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1. Definities 
 
In deze Voorwaarden wordt verstaan onder: 
Fotolijst: J DE JONG ICT h.o. FOTOLIJST.INFO gevestigd te 
Hoofddorp, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 
nummer 34251597. 
Afnemer:  iedere natuurlijk of rechtspersoon, diens 
vertegenwoordiger(s), rechtverkrijgende(n) of erfgenamen, met 
wie FOTOLIJST.INFO een Overeenkomst sluit, onderhandelt 
over de totstandkoming daarvan, of jegens wie FOTOLIJST.INFO 
enige (rechts-) handeling verricht. 
Overeenkomst: iedere Overeenkomst die tussen 
FOTOLIJST.INFO en de Afnemer tot stand komt, alsmede alle 
(rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering daarvan. 
Producten: alle producten, goederen en/of diensten die het 
onderwerp zijn van een Overeenkomst. 
Toeleverancier: de producent van de Producten en/of degene van 
wie FOTOLIJST.INFO de Producten heeft betrokken. 
 

2. Toepasselijkheid 
 
De voorwaarden zijn onderdeel van alle Overeenkomsten en van 
toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts) 
handelingen van partijen. Fotolijst wijst toepasselijkheid van 
eventuele voorwaarden of bedingen van de Afnemer uitdrukkelijk 
af. 
 

3. Aanbiedingen. totstandkomingen en wijzigingen van 
Overeenkomsten en opgaven en aanduidingen van 
Producten. 
 
3.1. Een aanbieding, offerte of overeenkomst, in welke vorm 

dan ook, is vrijblijvend tenzij nadrukkelijk anders 
overeengekomen. Een Overeenkomst komt tot stand 
indien en voor zover Fotolijst een opdracht van de 
Afnemer schriftelijk aanvaardt of daaraan uitvoering geeft. 
 

3.2. Een verzoek tot Overeenkomst van de Afnemer wordt 
alleen schriftelijk aanvaardt, ook via elektronische media. 
Een factuur dient als weergave van de Overeenkomst, 
behoudens reclame binnen 5 werkdagen na de 
factuurdatum. 
 

3.3. Indien de aanvaarding van de Overeenkomst door de 
Afnemer (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de 
Overeenkomst opgenomen aanbod is Fotolijst daaraan 
niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet 
overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, 
tenzij Fotolijst anders aangeeft. 
 

3.4. Een Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, 
tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 
 

3.5. De in een Overeenkomst opgenomen bepalingen en 
prijzen, zijn niet automatisch van toepassing op 
toekomstige Overeenkomsten. 
 

3.6. Wijzigingen van c.q. aanvullingen op een Overeenkomst 
en/of de voorwaarden gelden slechts indien Fotolijst dit 
schriftelijk vastgelegd en hebben alleen betrekking op de 
betreffende Overeenkomst. 
 

3.7. Alle opgaven door Fotolijst van getallen en/of andere 
aanduidingen van Producten zijn met zorg gedaan maar 
Fotolijst kan er niet voor instaan dat zich ter zake geen 
afwijkingen zullen voordoen. Getoonde tekeningen,  
ontwerpen, afbeeldingen of modellen zijn slechts 
aanduidingen. Wanneer Producten daarvan zodanig 
afwijken dat de Afnemer niet meer in redelijkheid tot 
afname daarvan kan worden verplicht, kan de Afnemer de 
Overeenkomst ontbinden. 
 

3.8. Indien een aanbieding vergezeld gaat van begrotingen, 
plannen, catalogi of andere bescheiden, blijven deze ten 
alle tijden eigendom van Fotolijst en moeten op eerste 
verzoek aan ons worden teruggezonden. Zij mogen zonder 
toestemming van Fotolijst niet vermenigvuldigd, noch aan 
derden ter inzage geven worden.  
 
