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1. Aanbieding en overeenkomst 
 

1.1 Deze leverings- en uitvoeringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle 
aanbiedingen, en op alle overeenkomsten en daaruit voortvloeiende 
verbintenissen, werkzaamheden en leveringen, door Inception B.V.. 

1.2 Deze regels beogen de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van 
Inception B.V. enerzijds, en van de opdrachtgever anderzijds, duidelijk 
af te bakenen en zijn dus mede bepalend voor de inhoud van de 
aanbieding en van de opdracht. 

1.3 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in de schriftelijke aanbieding 
uitdrukkelijk anders is vermeld. Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op 
uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende voor 
Inception B.V. normale werktijden. De overeenkomst is voor Inception 
B.V. pas bindend, indien opdrachtgever bovenbedoelde aanbieding 
schriftelijk heeft bevestigd, voor akkoord heeft ondertekend en 
verzonden en door Inception B.V. is ontvangen. 

1.4 Indien opdrachtgever bij de acceptatie van de door Inception B.V. 
gedane aanbieding uitdrukkelijk de toepasselijkheid van deze 
leveringsvoorwaarden weerspreekt en naar zijn eigen algemene 
voorwaarden verwijst, wordt de aanbieding van Inception B.V. geacht 
niet te zijn aanvaard. 

1.5 Nadat de overeenkomst is gesloten, zijn wijzigingen, aanvullingen en l 
of uitbreidingen van de overeenkomst en van de opdracht slechts 
bindend, indien beide partijen zulks schriftelijk zijn overeengekomen en 
bevestigd hebben. Bijvoegingen, doorhalingen en toevoegingen in de 
aanbieding binden Inception B.V. niet, tenzij deze zijn goedgekeurd en 
door Inception B.V. schriftelijk zijn bevestigd.  

1.6 Afwijkingen van deze leveringsvoorwaarden zijn slechts geldig voor 
zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Inception B.V. zijn aanvaard. 
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2. Prijs en betaling 
 

2.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (B.T.W.) en andere heffingen 
welke van overheidswege worden opgelegd. Alle prijzen zijn eveneens 
exclusief de kosten van verpakking, transport, verzekering, invoer, reis- 
en verblijfkosten van personeel van Inception B.V., alsmede de kosten 
van derden, die door de Inception B.V. zijn ingeschakeld. 

2.2 Betalingen van geleverde diensten, apparatuur, werkzaamheden of 
anderszins ingevolge een door Inception B.V. en opdrachtgever 
ondertekende overeenkomst, dienen onverkort binnen veertien dagen 
na factuurdatum plaats te vinden, waarbij iedere verrekening met al 
dan niet opeisbare tegenvorderingen is uitgesloten. 

2.3 Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de 
overeengekomen termijn betaalt, zal de opdrachtgever vanaf de 
vervaldag, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het 
openstaande bedrag een rente van 1,5% (anderhalf) per maand 
verschuldigd zijn. Indien opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig 
blijft de vordering binnen 8 dagen te voldoen, kan de vordering uit 
handen worden gegeven in welk geval opdrachtgever naast het alsdan 
verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige 
vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten, kosten van 
rechtshulp daaronder begrepen, welke 15% van het verschuldigde 
bedrag tot € 3.000,00 bedragen, voorts 10% van het meerdere dan € 
3.000,00 tot € 6.000,00 en voorts 8% over het meerdere dan € 6.000,00 
tot € 15.000,00, voorts 5% over het meerdere dan € 15.000,00 tot € 
60.000,00 en over het meerdere boven € 60.000,00: 3%. 

2.4 Inception B.V. is te allen tijde gerechtigd contante betaling te eisen en 
vooruitbetaling van een factuur te verlangen, of een andere vorm van 
zekerheidsstelling. Indien Inception B.V. aanwijzingen heeft omtrent 
verminderde kredietwaardigheid van de opdrachtgever heeft Inception 
B.V. tevens het recht de werkzaamheden op te schorten, tot aan de 
gewijzigde betalingsvoorwaarden is voldaan. 

