
  

 
 
 
 
 
 

                 HOFWEG 25, 2631 XD NOOTDORP 
                                                                           TEL : +31 (0)15 310 20 40, FAX : +31 (0)15 310 20 41 
                                     WWW.SCANSYS.NL, INFO@SCANSYS.NL 
 

Algemene voorwaarden van Scan Sys B.V., gevestigd te Nootdorp, hierna te noemen Scan Sys, per 1 januari 2015 
 
1. Toepasselijkheid 
 
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en opdrachtbevestigingen van Scan Sys aan en alle 

overeenkomsten van Scan Sys met elk van haar opdrachtgevers. 
 
1.2 Scan Sys wijst toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand. Aanvullingen op 

en afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien dat uitdrukkelijk en schriftelijk werd 
overeengekomen. 

 
2. Aanbiedingen 
 
2.1 Aanbiedingen van Scan Sys zijn steeds vrijblijvend en binden Scan Sys slechts nadat zij een opdracht schriftelijk 

heeft aanvaard. 
 
3. Risico 
 
3.1 Het risico voor zaken en programmatuur gaat van Scan Sys over op opdrachtgever op het moment van levering. 
 
4. Levering 
 
4.1 Levering door of middels Scan Sys, van zaken, geschiedt af magazijn van Scan Sys. 
 
4.2 Levering door of middels Scan Sys, van gebruiksrechten van programmatuur, geschiedt op het moment van 

ontvangst door opdrachtgever van de betreffende programmatuur. 
 
4.3 Levering, door of middels Scan Sys, van diensten geschiedt op de plaats of de plaatsen en op tijdstippen waarop de 

diensten werden verricht. 
 
4.4 Indien tussen Scan Sys en opdrachtgever levertijden werden overeengekomen, gelden deze als indicatie. Scan Sys 

zal zich inspannen het overeengekomen binnen die periode aan opdrachtgever te leveren of te doen leveren. 
 

5. Acceptatie en reclame 
 
5.1. Opdrachtgever wordt geacht het geleverde volledig te hebben aanvaard, tenzij hij binnen acht dagen na levering, 

zijn bezwaren, gemotiveerd en schriftelijk aangetekend, aan Scan Sys kenbaar maakt. 
 
5.2 Indien werd overeengekomen dat installatie door of middels Scan Sys zal plaatsvinden, dient reclame zoals bedoeld 

in Artikel 5.1, plaats te vinden, binnen acht dagen na installatie. 
 
5.3 In het geval opdrachtgever het overeengekomen weigert in ontvangst te nemen, ontslaat dat opdrachtgever niet 

van zijn betalingsverplichtingen jegens Scan Sys en zal Scan Sys het overgekomen, voor rekening en risico van 
opdrachtgever, beschikbaar houden. 
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6. Garantie 
 
6.1. Scan Sys garandeert de goede werking van door haar geleverde zaken en door haar in licentie gegeven 

programmatuur, in overeenstemming met de aan opdrachtgever schriftelijke verstrekte specificaties, 
eigenschappen en functies, gedurende de periode van drie maanden na de datum van levering. 

 
6.2 Voor door of middels Scan Sys aan opdrachtgever in licentie gegeven programmatuur garandeert Scan Sys niet dat 

de programmatuur zonder onderbrekingen of gebreken zal functioneren. 
 
6.3 In het geval van een aan Scan Sys toe te rekenen tekortkoming uit dienstverlening, garandeert Scan Sys, tot drie 

maanden na levering, vervangende dienstverlening. 
 
6.4 Op grond van de garantie zal Scan Sys, op haar kosten, gedurende de garantieperioden, alle gebreken herstellen 

danwel doen herstellen, terwijl vervangen onderdelen eigendom van Scan Sys zullen zijn. 
 
6.5 Bij uitvoering van garantiewerkzaamheden bij opdrachtgever, zal opdrachtgever de door Scan Sys aan 

opdrachtgever in rekening gebrachte reis- en verblijfkosten en reis uren vergoeden. 
 
