Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden
1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Aanbod: elk Aanbod van Horyon aan Opdrachtgever voor het
uitvoeren van Werk, in welke vorm dan ook, waaronder,
maar niet beperkt tot, offertes;
Eindcontrolemeting: de door een onafhankelijke derde te
verrichten meting controle van het werk na asbestsanering;
Gebrek: het ten tijde van de oplevering ontbreken van een
eigenschap aan het Werk zonder welke het Werk niet
voldoet aan hetgeen Opdrachtgever van het Werk mocht
verwachten;
Horyon: de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Horyon Innovaties en Technieken B.V.,
gevestigd en kantoorhoudende te Utrecht, alsmede haar
rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel, en de tot
haar in concernverband staande vennootschappen;
Asbestinventarisatie: de krachtens de vigerende regelgeving
door een onafhankelijke derde verrichte inventarisatie van
asbest;
Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon, die met
Horyon een Overeenkomst aangaat en/of met wie zij in
bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een
Overeenkomst;
Order: iedere schriftelijke opdracht van Opdrachtgever aan
Horyon tot het uitvoeren van Werk;
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Horyon en
Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling
daarop, inclusief
de Voorwaarden,
alsmede alle
rechtshandelingen ter voorbereiding van die overeenkomst
en, indien van toepassing, het bestek, met bijlage(n) en
nota(‘s) van wijzigingen;
Overmacht: elke omstandigheid buiten toedoen van Horyon
ontstaan waardoor de normale uitvoering van de
Overeenkomst wordt verhinderd (hieronder zijn mede
begrepen werkstaking, ziekte van personeel, in- en uitvoer
en transportverboden, overheidsmaatregelen, niet of niettijdig leveren door toeleveranciers en beschadiging van de
voor de opdracht benodigde productiemiddelen en
transportmiddelen);
Partijen: Horyon en Opdrachtgever gezamenlijk;
Saneringsplan: het door Horyon opgestelde plan van aanpak
overeenkomstig welke asbestsaneringen worden uitgevoerd;
Specificatie: de omschrijving of de tekening van het Werk die
wordt vermeld of naar welke wordt verwezen in het Aanbod
of de Overeenkomst of bij gebreke daarvan, van hetgeen
tussen Partijen is overeengekomen of, bij gebreke daarvan,
van hetgeen in de branche algemeen gebruikelijk is;
Voorwaarden: de onderhavige set algemene leverings- en
betalingsvoorwaarden, welke zijn gedeponeerd bij het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
Vrijgave: de schriftelijke bevestiging van de positieve
uitkomst van de Eindcontrolemeting door de betrokken
derde;
Werk: alle werkzaamheden (in welke vorm en hoegenaamd
ook, zoals dienstverlening, aanneming van werk, uitlening,
enz.) die Horyon voor of ten behoeve van Opdrachtgever
verricht alsmede het in de Overeenkomst omschreven werk
dat Horyon op basis van het Aanbod door middel van de
Specificatie dient te realiseren.
2. Toepasselijkheid
2.1. De Voorwaarden zijn van toepassing op alle
Aanbiedingen
en
Overeenkomsten
uitgebracht
respectievelijk gesloten door Horyon en op alle Orders,
daaronder uitdrukkelijk mede begrepen al het daaraan
verbonden meerwerk als verricht door Horyon.

2.2. De Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van
eventuele door Opdrachtgever gehanteerde algemene
voorwaarden, tenzij deze door Horyon uitdrukkelijk schriftelijk
zijn aanvaard.
2.3. Van de bepalingen in de Voorwaarden kan slechts
schriftelijk worden afgeweken.
2.4. Onverminderd het vorenstaande
worden deze
Voorwaarden mede bedongen ten behoeve van iedere derde
die bij de uitvoering van de Overeenkomst wordt
ingeschakeld of in verband daarmee aansprakelijk kan zijn.
3. Aanbiedingen
3.1. Alle Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders is overeengekomen. Indien een Aanbod
een termijn voor aanvaarding bevat, houdt dit uitsluitend in
dat het Aanbod na deze termijn in ieder geval is komen te
vervallen.