 
 

4. Werkzaamheden 
 
4.1. Voor zover werkzaamheden onderdeel uitmaken van de 

Overeenkomst zal Fotolijst deze naar beste inzicht en 
vermogen, in overleg met Afnemer en overeenkomstig de 
eisen van goed vakmanschap uitvoeren. 
 

4.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de 
Overeenkomst dit vereist, heeft Fotolijst het recht 
werkzaamheden te laten verrichten door derden, zonder 
hiervan melding te maken aan de Afnemer. 
 

4.3. De Afnemer zal aan Fotolijst alle voor de werkzaamheden 
benodigde gegevens en medewerking steeds tijdig ter 
beschikking stellen resp. verlenen en staat in voor de 
juistheid en volledigheid daarvan. Fotolijst is niet 
aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die 
ontstaat door onjuistheid of onvolledigheid van de 
verstrekte gegevens. 
 

4.4. Indien Fotolijst en Afnemer samen een planning 
overeenkomen voor de uitvoer van de werkzaamheden, 
zal Fotolijst haar best doen om de werkzaamheden 
conform planning uit te voeren. De planning is echter nooit 
bindend. Indien de werkzaamheden opgeschort worden 
omdat Afnemer de onder 4.3 bedoelde informatie niet tijdig 
aan Fotolijst verstrekt heeft, kan Fotolijst de kosten die 
daaruit voortvloeien volgens geldende tarieven aan de 
Afnemer in rekening brengen. 
 

4.5. Indien tijdens de uitvoer van werkzaamheden blijkt dat het, 
voor het op goede wijze uitvoeren, noodzakelijk is om de 
Overeenkomst te wijzigen, zullen partijen tijdig en in 
onderling overleg de Overeenkomst aanpassen. Eventuele 
meer/minder kosten zullen in goed overleg tussen beide 
worden verrekend. 
 

4.6. Indien een Overeenkomst is aangegaan op basis van 
achteraf verrekenbare tarieven en eenheden, maakt de 
opgave van een overzicht tussentijds of achteraf door 
Fotolijst aan Afnemer onderdeel uit van de overeenkomst, 
behoudens reclame binnen 5 werkdagen. 
 

4.7. Verrekenbare tarieven en eenheden zijn afgegeven op 
basis van een opname vooraf. Indien daartoe aanleiding 
is, is Fotolijst gerechtigd in redelijkheid de tarieven en 
eenheden tijdens uitvoer van de overeenkomst aan te 
passen. Fotolijst informeert Afnemer hierover schriftelijk. 
 

5. Prijzen 
 
5.1. Tenzij anders vermeldt zijn onze de prijzen van de 

Producten: gebaseerd op levering af ons bedrijf of 
magazijn, exclusief BTW. en eventuele andere belastingen 
of heffingen, exclusief de kosten van verpakkingen, 
vervoer en verzekering, altijd vermeldt in Euro. 
 

5.2. De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten 
van de Overeenkomst voor Fotolijst geldende 
omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, 
inkoopprijzen, vrachttarieven, in- en uitvoerrechten, 
accijnzen, sociale lasten, heffingen en belastingen die 
direct of indirect van Fotolijst worden geheven eg door 
derden ten laste van Fotolijst worden gebracht. Indien 
deze omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst 
doch voor de aflevering wijzigen, heeft Fotolijst het recht 
de daaruit voortvloeiende kosten aan de Afnemer door te 
berekenen. Indien het een prijsverhoging betreft van meer 
dan 25% heeft de Afnemer het recht de Overeenkomst te 
ontbinden. 
 

6. Betaling 
 
6.1. Betaling geschiedt bij aflevering, tenzij anders is 

overeengekomen. In de regel zal, indien de Afnemer niet 
bij aflevering  wenst te betalen vooruitbetaling dienen 
plaats te vinden. 
 