2.5 In geval er sprake is van garantieverplichtingen of afspraken 
hieromtrent van Inception B.V. ten opzichte van opdrachtgever, zal 
opdrachtgever Inception B.V. hier niet op kunnen aanspreken, zolang 
hij niet heeft voldaan aan al zijn financiële en eventuele andere 
verplichtingen jegens Inception B.V.. 

2.6 Indien de opdrachtgever wordt gevormd door afzonderlijke personen 
die voor de verstrekking van de opdracht gezamenlijk optreden, is ieder 
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van hun hoofdelijk aansprakelijk. Onder personen zijn mede begrepen 
rechtspersonen. 

 

3. Leveringstermijnen 
 

3.1 Een eventuele contractduur wordt geacht in te gaan op de datum zoals 
die in de opdracht tussen Inception B.V. en opdrachtgever is vastgelegd. 
In alle andere gevallen wordt de datum van ondertekening van de 
overeenkomst geacht de ingangsdatum te zijn. 

3.2 Indien er sprake is van een overeenkomst voor een bepaalde 
aanneemsom, waarbij binnen een bepaalde tijd de afgesproken 
werkzaamheden dienen te worden verricht, wordt de levertijd bij 
benadering vastgesteld. Overschrijding van deze bij benadering 
vastgestelde termijn en overschrijding van een uitdrukkelijk 
afgesproken termijn geeft opdrachtgever geen recht op 
schadevergoeding. 

3.3 Indien opdrachtgever van mening is dat de overschrijding als onredelijk 
bezwarend moet worden aangemerkt, is opdrachtgever verplicht per 
aangetekende brief of deurwaardersexploit Inception B.V. alsnog een 
redelijke termijn te stellen. 

3.4 In geval van overschrijding van een door Inception B.V. en 
opdrachtgever samen vastgestelde definitieve termijn, waarbij 
Inception B.V. ook na schriftelijke in gebreke stelling, niet alsnog in het 
kader van de opdracht en een redelijk te achten termijn haar 
verplichtingen nakomt, heeft opdrachtgever het recht Inception B.V. 
een uiterste termijn te stellen. Na overschrijding van deze uiterste 
termijn heeft opdrachtgever het recht bij aangetekend schrijven of 
deurwaardersexploit de overeenkomst te ontbinden. Opdrachtgever 
blijft dan alleen gehouden tot het betalen van het gepresteerde. 
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4. Levering en installatie van hardware en 
software 

 
4.1 Voor alle opdrachten, die betrekking hebben op levering van 

apparatuur in de meest ruime zin van het woord geldt, tenzij anders 
aangegeven, dat alle prijzen exclusief verpakkingskosten, 
verzendkosten, kilometer vergoeding, omzetbelasting, montage, 
installatie, inbedrijfstelling en eventueel andere bijkomende 
verrichtingen zijn. 

4.2 In geval dat bij levering van apparatuur ook de installatie daarvan wordt 
opgedragen, zal dit altijd op regie basis worden uitgevoerd. Hierbij 
wordt er van uitgegaan, dat opdrachtgever er zorg voor draagt dat alle 
voorbereidende werkzaamheden van welke aard dan ook, naar 
behoren zijn uitgevoerd. Hierbij kan gedacht worden aan 
werkzaamheden van bouwkundige, mechanische, elektrische en 
klimatologische aard, voldoende verwarming en eventuele 
veiligheidsmaatregelen.  

4.3 Op alle door Inception B.V. geleverde software is de door Inception B.V. 
licentieovereenkomst onverminderd van toepassing. De afnemer 
verklaart zich automatisch akkoord met deze licentievoorwaarden 
indien hij het softwarepakket inclusief handleiding en verpakking niet 
binnen twee weken na ontvangst van het pakket heeft geretourneerd 
aan Inception B.V.. 

4.4 Indien het door de afnemer aangeschafte softwarepakket niet geheel of 
gedeeltelijk voldoet aan de functionaliteiteisen van de afnemer, kan 
Inception B.V. hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden, tenzij het 
aanwezig zijn van deze functionaliteiten in de betreffende 
programmatuur uitdrukkelijk door Inception B.V.  schriftelijk aan zijn 
afnemer zijn bevestigd.  