3.2. De door Horyon verstrekte brochures, prijslijsten en
andere gegevens zijn slechts van informele aard en zijn niet
bindend.
4. Totstandkoming overeenkomst
4.1. Overeenkomsten alsmede wijzigingen en aanvullingen
daarop komen pas tot stand indien en voor zover Horyon
deze schriftelijk heeft bevestigd of Horyon met de uitvoering
van het Werk is aangevangen.
4.2. Indien door Horyon een bindende offerte is uitgebracht
(zie 3.1), komt de overeenkomst tot stand op de dag van
ontvangst van de schriftelijke aanvaarding van de opdracht.
5. Hoofdelijke aansprakelijkheid
Indien de Overeenkomst wordt aangegaan met twee of
meerdere Opdrachtgevers zijn deze ieder hoofdelijk
aansprakelijk voor de nakoming daarvan.
6. Prijzen/BTW-registratienummer
6.1. De opgegeven prijzen zijn - tenzij uitdrukkelijk anders
vermeld - exclusief BTW, meerwerk en eventuele kosten
verbonden aan vergunningen, rechten en belastingen welke
benodigd zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.
6.2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de
opgegeven prijzen vermeld in euro’s.
6.3. Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op
het tijdstip van de Overeenkomst geldende prijzen. Indien na
het sluiten van de Overeenkomst één of meer
kostprijsfactoren (waaronder onder meer zijn te verstaan
arbeidslonen,
belastingen,
premies,
inkoopprijzen,
grondstofprijzen, koersen van buitenlandse valuta’s etc.) een
verhoging ondergaan, is Horyon gerechtigd deze verhoging
aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
6.4. Opdrachtgever is verplicht aan Horyon het correcte
B.T.W.-registratienummer te verstrekken en om terstond
mededeling te doen van enige wijziging daarvan. Indien
Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zal de prijs
automatisch worden verhoogd met de B.T.W. en andere
bedragen voor zover Horyon die verschuldigd mocht zijn als
gevolg van dit niet-nakomen.
6.5. Indien een richtprijs is bepaald en deze richtprijs wordt
met meer dan twintig procent (20%) overschreden, dan zal
Horyon met Opdrachtgever contact opnemen teneinde de
meerkosten te bespreken.
7. Uitvoering van Werk
7.1. Horyon is bevoegd en gerechtigd om de gehele of
gedeeltelijke uitvoering van de Overeenkomst aan een derde
op te dragen.
7.2. Het Werk wordt uitgevoerd overeenkomstig de
Overeenkomst en de Specificatie en/of, in geval van
asbestsanering, overeenkomstig het Saneringsplan. Bij

tegenstrijdigheid tussen de Overeenkomst en/of de
vigerende regelgeving (bijvoorbeeld in geval van innovatieve
saneringsmethoden) enerzijds en het Saneringsplan
anderzijds, prevaleert het Saneringsplan.
7.3. Horyon is, in geval van asbestsanering, niet gehouden
eerder een aanvang te maken met de uitvoering van het
Werk, dan nadat Opdrachtgever het Saneringsplan heeft
goedgekeurd. Indien Opdrachtgever het saneringsplan niet
binnen 14 dagen nadat Horyon het Saneringsplan aan
Opdrachtgever heeft verstrekt, heeft goedgekeurd, is Horyon
gerechtigd het saneringsplan als goedgekeurd te
beschouwen, doch ook om de uitvoering van het Werk
verder op te schorten totdat Opdrachtgever het
Saneringsplan schriftelijk heeft goedgekeurd en deze
schriftelijke goedkeuring te verlangen.
7.4. In geval van asbestsanering blijft Opdrachtgever, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, eigenaar
van (en mitsdien verantwoordelijk voor) de vrijgekomen
afvalstoffen, het verwijderde asbest daarbij inbegrepen.