6.2. Indien, in afwijking van het In artikel 5.1 bepaalde, betaling 
op rekening is overeengekomen, zal de Afnemer de hem 
in rekening gebrachte bedragen zonder korting of 
inhouding effectief in de valuta vermeld op de factuur op 
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de door Fotolijst aangewezen bank- of girorekening binnen 
14 dagen na factuurdatum betalen. Door het enkele 
verstrijken van een betalingstermijn is de Afnemer in 
verzuim. De op onze bank/giroafschriften aangegeven 
valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag 
aangemerkt. 
 

6.3. Rembours leveringen worden enkel gedaan op specifiek 
verzoek van de Afnemer, die hierin ook vrij is een derde 
partij aan te wijzen voor verzorging van de rembours. 
Indien de Afnemer ervoor kiest de Producten onder 
rembours geleverd te krijgen, dan blijft de vordering op de 
Afnemer van kracht tot het moment dat de betaling is 
overgedragen aan Fotolijst door de derde partij die de 
rembours heeft verzorgt. 
 

6.4. Betalingen met een eenmalige of doorlopende incasso zijn 
niet herroepbaar of terug te boeken. Fotolijst verzorgt 
incasso van bank-, girorekening of creditcard van de 
Afnemer na schriftelijke toestemming, met of zonder 
onderschrift, of mondelinge goedkeuring. De vordering op 
de Afnemer blijft bestaan tot het moment dat de incasso is 
uitgevoerd en er door de bank of creditcardmaatschappij 
van rechtswege geen terugboeking meer mogelijk is. 
Indien de incasso herroepen wordt of er een terugboeking 
plaats vindt is de Afnemer in verzuim.   
 

6.5. De Afnemer is niet bevoegd tot verrekening en heeft voorts 
niet het recht om enige betalingsverplichting jegens 
Fotolijst op te schonen. 
 

6.6. Alle door de Afnemer verrichte betalingen strekken primair 
tot voldoening van eventuele rente en gemaakte 
invorderingkosten en vervolgens ter voldoening van de 
oudste openstaande facturen. 
 

6.7. Indien Fotolijst op enig moment gerede twijfel heeft over 
de kredietwaardigheid van de Afnemer, kan Fotolijst 
alvorens (verder) te presteren, eisen dat (gedeeltelijke) 
vooruitbetaling van de koopsom plaatsvindt tot dat 
zekerheid wordt gesteld, ter hoogte van de bedragen die 
Fotolijst al dan niet opeisbaar van de Afnemer heeft of zal 
hebben te vorderen,  zulks ter beoordeling van Fotolijst. 
 

6.8. In het geval dat de Afnemer in verzuim is, zijn alle 
vorderingen uit welke hoofde dan ook op de Afnemer 
onmiddellijk opeisbaar. De Afnemer betaalt over alle 
bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de 
betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een 
vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd 
meteen opslag van 3%. Bij verzuim zal de Afnemer aan 
Fotolijst tevens de buitengerechtelijke, gerechtelijke kosten 
en executiekosten volledig vergoeden. Die 
buitengerechtelijke kosten bedragen ten minste 15 % van 
het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van 
Euro 15, - vermeerderd met omzetbelasting. 
 

7. Eigendomsvoorbehoud 
 
7.1. De eigendom van Producten gaat, niettegenstaande de 

feitelijke aflevering, pas op de Afnemer over nadat deze al 
hetgeen hij krachtens enige Overeenkomst aan Fotolijst 
verschuldigd is of zal worden, met inbegrip van rente en 
kosten, volledig heeft voldaan. 
 

7.2. Voordat de Afnemer eigenaar is van de Producten, mag hij 
de Producten niet verhuren, in gebruik geven, verpanden, 
of anderszins bezwaren. De Afnemer is slechts gerechtigd 
de Producten, waarvan Fotolijst eigenaar is, aan derden te 
verkopen of af te leveren, voor zover deze in het kader van 
de Afnemers normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is. 
De Afnemer zal zijn afnemer van de eigendomsrechten 
van Fotolijst op de hoogte stellen. 