4.5 De aansprakelijkheid van Inception B.V. is beperkt tot ten hoogste een 
bedrag gelijk aan 25% van de totale prijs (excl. BTW) van de door haar 
aanvaarde opdracht echter met een maximum van € 1.500,00 onder 
aftrek van terzake eventueel gecrediteerde bedragen. 

4.6 Inception B.V. is in geen geval aansprakelijk voor enige schade- welke is 
veroorzaakt doordat opdrachtgever in diens verantwoordelijkheden 
tekort schiet, noch voor bedrijfsschade, waaronder schade wegens 
gederfde winst of besparingen of verlies van gegevens, noch voor 
vorderingen door derden tegen opdrachtgever ingesteld, ook niet 
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indien Inception B.V. op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van 
een dergelijke schade of vordering. 

4.7 Behoudens het in deze voorwaarden uitdrukkelijk bepaalde aanvaardt 
Inception B.V. geen andere aansprakelijkheid en verplichtingen, noch 
verstrekt zij enige garanties. 

 

5. Wijziging wettelijke heffingen  
 

5.1 In geval dat, na het sluiten van de overeenkomst tussen Inception B.V. 
en opdrachtgever, sprake is van wijziging van omzetbelasting, 
belastingen, heffingen, premies voor volksverzekeringen en l of andere 
lasten, opgelegd door de overheid, is Inception B.V. gerechtigd, de 
overeengekomen prijs, met inachtneming van de eventueel ter zake 
bestaande wettelijke voorschriften, te wijzigen, voor zover deze 
overheidswijzigingen van invloed zijn op de met de uitvoering van de 
overeenkomst gemoeid zijnde kosten aan de zijde van Inception B.V..  

5.2 Indien Inception B.V. van dit recht gebruik wenst te maken binnen twee 
maanden na sluiten van de overeenkomst en daardoor een prijsstijging 
ontstaat van meer dan 5% is opdrachtgever gerechtigd de 
overeenkomst te ontbinden binnen 30 dagen nadat zij bij aangetekend 
schrijven in kennis zal zijn gesteld van de nadere prijs. 

 

6. Eigendomsrechten en 
eigendomsvoorbehoud  

 
6.1 De, bij enige acquisitie activiteiten, aanbieding of overeenkomst, door 

Inception B.V. verstrekte voorstellen, berekeningen, tekeningen, 
beschrijvingen, ontwikkelde of geproduceerde materialen en resultaten, 
documentatie en software, in welke vorm dan ook met inbegrip van 
rapporten, adviezen, cursusdocumenten, handleidingen, 
programmatuur, op welke wijze dan ook vastgelegd, op papier; optische 
of magnetische media enz, bij uitsluiting toe blijven behoren aan 
Inception B.V.. Opdrachtgever staat er voor in dat, met uitzondering het 
genoemde in lid 4 van dit artikel en tenzij met uitdrukkelijk 
toestemming van Inception B.V., deze niet zullen worden gekopieerd, 
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aan derden vertoond, bekend gemaakt of gebruikt op welke wijze dan 
ook in de meest ruime zin van het woord, op straffe van 
schadevergoeding. Deze schadevergoeding omvat zowel directe schade 
als mede indirecte en toekomstige schade. Op overtreding van het in 
dit artikel bepaalde ontstaat een dadelijk en ineens opvorderbare boete 
van € 60.000,00 per geval, onverminderd de in dit artikel vermelde 
schadevergoeding. 

6.2 Het eigendom van en alle rechten van intellectuele eigendom met 
betrekking tot de software producten en de onderliggende broncode 
blijven te allen tijde bij Inception B.V. of diens de toeleveranciers tenzij 
uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. 