7.5. De in de Overeenkomst bepaalde dagen waarop met het
Werk wordt aangevangen en wanneer het Werk wordt
opgeleverd, worden geacht bij benadering te zijn vastgesteld
en zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders
schriftelijk is overeengekomen. In geval van vertraging in de
oplevering/uitvoering dient Horyon schriftelijk in gebreke te
worden gesteld en dient Horyon een redelijke termijn te
worden gesteld om alsnog aan haar verplichtingen te
voldoen.
7.6. Voor zover de Overeenkomst een termijn in werkdagen
bepaalt, wordt onder werkdag een kalenderdag verstaan,
tenzij deze kalenderdag valt op een algemeen of ter plaatse
van het Werk erkend, of door de overheid dan wel bij of
krachtens collectieve arbeidsovereenkomst voorgeschreven
rust- of feestdag, vakantiedag of andere niet individuele vrije
dag.
7.7. Indien door niet voor rekening van Horyon komende
omstandigheden gedurende ten minste vijf uren door het
grootste deel van de arbeiders of machines niet kan worden
gewerkt, is sprake van een onwerkbare werkdag die voor
rekening en risico van Opdrachtgever komt.
7.8. Opdrachtgever garandeert dat Horyon voor rekening en
risico van Opdrachtgever tijdig kan beschikken over:
7.8.1. de voor (de opzet van) het Werk benodigde gegevens
en goedkeuringen (zoals, maar niet beperkt tot, het
Inventarisatierapport,
vergunningen,
ontheffingen,
beschikkingen, een schriftelijk weergave van de
aanwezigheid en ligging van kabels en leidingen etc.);
7.8.2. het gebouw, het terrein en/of het water waarin of
waarop het Werk word uitgevoerd;
7.8.3. deugdelijke gelegenheid in de directe nabijheid van de
bouwplaats voor aanvoer, opslag en/of afvoer van
bouwstoffen, afvalstoffen en hulpmiddelen;
7.8.4. aansluitingsmogelijkheden voor machines, telefoon,
fax, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water.
7.9. De voor het Werk benodigde elektriciteit, gas en water
komt voor rekening en risico van Opdrachtgever.
7.10. Opdrachtgever is jegens Horyon verantwoordelijk voor
de juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen,
voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn voor
de uitvoering van het Werk, daaronder begrepen – doch niet
beperkt tot – die inrichtingen, voorzieningen en/of
voorwaarden als bedoeld in artikel 7.8. Schade, kosten en
tijdsoverschrijdingen die ontstaan doordat Opdrachtgever
hieraan niet heeft voldaan, zijn volledig voor rekening van
Opdrachtgever.
7.11. Opdrachtgever garandeert dat Horyon bij de uitvoering
van het Werk geen vertraging of anderszins hinder
ondervindt van door anderen uit te voeren werkzaamheden
en/of leveringen, die niet tot het Werk van Horyon behoren.

7.12. Door Opdrachtgever voorgeschreven constructies en/of
werkwijzen, en de eventuele invloed daarvan op de bodem
gesteldheid en/of andere zaken en/of personen, komen voor
haar rekening en risico.
8. Oplevering en Gebreken
8.1. De eindcontrole is, tenzij expliciet anders is
overeengekomen, erop gericht zeker te stellen dat de ruimte
waarin het Werk wordt uitgevoerd kan worden betreden
zonder
persoonlijke
beschermingsmiddelen.
Horyon
garandeert uitdrukkelijk niet dat een ruimte “vrij” is van
asbest. In geval van asbestsanering is het Werk
overeenkomstig de Overeenkomst uitgevoerd en vrij van
gebreken opgeleverd, na Vrijgave.
8.2. In alle overige gevallen (anders dan asbestsanering) is
het Werk opgeleverd indien:
8.2.1. Horyon Opdrachtgever schriftelijk heeft medegedeeld
dat het Werk is voltooid en Opdrachtgever het Werk
schriftelijk heeft goedgekeurd;
8.2.2. Opdrachtgever 8 dagen na de in artikel 8.2.1 bedoelde
mededeling van Horyon het Werk niet schriftelijk heeft
afgekeurd onder opgave van redenen;
8.2.3. het Werk in gebruik wordt genomen, waarbij de dag
van ingebruikneming van het Werk of een gedeelte daarvan
geldt als dag van goedkeuring van het Werk of van het
desbetreffende gedeelte.