 
7.3. De Afnemer zal Fotolijst onmiddellijk op de hoogte stellen 

wanneer Producten van Fotolijst in beslag (dreigen te)  
worden genomen of anderszins daarop aanspraak wordt 
gemaakt. Bovendien zal de Afnemer Fotolijst op diens 
eerste verzoek mededelen waar die Producten zich 
bevinden. Bij beslag, (voorlopige) surseance van betaling 
of faillissement zal de Afnemer onmiddellijk de 
deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de 

(eigendoms)rechten van Fotolijst. De Afnemer staat er 
voor in dat een beslag op de Producten onverwijld wordt 
opgeheven. 

 
7.4. In geval van (voorlopige) surséance van betaling, 

faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de 
Afnemer, of overlijden wanneer de Afnemer een natuurlijk 
persoon is, is Fotolijst gerechtigd de Overeenkomst zonder 
ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst geheel of 
gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel 
van de Producten terug te vorderen. Annulering en 
terugname laten het recht van Fotolijst op vergoeding voor 
verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke 
vordering van Fotolijst op de Afnemer direct en volledig 
opeisbaar zijn. 

 
7.5. Indien en voor zover de Afnemer de overeengekomen 

betaling voor de geleverde Producten niet heeft voldaan is 
de Afnemer, indien hij de door Fotolijst geleverde 
Producten aan een derde heeft doorgeleverd, verplicht op 
eerste verzoek van Fotolijst alle noodzakelijke 
medewerking te verlenen aan de vestiging van een 
pandrecht ten behoeve van Fotolijst op alle vorderingen 
van de Afnemer op die derde uit hoofde van die 
doorlevering, zulks onverminderd de overige rechten van 
Fotolijst uit hoofde van de Overeenkomst of de wet. 

 
8. Afleveringstermijn 
 

8.1. Een overeengekomen afleveringstermijn is gebaseerd op 
de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor 
Fotolijst geldende omstandigheden. Fotolijst zal deze 
afleveringstermijn zoveel mogelijk in acht nemen. 
 

8.2. De Afnemer draagt er zorg voor dat alle gegevens, 
waarvan Fotolijst aangeeft, dan wel redelijkerwijs 
aannemelijk is, dat zij nodig zijn voor het uitvoeren van de 
Overeenkomst, tijdig aan Fotolijst te verstrekken. Indien 
deze gegevens niet tijdig aan Fotolijst worden verstrekt 
heeft Fotolijst het recht om uitvoering van de 
Overeenkomst op de schorten. De Afnemer staat in voor 
de juistheid en volledigheid van de gegevens. 
 

8.3. Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft de 
Afnemer geen recht op schadevergoeding en evenmin op 
ontbinding van de Overeenkomst, tenzij de overschrijding 
zodanig is dat de Afnemer redelijkerwijs niet kan worden 
geacht (het betreffende gedeelte van) de Overeenkomst in 
stand te laten. De Afnemer mag in dat geval (dat gedeelte 
van) de Overeenkomst ontbinden, voor zover strikt 
noodzakelijk. 

 
8.4. Fotolijst kan te allen tijde in delen afleveren. 

 
9. Aflevering, transport en risico 
 

9.1. Vanaf het moment van sluiting van de Overeenkomst zijn 
de Producten voor risico van de Afnemer. Tenzij anders 
overeengekomen, geschiedt levering aan huis/bedrijf van 
de Afnemer. Franco levering geschiedt alleen indien en 
voor zover dit door Fotolijst met de Afnemer is 
overeengekomen en op de factuur of anderszins wordt 
aangegeven. 
 

9.2. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, 
indien niet anders overeengekomen, bepaald door 
Fotolijst. Kosten voor eventueel specifiek in de 
Overeenkomst opgenomen transportwijzen zijn voor 
rekening van de Afnemer.    
 