6.6 De garantie is niet van toepassing bij onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, bij ongelukken of onheil zoals brand- en 

waterschade, blikseminslag, stroomstoring of indien Scan Sys kan aantonen dat de gebreken aan andere oorzaken 
te wijten zijn dan materiaalconstructie en ontwerpfouten of indien het geleverde door anderen dan door Scan Sys 
werd gewijzigd of onderhouden. 

 
6.7 Indien door Scan Sys zaken of gebruiksrechten op programmatuur middels een toeleverancier werden betrokken, 

zijn uitsluitend de garantiebepalingen van de toeleverancier van toepassing. Scan Sys zal opdrachtgever op diens 
eerste verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen en deze voorwaarden kosteloos beschikbaar 
stellen. 

 
7. Prijzen en betaling 
 
7.1. De prijzen zoals genoemd in offertes, orderbevestigingen en overeenkomsten, zijn  exclusief omzet- en andere 

belastingen en heffingen. 
 
7.2 De aan opdrachtgever in rekening te brengen prijzen zijn de prijzen zoals bedoeld in Artikel 7.1. van deze 

voorwaarden. 
 
7.3 Opdrachtgever bindt zich het factuurbedrag binnen  14 dagen na ontvangst van de betreffende factuur aan Scan 

Sys te betalen, zonder korting of compensatie voor geleverde diensten en apparatuur.  
 Betaling van de software licentiefactuur dient ontvangen te zijn voor aanvang van de Implementatie-

werkzaamheden.  
 
7.4 Bij niet of niet volledige betaling verbeurt opdrachtgever, zonder dat ingebrekestelling nodig is, een bedrag aan 

boeterente ter grootte van één percent per kalendermaand of een gedeelte daarvan, over het niet of niet volledig 
betaalde gedeelte van het factuurbedrag, vanaf de factuurdatum tot de dag van volledige betaling. Tevens zijn 
verschuldigd in- en buitengerechtelijke kosten, incasso-, deurwaarder- en advocatenkosten daaronder begrepen, 
waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal vijftien percent van het niet tijdig betaalde gedeelte van het 
factuurbedrag, met een minimumbedrag van Euro 250,-- 
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7. Prijzen en betaling, vervolg 
 
7.5 Opdrachtgever zal, op het eerste verzoek van Scan Sys daartoe zekerheden stellen voor de nakoming van zijn 

verplichtingen, bij gebreke waarvan Scan Sys het recht heeft de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, 
totdat naar haar oordeel voldoende zekerheden zijn gesteld. 

 
8.     Installatie 
 
8.1. Uitsluitend indien dat schriftelijk is overeengekomen, zal Scan Sys apparatuur en programmatuur installeren, 

danwel doen installeren. 
 
8.2 Alvorens tot installatie kan worden overgegaan zal opdrachtgever er op zijn kosten voor zorgdragen dat aan alle 

door of middels Scan Sys opgegeven condities, teneinde tot een succesvolle installatie te geraken, is voldaan.. 
 
8.3 Bij het installeren zal opdrachtgever de nodige medewerking verlenen en ter zake deskundig personeel beschikbaar 

stellen. 
 
8.4 Indien door toedoen van opdrachtgever de installatie niet op tijd heeft kunnen plaatsvinden, zal opdrachtgever 

betalingen verrichten alsof de installatie tijdig had plaatsgevonden, onverminderd de verplichtingen van Scan Sys 
op een opnieuw vast te stellen tijdstip te installeren 

 
8.5 Scan Sys zal opdrachtgever op diens verzoek, tegen nader overeen te komen voorwaarden, trainingen en overige 

steun doen verlenen door deskundigen, teneinde opdrachtgever vertrouwd te maken met het gebruik van de 
betreffende zaken en programmatuur. 