8.3. Kleine gebreken kunnen geen reden tot afkeuring als
bedoeld in artikel 8.2.2 zijn, mits zij een eventuele
ingebruikneming niet in de weg staat.
8.4. Alle door de Opdrachtgever beweerde rechten wegens
een Gebrek dan wel andere tekortkoming in de nakoming
van de Overeenkomst zijdens Horyon dienen schriftelijk te
worden ingeroepen binnen 14 dagen nadat de
Opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had
kunnen ontdekken althans in ieder geval – lees uiterlijk –
binnen 14 dagen na ontvangst van de Vrijgave door
Opdrachtgever, bij gebreke waarvan de rechten van
Opdrachtgever ter zake vervallen. Aan Horyon dient in dat
kader tevens een redelijke termijn voor het herstel van
eventuele tekortkomingen te worden geboden.
9. Meer en minder Werk
9.1. Horyon behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om
meerwerk uit te voeren en als zodanig in rekening te brengen
bij Opdrachtgever, indien het belang van Opdrachtgever
en/of de uitvoering van de Overeenkomst zulks vergt.
Meerwerk wordt in ieder geval verrekend ingeval van:
9.1.1. wijzigingen in of aanvullingen op de Overeenkomst;
9.1.2. afwijkingen van de bedragen van de stelposten;
9.1.3. afwijkingen van verrekenbare hoeveelheden;
9.1.4. afwijkingen van geschatte hoeveelheden;
9.1.5. alle andere omstandigheden die niet in de
Overeenkomst zijn voorzien en niet door toedoen van
Horyon zijn veroorzaakt dan wel niet voor rekening en risico
van Horyon komen.
9.2. Indien het totaalbedrag van het minderwerk het
totaalbedrag van het meerwerk bij de eindafrekening van het
Werk overtreft, heeft Horyon recht op een bedrag gelijk aan
10% van het verschil van die totaalbedragen.
9.3. Het gemis van een schriftelijke overeenkomst met
betrekking tot meerwerk laat de aanspraken van Horyon en
Opdrachtgever op verrekening van meer- en minderwerk
onverlet.
9.4. Stelposten zijn in de Overeenkomst genoemde
bedragen die in de prijs zijn begrepen en die bestemd zijn
voor:
9.4.1. het aanschaffen van bouwstoffen; of
9.4.2. het aanschaffen van bouwstoffen en het verwerken
daarvan; of

9.4.3. het verrichten van werkzaamheden die op de dag van
de Overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en
die door Opdrachtgever nader moeten worden ingevuld.
9.5. Ten aanzien van iedere, in de Overeenkomst
opgenomen, stelpost, wordt in de Overeenkomst vermeld
waarop deze betrekking heeft. De berekening van de ten
laste te brengen stelposten geschiedt aan de hand van de
prijzen zoals die door Horyon zijn berekend, verhoogd met
een vergoeding van 10%.
9.6. Verrekening van hoeveelheden zal plaatsvinden indien
in
de
Overeenkomst
verrekenbare
of
geschatte
hoeveelheden zijn opgenomen en deze hoeveelheden te
hoog of te laag blijken om het Werk tot stand te brengen.
Verrekening zal dan plaatsvinden met de uit die afwijking
voortvloeiende meer of mindere kosten.
10. Verschillen in afmetingen of toestand van het werk
10.1.Verschillen tussen de tijdens de uitvoering blijkende
toestand van bestaande gebouwen, werken en terreinen
enerzijds en de in de Overeenkomst aangeduide toestand
anderzijds geven, afgezien van de verrekening van meer- en
minderwerk als bedoeld in artikel 8, Horyon aanspraak op
bijbetaling.