9.3. Neemt de Afnemer Producten niet of niet tijdig af, dan is hij 
zonder ingebrekestelling in verzuim. In dat geval mag 
Fotolijst de Producten voor rekening en risico van de 
Afnemer opslaan of aan een derde verkopen. De Afnemer 
blijft de koopsom, vermeerderd met rente en kosten (bij 
wege van schadevergoeding)  verschuldigd, in een 
voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van 
de verkoop. 

 
10. Overmacht 
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10.1. Onder overmacht  wordt verstaan elke van de wil van  
Fotolijst onafhankelijke omstandigheid, waardoor de 
nakoming van haar verplichting jegens de Afnemer geheel 
of gedeeltelijk wordt verhinderd of in redelijkheid niet van 
Fotolijst kan worden verlangd. Tot die omstandigheden 
worden ook gerekend: stakingen en uitsluitingen, 
blokkade, oproer, stagnatie of andere problemen bij de 
productie door directe of indirecte Toeleverancier en/of bij 
het eigen of door derden verzorgde transport. 
 

10.2. Indien Fotolijst door een niet toerekenbare tekortkoming 
(overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens de 
Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming daarvan 
opgeschort voor de duur van de overmacht. Duurt de 
overmacht 3 maanden, dan hebben beide partijen het 
recht de Overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, voor 
zover de overmachtsituatie dit rechtvaardigt. Ingeval van 
overmacht heeft de Afnemer geen recht op enige 
(schade)vergoeding, ook niet als Fotolijst als gevolg van 
de overmacht enig voordeel mocht hebben. 

 
10.3. Fotolijst is gerechtigd betaling te vorderen van de 

Producten, die inzake de Overeenkomst zijn geleverd, 
voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid 
is gebleken. 

 
11. Voorwaarden en bepalingen Toeleverancier 

 
11.1. Alle bedingen, bepalingen en/of voorwaarden (waaronder 

doch niet beperkt tot bepalingen met betrekking tot 
klachten, garantie, aansprakelijkheid, en licentie(s)) van 
een Toeleverancier met betrekking tot de Producten zijn 
onverkort van toepassing op de Overeenkomst tussen 
Fotolijst en de Afnemer. Ingeval van strijdigheid van die 
bedingen, bepalingen en/of voorwaarden van de 
Toeleverancier met de voorwaarden van Fotolijst, gaan de 
bepalingen van de Toeleverancier voor. In het bijzondere 
is Fotolijst jegens de Afnemer nimmer tot een 
verdergaande garantie en/of aansprakelijkheid gehouden, 
dan waartoe Fotolijst ten opzichte van de betreffende 
Toeleverancier aanspraak kan maken. 

 
12. Inspectie en klachten 
 

12.1. Onverminderd het in artikel 11 bepaalde terzake van 
voorwaarden van Toeleveranciers, dienen de Producten te 
worden geïnspecteerd en dienen eventuele klachten te 
worden gemeld, conform het hierna in dit artikel bepaalde. 

 
12.2. Direct na aankomst op de plaats van bestemming moeten 

de Producten worden geïnspecteerd op duidelijk zichtbare 
gebreken (onjuiste aflevering, onjuiste aantallen, 
beschadigingen e.d.). Klachten daarover dienen uiterlijk 
binnen 24 uur na aankomst schriftelijk aan Fotolijst te 
worden gemeld. 

 
12.3. In geval van uitvoer van werkzaamheden, vormt het 

moment van oplevering (ook zonder dat dit schriftelijk is 
vastgelegd) het moment van levering. Afnemer is verplicht 
eventuele gebreken binnen 24 uur na oplevering te 
schriftelijk te melden als restpunten. Fotolijst is gehouden 
binnen 14 dagen schriftelijk te reageren op de aangegeven 
restpunten. 

 
12.4. Overige klachten dienen onmiddellijk na constatering en 

uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk aan 
Fotolijst te worden gemeld. 
 

12.5. Klachten over het functioneren die niet binnen de in lid 4 
genoemde termijn ontdekt kunnen worden, dienen 
onmiddellijk na constatering en uiterlijk binnen 2 maanden 
na aflevering schriftelijk aan Fotolijst te worden gemeld. 
 