 

9.     Eigendom 
 
9.1. Alle door Scan Sys aan de opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Scan Sys totdat alle bedragen die 

opdrachtgever ter zake aan Scan Sys verschuldigd is, volledig door Scan Sys zijn ontvangen. Gebruiksrechten en 
programmatuur worden slechts verleend onder de voorwaarden dat Scan Sys de door de opdrachtgever 
verschuldigde vergoedingen heeft ontvangen en de betreffende licentieovereenkomst door opdrachtgever werd 
getekend. 

 
9.2 Eigendomsrecht van programmatuur gaat nimmer over op de opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders werd 

overeengekomen. 
 
9.3 Overdracht van eigendomsrecht aan opdrachtgever, vindt nimmer plaats van de apparatuur en programmatuur 

verwerkte uitvindingen en er op rustende patenten en auteursrechten. 
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10.   Ontbinding 
 
10.1 In het geval een partij van een overeenkomst, waaronder in dit artikel mede te begrijpen een orderbevestiging, 

één of meer van zijn verplichtingen als gevolg van de overeenkomst en deze voorwaarden jegens de wederpartij 
niet nakomt, binnen dertig dagen na daartoe schriftelijk aangetekend in gebreke te zijn gesteld, heeft de 
wederpartij van de overeenkomst het recht de overeenkomst schriftelijk aangetekend, met onmiddellijke 
ingang, aan de wederpartij, zonder rechterlijke tussenkomst, ontbonden te verklaren. 
 

10.2 Scan Sys heeft het recht, zonder daardoor schadeplichtig te zijn, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met 
onmiddellijke ingang ontbonden te verklaren in het geval opdrachtgever in staat van faillissement wordt 
verklaard, aan hem surséance van betaling is verleend, de onderneming van opdrachtgever wordt geliquideerd 
of beëindigd, de opdrachtgever een beroep doet op overmacht en de overmachtsperiode langer dan drie 
maanden heeft geduurd, danwel zodra vaststaat dat deze langer dan drie maanden zal duren. 

 
10.3 In het geval door of middels Scan Sys, op het moment van ontbinding reeds gedeeltelijk uitvoering was gegeven 

aan de overeenkomst, zal de overeenkomst ontbonden worden voor het nog niet uitgevoerde gedeelte en zijn 
de door Scan Sys gefactureerde en nog te factureren bedragen direct opeisbaar, onverminderd het recht van 
Scan Sys op volledige schadeloosstelling. 

 
10.4 Ontbinding van de overeenkomst zal uitsluitend schriftelijk aangetekend aan de wederpartij plaatsvinden, 

terwijl onverwijld na ontbinding, de door of middels Scan Sys beschikbaar gestelde programmatuur met 
bijhorende documentatie en kopieën door de opdrachtgever aan Scan Sys zullen worden geretourneerd. 

 

11.   Aansprakelijkheid 
 
11.1 De aansprakelijkheid van Scan Sys, voor schade veroorzaakt door toerekenbare tekortkomingen van Scan Sys in 

de nakoming van een overeenkomst, waaronder mede te begrijpen een orderbevestiging, zal uitdrukkelijk 
beperkt blijven tot aansprakelijkheid voor vervangende schadevergoeding, terwijl de vergoeding nimmer meer 
zal bedragen dan vijftig percent van de op grond van de overeenkomst door Scan Sys gefactureerde en 
factureerbare bedragen exclusief omzetbelasting, bij een duur overeenkomst beperkt tot drie maanden 
voorafgaande aan het verzuim. Het bedoelde maximum is echter niet van toepassing in het geval van dood of 
lichamelijk letsel veroorzaakt door onrechtmatig handelen van Scan Sys, of van personen waarvoor Scan Sys 
aansprakelijk gehouden kan worden. 
 