10.2. Het in lid 1 bepaalde is ook van toepassing indien in de
Overeenkomst geen toestand of gegevens zijn aangeduid,
maar de tijdens de uitvoering blijkende toestand afwijkt van
die welke Horyon redelijkerwijs had mogen verwachten.
11. Overmacht
11.1. Indien sprake is van Overmacht, is Horyon gerechtigd
om de oplevering zoveel later te laten plaatsvinden als de
Overmacht duurt. Indien een tijdelijke onmogelijkheid tot
nakoming langer voortduurt dan drie maanden na het tijdstip
waarop de oplevering was beoogd, hebben Partijen het recht
de Overeenkomst per aangetekende brief te ontbinden.
Indien de nakoming door Horyon als gevolg van Overmacht
blijvend onmogelijk is, zijn Partijen eveneens gerechtigd de
Overeenkomst te ontbinden.
11.2. In het geval van een ontbinding op grond van het in dit
artikel 11 bepaalde, is Horyon gerechtigd betaling te
vorderen van het deel van de Overeenkomst dat reeds is
uitgevoerd voordat van de Overmachtveroorzakende
omstandigheid is gebleken. In dit geval is Horyon jegens
Opdrachtgever niet gehouden tot vergoeding van enige
schade.
12. Aansprakelijkheid
12.1. Horyon is – onverminderd het bepaalde in artikel 8 nimmer aansprakelijk voor schade, geleden door
Opdrachtgever, als gevolg van een Gebrek of iedere andere
tekortkoming door Horyon in de nakoming van de
Overeenkomst, tenzij de schade het gevolg is van opzet of
grove schuld van tot de bedrijfsleiding behorende
leidinggevenden van Horyon. Dit houdt onder meer in dat
Horyon, behoudens indien de schade het gevolg is van
opzet of grove schuld van tot de bedrijfsleiding behorende
leidinggevende
functionarissen
van
Horyon,
niet
aansprakelijk is voor schade ontstaan als gevolg van emissie
van stoffen en/of verontreinigingen die schadelijk kunnen zijn
voor het milieu en/of de volksgezondheid dan wel die vallen
onder het begrip (klein) gevaarlijk afval, waaronder begrepen
asbest. Opdrachtgever vrijwaart Horyon voor claims van
derden met betrekking tot deze gebeurtenissen.
12.2. Horyon is ook indien haar geen beroep op het in lid 1
bepaalde toekomt slechts aansprakelijk voor schade die het
rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van een aan haar toe
te rekenen omstandigheid. Horyon is nimmer aansprakelijk
voor indirecte schade, zoals bijvoorbeeld maar niet
uitsluitend winstderving, gevolgschade en/of bedrijfsschade.

Horyon is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van de door
haar ingeschakelde hulppersonen (ook in geval van opzet of
grove schuld van deze hulppersonen).
12.3. De aansprakelijkheid van Horyon (als bedoeld in lid 1
of 2) zal in ieder geval beperkt zijn tot ten hoogste de voor
het Werk (in de uitvoering waarvan Horyon zou zijn
tekortgeschoten) overeengekomen Aanneemsom. Indien
Horyon zich ter zake heeft verzekerd, is haar
aansprakelijkheid tevens beperkt tot het bedrag dat in
verband met de betreffende schade wordt uitgekeerd.
12.4. Horyon is niet aansprakelijk voor de inhoud en
volledigheid van rapporten, waaronder niet limitatief
begrepen, de Vrijgave, de Asbestinventarisatie en de
Eindcontrolemeting die niet door Horyon zijn opgesteld, ook
al zijn de rapporten wel op haar verzoek uitgebracht. Na
goedkeuring van het Saneringsplan door Opdrachtgever is
Horyon evenmin aansprakelijk voor onvolkomenheden in het
Saneringsplan.