12.6. Onjuistheid van facturen dienen schriftelijk binnen 7 dagen 
na factuurdatum aan Fotolijst te worden gemeld. De 
melding schort de betalingsverplichting niet op. 
 

12.7. Na het verstrijken van de in 12.2, 12.3, 12.4, 12.5 en 12.6 
genoemde termijn wordt de Afnemer geacht de Producten, 
oplevering en/of de factuur, te hebben goedgekeurd. 
Alsdan worden klachten niet meer door Fotolijst in 
behandeling genomen. 

 
12.8. Na het constateren van enig gebrek is de Afnemer 

verplicht om het gebruik, de bewerking, de toepassing 
en/of installatie van de betreffende Producten onmiddellijk 
te staken en voorts al het mogelijke te doen en te laten ter 
voorkoming van (verdere) schade. De Afnemer zal alle 
voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking 
verlenen, onder meer door Fotolijst in de gelegenheid te 
stellen een onderzoek in te (doen) stellen naar de 
omstandigheden van het gebruik, de bewerking, 
verwerking en/of installatie. Indien de Afnemer geen 
medewerking verleent of anderszins onderzoek niet (meer) 
mogelijk is, wordt de klacht niet in behandeling genomen 
en heeft de Afnemer geen aanspraken terzake. 
 

12.9. Indien na grondig onderzoek blijkt dat de klachten over 
functioneren van Producten van Fotolijst oorzaak hebben 
in het onjuist of onvolledig functioneren van producten van 
derden, is de Afnemer de gemaakte kosten voor het 
onderzoek aan Fotolijst schuldig. 

 
12.10. De Afnemer mag de Producten slechts retourneren, indien 

Fotolijst daarmee heeft ingestemd. Kosten van retour 
zending zijn voor rekening van de Afnemer. 
 

12.11. Indien de Afnemer tijdig, correct en terecht klaagt, is de 
daaruit voor Fotolijst voortvloeiende aansprakelijkheid 
beperkt tot de in 13.4 omschreven verplichtingen, met 
inachtneming van de overige bepalingen van artikel 
alsmede die van artikel 11. 

 
13. Verplichtingen van Fotolijst 
 

13.1. Onverminderd het in artikel 11 bepaalde, staat Fotolijst 
gedurende 12 maanden na aflevering er jegens de 
Afnemer voor in dat de Producten geen materiaal- en/of 
constructiefouten vertonen c.q., indien de Producten 
(mede) diensten omvatten, die diensten deugdelijk zijn 
uitgevoerd. 

 
13.2. De Afnemer heeft geen aanspraak op garantie in geval 

van: bediening, toepassing, afstelling en/of installatie door 
de Afnemer of derden op onoordeelkundige wijze en/of 
niet overeenkomstig de betreffende productdocumentatie 
of handleidingen; 
van buiten komende oorzaken, opgetreden na het tijdstip 
van (af)levering waaronder gebreken die het gevolg zijn 
van installatie in samenhang met niet compatibele of niet 
passende andere goederen;  
reparatie of het aanbrengen van wijzigingen aan enig deel 
van de Producten door de Afnemer of derden; 
andere omstandigheden die naar algemene opvatting voor 
rekening en risico van de Afnemer komen. 
 

13.3. Fotolijst biedt geen garantie op verbruiksartikelen, zoals en 
niet uitsluitend; diskettes, papier, inkt, toner, batterijen, 
accu’s. 

 
13.4. Op voorwaarde dat tijdig, correct en overeenkomstig de 

bepalingen van artikel is geklaagd en genoegzaam is 
aangetoond dat de Producten materiaal en/of 
constructiefouten vertonen dan wel de diensten niet 
deugdelijk zijn uitgevoerd, kan Fotolijst ofwel de niet 
deugdelijk gebleken Producten tegen retournering daarvan 
vervangen door nieuwe, ofwel de Producten deugdelijk 
repareren / herstellen. Door te voldoen aan één van die 
prestaties is Fotolijst terzake van haar verplichtingen 
volledig gekweten en tot geen verdere (schade)vergoeding 
gehouden. 
 

