst,
stagnatieschade, immateriële schade, gemiste kansen, (groei)schade aan gewassen, aantasting van de goede naam en gederfde omzet, is uitgesloten.
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9.3 Niettegenstaande het voorgaande, zal de totale aansprakelijkheid van BOAL in elk geval nimmer het bedrag van € 250.000,= (zegge: tweehonderdvijftig duizend euro) per schadetoebrengende
gebeurtenis te boven gaan, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. Per jaar is de aansprakelijkheid van BOAL beperkt tot een bedrag van € 500.000,=
(zegge: vijfhonderd duizend euro).
9.4 De in artikel 9.2 en 9.3 genoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet in geval de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevende ondergeschikten.
9.5 BOAL is voorts nimmer aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de Wederpartij verstrekte gegevens.
9.6 Indien BOAL, zonder de montage in opdracht te hebben, wel bij de montage hulp en bijstand – van welke aard dan ook – verleent, geschiedt dit voor risico van de Wederpartij.
9.7 De Wederpartij is gehouden BOAL te vrijwaren ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van BOAL in de verhouding met de
Wederpartij is uitgesloten.
Artikel 10 Garantie
10.1 Onverminderd hetgeen elders in de Voorwaarden is bepaald, staat BOAL ervoor in:
•
bij levering van zaken krachtens een koopovereenkomst: dat deze zaken de eigenschappen bezitten overeenkomstig hun specificaties gedurende een periode van 2 (zegge: twee)
jaar na aflevering van de zaak aan de Wederpartij;
•
bij het verrichten van diensten krachtens een overeenkomst van opdracht: dat bij de uitvoering daarvan de zorg van een goed opdrachtnemer in acht is genomen.
10.2 Indien de Wederpartij een terecht beroep doet op enige garantiebepaling uit art. 10.1, dan zal BOAL, zulks te harer keuze en onverminderd het overigens in dit artikel bepaalde, ofwel
overgaan tot vervanging van de gebrekkige prestatie, ofwel tot herstel daarvan, waarbij de oorspronkelijke garantieperiode alsdan slechts zal worden verlengd met de periode gedurende welke de
Wederpartij als gevolg van het herstel of de vervanging niet de beschikking heeft gehad over de gebrekkige zaak of het gebrekkige werk.
10.3 Voormelde garantieverplichting vervalt indien:
•
de Wederpartij zelf wijziging(en) in of reparatie(s) aan het geleverde (laat) verricht(en), zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BOAL;
•
de Wederpartij het geleverde voor een ander doel dan de kennelijke bestemming heeft gebruikt;
•
de Wederpartij het geleverde op (naar BOAL’s redelijk oordeel) onoordeelkundige wijze heeft behandeld, gebruikt of onderhouden;
•
de Wederpartij zijn verplichtingen jegens BOAL niet nakomt;
•
de Wederpartij anderszins schuld heeft aan het gebrek aan het geleverde.
10.4 Eventuele arbeidslonen, kosten van demontage, verzending en transport komen voor rekening en risico van de Wederpartij. Zaken of delen van zaken, die door BOAL worden hersteld of
vervangen, dienen door de Wederpartij franco aan BOAL worden gezonden na schriftelijke toestemming van BOAL. Zaken die worden teruggezonden doch niet defect bevonden, zullen op kosten
van de Wederpartij aan deze worden teruggezonden waarbij tevens verschuldigd zal worden de kosten van BOAL ter zake van de naar aanleiding van deze klacht ingestelde onderzoeken.
10.5 Het feit dat de Wederpartij aanspraak maakt op garantie geeft de Wederpartij geen recht op opschorting van enige verplichting jegens BOAL.
10.6 Door BOAL wordt slechts garantie verleend en slechts verantwoordelijkheid gedragen voor de door haar zelf gemaakte ontwerpen, zodat BOAL derhalve nimmer aansprakelijk is voor
gebreken aan de opstallen, gebouwd volgens ontwerpen van de Wederpartij of derden noch indien mocht blijken dat de door de Wederpartij verstrekte gegevens niet geheel juist of onvolledig zijn
geweest.
10.7 In geval van verkoop van gerede producten - zaken welke door BOAL zijn ingekocht en onbewerkt worden geleverd - geldt dat de zaken worden verkocht in de toestand waarin zij zich
bevinden. BOAL aanvaardt te dien aanzien geen enkele garantie en aansprakelijkheid, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen en dan slechts indien en voor zover de betreffende
fabrikant/leverancier garantie verstrekt en tot de omvang daarvan.
10.8 Indien in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst door BOAL onderdelen daarvan worden uitbesteed aan derden op voorwaarden die strikter zijn dan de Voorwaarden, dan kan
BOAL jegens de Wederpartij voor wat betreft het uitbestede gedeelte van de Overeenkomst, diezelfde, striktere voorwaarden tegenwerpen.
Artikel 11 Overmacht
11.1 Onverminderd de haar verder toekomende rechten heeft BOAL, indien zij als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens wet, rechtshandeling of in
het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt (overmacht) wordt verhinderd de Overeenkomst deugdelijk of tijdig uit te voeren, het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te
schorten of de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks ter keuze aan BOAL, zonder dat BOAL tot enige schadevergoeding of anderszins gehouden is.
11.2 Als overmacht opleverende omstandigheden worden ten deze o.a. beschouwd: staking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen, of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie,
oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek
aan scheepsruimte, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd tengevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst
door BOAL in redelijkheid niet van haar mag worden verlangd.