6.3 Alle aan opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van Inception 
B.V. totdat alle bedragen, die opdrachtgever verschuldigd is voor de 
krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of verrichte of te 
verrichten werkzaamheden, alsmede de bedragen bedoeld in artikel 
2.3, volledig aan Inception B.V. zijn voldaan. Rechten worden aan 
opdrachtgever steeds verleend of, in het voorkomende geval, 
overgedragen onder de voorwaarde dat opdrachtgever de 
overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt. 

6.4 Opdrachtgever zal, onder de voorwaarde dat opdrachtgever de 
overeengekomen vergoeding tijdig en volledig betaalt, het recht hebben 
om de in artikel 6.1 verstrekte voorstellen, berekeningen, materialen en 
resultaten binnen haar eigen organisatie te gebruiken en toe te passen.  

 
  

7. Gebruik van stukken en geheimhouding 
 

7.1  Gegevens en bescheiden door of namens de opdrachtgever aan Inception 
B.V. ter hand gesteld of bekend gemaakt mogen door Inception B.V. aan 
derden bekend gemaakt worden, behoudens uitdrukkelijke toestemming 
van de opdrachtgever. Als zodanige gegevens en bescheiden worden ook 
beschouwd de van derden afkomstige resultaten van berekeningen, 
onderzoekingen, beproevingen en beschouwingen die geheel door de 
opdrachtgever bekostigd zijn. Deze verplichting geldt niet voor gegevens 
en bescheiden, die algemeen bekend of voor het publiek toegankelijk zijn 
of die bekend worden zonder dat Inception B.V. daarvan een verwijt te 
maken is. 
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7.2 De opdrachtgever zal Inception B.V. niet belemmeren in het aan derden 
ter beschikking stellen van zijn kennis, tenzij deze kennis bestaat uit 
bedrijfsgeheimen van de opdrachtgever.  

7.3 Behoudens hetgeen in deze voorwaarden bepaalde, zullen partijen over 
en weer geheimhouding in acht nemen ten aanzien van alle gegevens 
waarvan de betreffende partij in een door de onderhavige voorwaarden 
beheerste verhouding kennis heeft gekregen, en waarvan duidelijk moet 
zijn dat de wederpartij geheimhouding daarvan wenst.  

 

8.   Overmacht  
 

8.1  Geen van beide partijen is gehouden tot het nakomen van verplichtingen 
op grond van de overeenkomst, met uitzondering van enige 
betalingsverplichting, indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van brand, 
watervloed, aardbeving of andere natuurrampen, explosie, landelijke 
stakingen, onmogelijkheid om onderdelen, voorraden of elektriciteit te 
verkrijgen of af te leveren, oorlog of andere gewelddadigheden, wetgeving, 
bevel proclamatie, regeling, verordening, vraag of vereiste van een 
overheidsorgaan of enige andere omstandigheid welke niet redelijkerwijs 
aan de partij die zijn verplichting(en) niet nakomt, kan worden 
toegerekend. De partij die niet kan nakomen zal onverwijld de wederpartij 
informeren omtrent de redenen daarvan en de verwachte duur van het 
niet nakomen van zijn verplichtingen. Tevens zal deze partij alle 
maatregelen nemen welke redelijkerwijs van haar verwacht mogen 
worden om de desbetreffende oorzaken van niet nakoming te 
verhinderen enlof op te heffen en de verdere nakoming van haar 
verplichtingen hervatten zodra dit mogelijk is.  

8.2 Indien een situatie van overmacht, zoals in artikel 8.1 omschreven slechts 
leidt tot opschorting van de werkzaamheden, omdat in alle redelijkheid en 
billijkheid nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende 
verplichtingen van Inception B.V. niet kan worden verwacht, zal verder 
uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort. 
8.3 Indien deze opschorting een vol jaar heeft geduurd, heeft Inception 
B.V. zowel als opdrachtgever het recht bij aangetekend schrijven de 
overeenkomst te ontbinden. Opdrachtgever blijft dan alleen gehouden tot 
het betalen van het gepresteerde. 
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9. Medewerking door opdrachtgever  
 

9.1 Opdrachtgever zal Inception B.V. steeds tijdig en op eerste verzoek alle 
nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen zoals ter 
beoordeling door Inception B.V. benodigd tot het uitvoeren van de 
opdracht. 