11.2 Scan Sys is in het geheel niet aansprakelijk voor vergoeding van alle overige schade, zoals wegens gederfde 
winst, indirecte schade of gevolgschade, vernietiging of zoekraken van bestanden, vertragingsschade en schade 
veroorzaakt door het gebrekkige verschaffen van informatie of medewerking door opdrachtgever. 

 
11.3 Scan Sys is tot generlei schadevergoeding verplicht indien de schade niet zo spoedig mogelijk door 

opdrachtgever aan Scan Sys, schriftelijk aangetekend, werd medegedeeld. 
 
11.4 Opdrachtgever vrijwaart Scan Sys tegen aanspraken van derden, werknemers van opdrachtgever daaronder 

begrepen, voor schade veroorzaakt door handelingen of nalatigheden van opdrachtgever en van personen 
waarvoor opdrachtgever aansprakelijk gesteld kan worden. 
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12.   Intellectueel eigendom 
 
12.1 Scan Sys vrijwaart opdrachtgever tegen alle schaden die het gevolg zijn van vorderingen door derden tegen 

opdrachtgever ingesteld, ter zake van inbreuk of vermeende inbreuk op een in Benelux geldend patent of 
auteursrecht, veroorzaakt door Scan Sys aan opdrachtgever geleverde apparatuur en programmatuur met 
bijbehorende documentatie. 
 

12.2 Opdrachtgever bindt zich direct Scan Sys van een vordering zoals bedoeld in Artikel 12.1., binnen 48 uur 
schriftelijk aangetekend in kennis te stellen,  bij gebreke waarvan Scan Sys het recht heeft de vrijwaring zoals 
bedoeld in Artikel 12.1. niet van toepassing te verklaren. 

 
12.3 Scan Sys is tot generlei schadevergoeding verplicht indien de schade niet zo spoedig mogelijk door 

opdrachtgever aan Scan Sys, schriftelijk aangetekend, werd medegedeeld. 
 
12.4 Indien opdrachtgever tijdig een beroep heeft gedaan op de in artikel 12.1 genoemde regeling danwel indien de 

mogelijkheid bestaat, dat opdrachtgever een degelijk beroep zou kunnen doen, staat het Scan Sys vrij om de aan 
opdrachtgever geleverde of te leveren programmatuur te vervangen  of te wijzigen op een wijze die Scan Sys 
dienstig acht, waarbij bij overmacht Scan Sys een termijn van 6 maanden wordt geboden, om deze levering van 
programmatuur danwel nog te leveren programmatuur te vervangen of te wijzigen. Daarna staat het partijen 
vrij om de overeenkomst te ontbinden zonder dat de wederpartij daarbij schadeplichtig wordt. 

 

12.   Intellectueel eigendom, vervolg 
 
12.1 Bij schending door opdrachtgever van patenten of auteursrechten rustende op door of middels Scan Sys aan 

opdrachtgever geleverde zaken of programmatuur, verbeurt opdrachtgever een direct opvorderbare boete van 

vijftig duizend gulden per dag dat de overtreding voortduurt na ingebrekestelling, onverminderd het recht Scan 

Sys op volledige schadeloosstelling.. 

13.   Geheimhouding 
 
13.1 Zowel opdrachtgever als Scan Sys zullen alle redelijke maatregelen treffen, teneinde de van de wederpartij 

ontvangen vertrouwelijke informatie, waaronder mede te verstaan in programmatuur begrepen vertrouwelijk 

informatie, geheim te houden en niet aan een derden bekend te maken. 

14.   Overmacht 
 
14.1 Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming van een partij van een overeenkomst, die niet te wijten is 

aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen aan hem kan 

worden toegerekend. 

14.2 In het geval van overmacht wordt de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk 

opgeschort voor de duur van de overmacht, zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding 

gehouden zullen zijn en onverminderd het bepaalde in Artikel 10.2 en Artikel10.3. van deze voorwaarden. 