14. Aansprakelijkheid en vrijwaring 
 

14.1. Fotolijst is, in acht genomen overige artikelen. alleen 
aansprakelijk voor directe schade aan het Product indien 
dit door de Afnemer aantoonbaar gemaakt is. In elk geval 
is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van 
Fotolijst te allen tijde beperkt tot het bedrag van de prijs 
van het Product terzake waarvan die aansprakelijkheid is 
ontstaan. 

 
14.2. Indien een Overeenkomst een langere looptijd heeft dan 6 

maanden, is de aansprakelijkheid altijd beperkt tot directe 
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schade als gevolg van een Product geleverd in de laatste 
6 maanden. 

 
14.3. Fotolijst is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, 

noch uit Overeenkomst voor zgn. gevolgschade die de 
Afnemer of een derde als gevolg van de Overeenkomst 
mocht lijden, hieronder mede begrepen bedrijfsstagnatie, 
milieuschade, immateriële schade, medische klachten w.o. 
RSI, noch voor de kosten van reproductie of herstel van 
geheel of gedeeltelijk verloren gegane gegevens (- 
bestanden), noch voor schade ontstaan door 
ongeschiktheid van het Product voor het doel waarvoor het 
is aangeschaft. 

 
14.4. De Afnemer zal Fotolijst vrijwaren tegen alle aanspraken 

van derden, direct of indirect verband houdende met de 
Overeenkomst en zal hij aan Fotolijst alle schade 
vergoeden die Fotolijst lijdt als gevolg van dergelijke 
aanspraken. 
 

14.5. Ongeacht het bepaalde in voorgaande leden sluit Fotolijst 
alle aansprakelijkheid uit als gevolg van een 
Overeenkomst tussen de Afnemer en een derde partij, 
bijvoorbeeld een netwerkprovider, waarbij Fotolijst alleen is 
opgetreden als intermediair. Evenzo is alle 
aansprakelijkheid uitgesloten indien Fotolijst een volmacht 
heeft ontvangen voor afsluiting van de Overeenkomst met 
de derde partij namens de Afnemer.  

 
14.6. Het bepaalde in de voorgaande leden laat onverlet de 

aansprakelijkheid van Fotolijst op grond van Titel 3, 
Afdeling 3, Boek 6 Burgerlijk Wetboek (Producten 
aansprakelijkheid). Fotolijst zal voorts geen beroep doen 
op de aansprakelijkheidsbeperkingen in voorgaande leden, 
indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is 
van opzet of grove schuld van Fotolijst. 
 

14.7. In acht genomen artikel 14.6 is Fotolijst alleen 
aansprakelijk voor materiële schade aan eigendommen 
van de opdrachtgever en derden voor zover de schade het 
directe gevolg is van grove nalatigheid, opzet, fouten of 
verkeerde handelingen van de Fotolijst of van personen 
van wie de Fotolijst zich bij de uitvoering van deze 
overeenkomst bedient, met dien verstande dat deze 
aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal Euro 1.000.000 
per gebeurtenis. 

 
15. Intellectuele eigendom 
 

15.1. Onverminderd het in artikel 11 bepaalde, verkrijgt de 
Afnemer geen recht van intellectuele eigendom met 
betrekking tot de Producten. Het is de Afnemer niet 
toegestaan op de Producten of de verpakking daarvan 
aangebrachte merk of herkenningstekens te wijzigen of te 
verwijderen, of de Producten of enig gedeelte daarvan te 
wijzigen of na te maken. 