9.2     Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en een juiste 
toepassing in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur, andere 
door Inception B.V. geleverde materialen en van de door Inception B.V. te 
verlenen diensten alsmede voor het beveiligen van gegevens.  

9.3    Indien is overeengekomen dat opdrachtgever, apparatuur, materialen of 
gegevens ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de door 
Inception B.V. opgestelde, en /of voor het uitvoeren van de 
werkzaamheden noodzakelijke specificaties.  

9.4     Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens 
niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van 
Inception B.V. staan, of indien de opdrachtgever op enige wijze niet aan 
zijn verplichtingen voldoet, heeft Inception B.V. het recht tot opschorting 
van de uitvoering van de overeenkomst en heeft Inception B.V. het recht 
om extra kosten in rekening te brengen. 

 

10. Aansprakelijkheid  
 

10.1     Onverminderd het bepaalde in artikel 4, is Inception B.V. slechts 
aansprakelijk voor schade geleden door opdrachtgever, die het 
rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van schuld van Inception B.V., met 
dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade 
waartegen Inception B.V. verzekerd is, danwel redelijkerwijs, gezien de in 
de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn. Daarbij 
moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen: 

a. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade 
(bedrijfsstoring, onkosten, derving van inkomsten of welke dan ook 
(door welke oorzaak ook ontstaan). Opdrachtgever dient zich 
desgewenst tegen deze schade te verzekeren. 
b. Inception B.V. is niet aansprakelijk voor schade (welke ook) die 
door of tijdens de uitvoering van het werk of de montage van 
geleverde zaken of installaties wordt toegebracht aan zaken waarin 
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wordt gewerkt of aan zaken welke zich bevinden in de nabijheid 
van de plaats waar gewerkt wordt. 
c. De door Inception B.V. te vergoeden schade zal gematigd worden 
indien de door opdrachtgever te betalen prijs gering is in 
verhouding tot de omvang van de door opdrachtgever geleden 
schade. 

10.2     Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is 
steeds, dat opdrachtgever na het ontstaan daarvan zo spoedig als 
redelijkerwijs mogelijk is, doch niet later dan 2 maanden na de dag dat de 
schade is ontstaan, deze schade schriftelijk bij Inception B.V. heeft gemeld. 

10.3 Opdrachtgever vrijwaart Inception B.V. voor alle schade die Inception B.V. 
mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden die verband houden 
met de door Inception B.V. geleverde apparatuur, programmatuur of 
andere materialen, daaronder mede begrepen: -aanspraken van derden, 
werknemers van opdrachtgever daaronder begrepen, die schade lijden 
welke het gevolg is van onrechtmatig handelen van werknemers van 
Inception B.V. die ter beschikking zijn gesteld van opdrachtgever en 
werken onder diens toezicht of op diens aanwijzingen; -aanspraken van 
derden, werknemers van Inception B.V. daaronder begrepen, die in 
verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het 
gevolg is van handelen of nalaten van opdrachtgever of van onveilige 
situaties in diens bedrijf; -aanspraken van derden die schade lijden welke 
het gevolg is van een gebrek in door Inception B.V. geleverde apparatuur, 
programmatuur of andere materialen die door opdrachtgever werden 
gebruikt, gewijzigd of doorgeleverd onder toevoeging van of in 
samenhang met eigen producten, programmatuur of diensten van 
opdrachtgever, tenzij opdrachtgever bewijst dat het gebrek niet het gevolg 
is van gebruik of doorlevering als hiervoor bedoeld.   

 

11. Overname van medewerkers  
 

11.1  Partijen komen overeen dat binnen een tijdsbestek van één jaar na de dag 
waarop de werkzaamheden zijn beëindigd en tijdens de looptijd van deze 
overeenkomst en de verlenging(en) daarvan, geen medewerkers van 
elkaar op enige wijze in dienst genomen zullen worden, dit op verbeurde 
van een dadelijk en ineens opvorderbare boete van € 60.000,00 per geval, 
tenzij schriftelijk anders overeengekomen is.  
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12.   Garantie  
 

12.1     Indien er sprake is van klachten of reclames in de meest ruime zin van het 
woord, dienen deze binnen 10 dagen na constatering schriftelijk worden 
ingediend.  