14.3 Partijen zullen onder meer als overmacht beschouwen het niet, niet tijdig, of niet in goede staat leveren van 

zaken en programmatuur aan Scan Sys door diens toeleverancier. 
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15.   Anti concurrentie 
 
15.1 Partijen zullen gedurende en tot twaalf maanden na het beëindigen van de overeenkomsten geen zakelijke 

relaties aangaan met enig medewerker van de wederpartij die nauw betrokken was bij de uitvoering van de 

overeenkomst, behoudens schriftelijke toestemming van de wederpartij 

16.   Broncode 
 
16.1 Op verzoek en op kosten van opdrachtgever zal Scan Sys er, zo mogelijk, voor zorgdragen, dat de broncode en 

bijbehorende documentatie van de door Scan Sys aan opdrachtgever beschikbaar gestelde programmatuur, op 

nader overeen te komen voorwaarden, in Escrow zal worden gedeponeerd bij een neutrale derde. 

17.   Standaard programmatuur 
 
17.1 Aan de opdrachtgever wordt het niet exclusieve gebruiksrecht geleverd van door of middels Scan Sys aan 

opdrachtgever beschikbaar gestelde standaardprogrammatuur, met daarbij behorende documentatie en alle 

door het programmapakket geboden toepassingsmogelijkheden. 

17.2 Het gebruiksrecht is beperkt tot het door opdrachtgever voor eigen gebruik aanwenden van de door Scan Sys 

aangeboden programmatuur. 

17.3 Opdrachtgever heeft het recht, doch uitsluitend voor eigen gebruik, elk door of middels Scan Sys geleverd 

programmapakket, doch niet meer dan één keer, te reproduceren, waarbij de reproductie voorzien met worden 

van dezelfde aanduidingen ten aanzien van auteursrecht als op het gereproduceerde programmapakket 

vermeld staat en waarbij zal gelden dat de reproductie slechts gebruikt mag worden in het geval de door 

middels Scan Sys aan opdrachtgever beschikbaar gestelde programmatuur niet voor gebruik beschikbaar is. 

17.4 Het gebruiksrecht van de opdrachtgever gaat in op het moment van levering en is van onbepaalde duur, tenzij 

schriftelijk anders werd overeengekomen. 

17.5 Indien een toeleverancier van Scan Sys het gebruiksrecht van een standaardprogramma, slechts verleent 

overeenkomstig de bepalingen van de licentieovereenkomst van toeleverancier, zullen de bepalingen van die 

overeenkomst van toepassing zijn, voor zover afwijkende van de bepalingen van deze algemene voorwaarden. 

18.   Dienstverlening 
 
18.1 Dienstverlening is het verlenen van diensten door Scan Sys aan of middels opdrachtgever, zoals opleidingen, 

trainingen, steunverlening, en installatie. 

18.2 Schriftelijk zullen door partijen worden vastgelegd : naam onderneming of instelling ten behoeve waarvan door 
Scan Sys dienstverleningswerkzaamheden zullen worden uitgevoerd, plaats van tewerkstelling, kwalificatie en 
naam deskundige(n), te verrichten werkzaamheden, aanvang en duur van de werkzaamheden, honorering en 
vergoeding van kosten, alsmede alles wat partijen verder dienstig achten.  

  



  

 
 
 
 
 
 

                 HOFWEG 25, 2631 XD NOOTDORP 
                                                                           TEL : +31 (0)15 310 20 40, FAX : +31 (0)15 310 20 41 
                                     WWW.SCANSYS.NL, INFO@SCANSYS.NL 
 

19.   Toepasselijk recht en verschillen 
 
19.1 Op de overeenkomst en nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zullen zijn, tussen Scan Sys en 

opdrachtgever, is het Nederlandse recht van toepassing, terwijl de geschillen, die niet in onderling overleg 

kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van vestigingsplaats van Scan Sys. 

 

Deponering voorwaarden 
 
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank in Den Haag. Op eerste verzoek zal een  
exemplaar van deze voorwaarden kosteloos ter beschikking worden gesteld. 
 