 
15.2. Fotolijst verklaart dat naar haar beste weten de Producten 

geen inbreuk maken op in Nederland geldende 
intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van 
aanspraken van derden terzake van een inbreuk op 
dergelijke rechten, kan Fotolijst zo nodig het 
desbetreffende Product vervangen of wijzigen, dan wel de 
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. De 
Afnemer heeft uitsluitend het recht de Overeenkomst te 
ontbinden voor zover instandhouding daarvan in 
redelijkheid niet van hem kan worden verlangd. 

 
15.3. De Afnemer zal Fotolijst onmiddellijk in kennis stellen van 

enige aanspraak van een derde terzake van een inbreuk 
op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de 
Producten. Alsdan is alleen Fotolijst bevoegd daartegen 
mede namens de Afnemer verweer te voeren of tegen die 
derde rechtsmaatregelen te nemen, dan wel met die derde 
een minnelijke regeling te treffen. In alle gevallen zal de 
Afnemer Fotolijst zijn medewerking verlenen. 

 
16. Verzuim / ontbinding 
 

16.1. Fotolijst is gerechtigd de Overeenkomst op te schorten of 
te ontbinden indien er zich omstandigheden voordoen 
welke van dien aard zijn dat nakoming van de 

Overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en 
billijkheid, gedeeltelijk of geheel onmogelijk is. 
 

16.2. Indien de Afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan 
enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst 
mocht voortvloeien, is de Afnemer zonder 
ingebrekestelling in verzuim en is Fotolijst gerechtigd de 
uitvoering van  die Overeenkomst en  direct  daarmee  
samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat 
betaling voldoende zeker is gesteld ofwel deze geheel of 
gedeeltelijk te ontbinden. 
 

16.3. Ingeval van (voorlopige) surseance van betaling, 
faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van 
de Afnemer, of overlijden wanneer de Afnemer een 
natuurlijk persoon is, zullen alle Overeenkomsten van 
rechtswege zijn ontbonden, tenzij Fotolijst de Afnemer 
binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel 
van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen. In dat 
laatste geval is Fotolijst gerechtigd de uitvoering van de 
Overeenkomst op te schorten totdat nakoming door de 
Afnemer voldoende zeker is gesteld. 

 
16.4. In een situatie als bedoeld in 16.1, 16.2 of  16.3 zijn alle 

vorderingen van Fotolijst op de Afnemer uit hoofde van de 
betreffende Overeenkomst(en) onmiddellijk en in het 
geheel opeisbaar en is Fotolijst gerechtigd de betreffende 
Producten terug te nemen. In verband daarmee zullen 
Fotolijst en haar gemachtigde(n) zijn gerechtigd om huis, 
terreinen en gebouwen van de Afnemer te betreden 
teneinde de Producten in bezit te nemen. De Afnemer is 
verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde 
Fotolijst in de gelegenheid te stellen haar rechten te 
effectueren. 

 
16.5. Fotolijst behoudt steeds het recht om nakoming van de 

Overeenkomst of een schadevergoeding in redelijkheid 
van de Afnemer te eisen. 

 
17. Toepasselijk recht, bevoegde rechter 
 

17.1. Op deze Voorwaarden en op de Overeenkomst is 
uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 

17.2. Indien een of meerdere der bepalingen  in deze 
Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden 
blijven de overige bepalingen van deze algemene 
Voorwaarden volledig van toepassing. Gebruiker en 
opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde 
nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. 
vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien 
en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de 
oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. 

 
17.3. In geval van geschillen, voortvloeiend uit de Overeenkomst 

of uit daarop voortbouwende Overeenkomsten, zullen 
partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen door 
goed overleg en in tweede instantie door middel van 
arbitrage. 

 
17.4. Onverminderd het in artikel 17.3 bepaalde, kunnen alle 

geschillen naar aanleiding van de Overeenkomst en/of de 
Voorwaarden worden onderworpen aan het oordeel van 
een bevoegde Nederlandse rechtbank, terwijl Fotolijst 
vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen de Afnemer 
aanhangig mag maken bij andere rechtelijke colleges die 
bevoegd zijn van die vorderingen kennis te nemen. 