12.2    Indien een klacht binnen enigerlei garantietermijn valt, en als zodanig ook 
in de overeenkomst tussen Inception B.V. en opdrachtgever is 
opgenomen, zal Inception B.V. zonder verdere kosten de klacht in 
behandeling nemen en naar haar beste kunnen verhelpen.  

12.3 Indien een klacht niet in een garantie is vervat en niet te wijten is aan 
grove schuld dan wel nalatigheid van Inception B.V., zal tegen het 
geldende uurtarief de klacht worden verholpen.  

12.4     Indien een klacht betrekking heeft op geleverde apparatuur verwijst 
Inception B.V. naar de garantiebepalingen van de betreffende leverancier 
cq fabrikant, zoals die zijn meegeleverd bij aflevering van de apparatuur. 
Inception B.V. zelf accepteert in deze geen enkele eigen 
verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.  

12.5     Is er bij de geleverde apparatuur sprake van een service overeenkomst, 
dan is de strekking van de service overeenkomst bepalend voor de 
aansprakelijkheid van Inception B.V.. Indien opdrachtgever zelf zorgt voor 
kleine schoonmaak- en onderhoudsbeurten zoals reinigen van filters, 
koppen van magneetbandapparatuur, papiertransport, vervangen van 
inktcartridges etc zal dit moeten gebeuren volgens opgave Inception B.V., 
waarbij Inception B.V. geen aansprakelijkheid heeft bij mislukken.  

12.6     Bij gebruik van verbruiksmaterialen en toebehoren, die niet voldoen aan 
de door Inception B.V. opgegeven specificaties is opdrachtgever volledig 
verantwoordelijk en aansprakelijk voor het opheffen van storingen. Ook 
reparaties van storingen veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik of 
ingrepen van derden, alsmede het niet in acht nemen van het in de 
serviceovereenkomst gestelde komen voor rekening van opdrachtgever.  

12.7     Een service overeenkomst wordt altijd afgesloten, exclusief levering 
onderdelen en verbruiksmaterialen, zoals toner, batterijen enz..  

12.8     Inception B.V. heeft het recht enigerlei apparatuur in een service 
overeenkomst te weigeren of de betreffende apparatuur van een 
bestaande lijst te verwijderen indien zij kan aantonen dat daarmee het 
functioneren van andere aanwezige apparatuur nadelig wordt beïnvloed, 
dan wel dat er geen onderdelen meer leverbaar zijn, waardoor adequaat 
onderhoud niet meer mogelijk is. 
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13.  Beëindiging  
 

13.1    Indien gedurende de uitvoering van de werkzaamheden, behorend bij of 
voortvloeiend uit enige overeenkomst, opdrachtgever zich niet, niet 
volledig of niet tijdig houdt aan de afgesproken verplichtingen, alsmede in 
geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van 
de opdrachtgever, is Inception B.V. zonder meer gerechtigd aan 
opdrachtgever een buitengerechtelijke ontbindingsverklaring te zenden, 
zonder enige verdere plicht tot schadevergoeding of garantie. 
Bovenstaande onverminderd het bepaalde in artikel 2.3.  

 

14.  Toepasselijk recht en geschillen  
 

14.1    De overeenkomsten tussen Inception B.V. en opdrachtgever worden 
beheerst door het Nederlands recht. 

14.2 Verschillen van mening tussen de opdrachtgever en Inception B.V. zullen 
zoveel mogelijk langs minnelijke weg worden opgelost. Indien een verschil 
van mening niet langs minnelijke weg is opgelost, wordt geacht een geschil 
te bestaan. 

14.3  Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe 
dan ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de 
Burgerlijke Rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Inception 
B.V.. 

 
 