Artikel 12 Betalingen
12.1 Alle betalingen dienen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zonder enige aftrek of verrekening te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum.
12.2 Reclames wegens verrichte leveranties geven de Wederpartij nimmer het recht op opschorting van diens betalingsverplichtingen en evenmin op verrekening.
12.3 De rente wegens niet tijdige betaling is gelijk aan de wettelijke rente. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als een volle maand.
12.4 Indien de Wederpartij aan BOAL enige betaling verschuldigd is, heeft BOAL te allen tijde het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
12.5 Ongeacht het voorgaande heeft BOAL te allen tijde het recht om contante betaling te eisen dan wel, alvorens tot levering of verdere uitvoering van de werkzaamheden over te gaan, van de
Wederpartij genoegzame zekerheid voor tijdige betaling te verlangen. De zekerheid wordt gesteld door middel van het stellen van een onherroepelijke bankgarantie bij een te goeder naam en faam
bekend staande Nederlandse bancaire instelling, dan wel door middel van het verschaffen van andere daarmee redelijkerwijs gelijk te stellen zekerheid.
Artikel 13 Opschorting en ontbinding
13.1 In geval de Wederpartij enige verplichting jegens BOAL niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, een schuldenregeling met zijn crediteuren treft, surseance van betaling vraagt, in staat van
faillissement wordt verklaard, zijn bedrijf sluit of overdraagt of ontbonden wordt, alsmede indien beslag te harer laste wordt gelegd, wordt zij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft BOAL
het recht zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks ter keuze
aan BOAL, zonder dat de Wederpartij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, doch onverminderd de verdere toekomende rechten van BOAL. Ontbinding van de Overeenkomst leidt
niet tot het ontstaan van ongedaanmakingsverbintenissen.
13.2 Indien BOAL de uitvoering van de Overeenkomst opschort en later deze alsnog uitvoert, is de Wederpartij verplicht de schade, welke BOAL heeft geleden, aan haar te vergoeden.
13.3 Elke vordering welke BOAL ten laste van de Wederpartij heeft of krijgt wordt in geval van toerekenbare tekortkoming zijdens de Wederpartij dadelijk opeisbaar.
Artikel 14 Verplichtingen van de Wederpartij bij de uitvoering van de Overeenkomst
14.1 De Wederpartij zorgt ervoor dat BOAL haar werkzaamheden ongestoord en op het overeengekomen tijdstip kan verrichten en dat zij bij de uitvoering van haar werkzaamheden de beschikking
krijgt over de benodigde voorzieningen zoals gas, water, elektriciteit, verwarming, afsluitbare droge opslagruimte en de op grond van de Arbowet en –regelgeving voorgeschreven voorzieningen.
14.2 De Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade, onder andere als gevolg van verlies, diefstal, verbranding of beschadiging, aan zaken van BOAL, van de Wederpartij en/of van derden zoals
gereedschappen en voor het werk bestemde materialen, die zich bevinden op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op een andere overeengekomen plaats.
Artikel 15 Meerwerk
De bepalingen van de Overeenkomst zijn van toepassing op al het door BOAL te verrichten Meerwerk, voor zover Partijen geen andersluidende voorwaarden zijn overeengekomen.
Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen
16.1 Alle geschillen die ontstaan in samenhang met de Overeenkomst dan wel van andere overeenkomsten welke daarvan het gevolg zijn, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde
Rechter te Den Haag tenzij BOAL er de voorkeur aan geeft het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de Wederpartij.
16.2 Op de met BOAL gesloten Overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing met uitzondering van het Weens Koopverdrag.
Artikel 17 Inconsistentie tussen Nederlandse tekst en vertaling
In geval van inconsistentie tussen de tekst van de Voorwaarden in de Nederlandse taal en die in een andere taal, zal de Nederlandse versie bindend zijn.
Artikel 18 Wijziging van de Voorwaarden
BOAL is bevoegd wijzigingen in de Voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. BOAL zal de gewijzigde voorwaarden tijdig
aan de Wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld aan de Wederpartij treden wijzigingen jegens de Wederpartij in werking zodra de wijziging is medegedeeld.
Artikel 19 Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar verkrijgen en waarvan kenbaar is gemaakt dat deze vertrouwelijk is of
waarvan de vertrouwelijkheid redelijkerwijze kenbaar diende te zijn, tenzij de verstrekking van deze informatie voor de deugdelijke uitvoering van de verplichtingen ten opzichte van elkaar
noodzakelijk is.
Artikel 20 Conversie en deponering
20.1 Indien en voor zover rechtens mocht komen vast te staan dat een beroep door partijen op de Voorwaarden of een bepaling daarvan onredelijk bezwarend is of naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is, dan komt aan de Voorwaarden of die bepaling de betekenis toe die qua inhoud en strekking zoveel mogelijk overeenstemt met hetgeen bij het
opstellen van de Voorwaarden of de betreffende bepaling is beoogd, zodat daarop door partijen alsnog een beroep kan worden gedaan.
20.2 De Voorwaarden zijn door BOAL gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden te Den Haag. Eerder gedeponeerde voorwaarden komen daarmede te vervallen, beh alve voor
overeenkomsten van welke zij reeds deel uitmaken en bij welke de onderhavige Voorwaarden niet kunnen worden geïncorporeerd.
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