12.5. Opdrachtgever is, met uitsluiting van aansprakelijkheid
van Horyon, in ieder geval aansprakelijk voor schade:
12.5.1. die voortvloeit uit de door haar voorgeschreven
constructies en werkwijzen of uit door haar gegeven orders,
aanwijzingen en instructies;
12.5.2. veroorzaakt door gebreken van zaken, bouwstoffen
of hulpmiddelen, die Opdrachtgever ter beschikking heeft
gesteld, dan wel heeft voorgeschreven, of van zaken, zoals
afvalstoffen, die vrijkomen bij de uitvoering van het Werk;
12.5.3. aan het Werk als gevolg van door haar of in haar
opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of
verrichte leveringen.
12.6. Horyon is niet aansprakelijk voor schade aan het Werk
als gevolg van in haar opdracht door derden uitgevoerde
werkzaamheden of verrichte leveringen.
12.7. Opdrachtgever
vrijwaart
Horyon
volledig
van
aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de
Overeenkomst. Aansprakelijkheidsbeperkende, - uitsluitende
of -vaststellende voorwaarden, welke door derden aan
Horyon kunnen worden tegengeworpen, kunnen door Horyon
ook aan Opdrachtgever worden tegengeworpen.
12.8. Onverminderd het bepaalde in artikel 8.4, vervalt iedere
vordering op schadevergoeding tegen Horyon, behalve die
door Horyon is erkend, door het enkele verloop van 6
maanden nadat de Opdrachtgever de schade heeft ontdekt
of redelijkerwijs had behoren te ontdekken.
13. Betaling, rente en kosten
13.1. Betalingen dienen te geschieden binnen dertig dagen
na factuurdatum, zonder recht op verrekening of opschorting.
Bij gebreke van een (tijdige) betaling is Opdrachtgever van
rechtswege en derhalve zonder nadere ingebrekestelling in
verzuim en aan Horyon 1% samengestelde rente per maand
over het openstaande bedrag verschuldigd, tenzij de
wettelijke handelsrente ex art. 6:119a BW in de
desbetreffende periode hoger is, in welk geval
laatstgenoemde rente verschuldigd is.
13.2. Indien Opdrachtgever meent dat de facturen onjuist
zijn, dient hij zulks binnen 14 dagen na verzenddatum van de
facturen onder opgaaf van redenen schriftelijk aan Horyon
aan te geven. Bij overschrijding van deze termijn wordt
Opdrachtgever geacht de facturen als juist te hebben
aanvaard. Tenzij de onjuistheid van de facturen binnen de
betalingstermijn wordt erkend, dient Opdrachtgever de
factuurbedragen binnen de gestelde termijn van 14 dagen te
voldoen.
13.3. Alle door Horyon in een voorkomend geval te maken
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor
rekening van Opdrachtgever. De vergoeding voor de
gemaakte buitengerechtelijke incassokosten is minimaal
gelijk aan 15% van het gevorderde bedrag.

13.4. Indien een vast kortingspercentage voor het Werk met
Opdrachtgever schriftelijk is overeengekomen, zal dit in de
desbetreffende facturen worden verrekend. Indien een
variabel kortingspercentage voor verschillende delen van het
Werk schriftelijk is overeengekomen zal éénmaal per
kwartaal een verrekening plaatsvinden met de op dat
moment nog openstaande, al dan niet opeisbare,
vorderingen die Horyon op Opdrachtgever heeft.

intact. Tussen Partijen zal voorts geldend geacht worden een
zodanig beding dat, wettelijk geoorloofd, de strekking van het
(ver)nietig(d)e beding het meest nabij komt.

17. Toepasselijk recht en geschillen
17.1. Op de rechtsverhouding tussen Horyon en
Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.
17.2. De rechtbank Oost Brabant is exclusief bevoegd kennis
14. Ontbinding en opschorting
te nemen van geschillen tussen Partijen.
14.1. In geval dat Opdrachtgever:
17.3. Het in lid 2 van dit artikel bepaalde laat onverlet het
14.1.1. in staat van faillissement wordt verklaard, een recht van Horyon het geschil voor te leggen aan de volgens
verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel een de Nederlandse regelgeving bevoegde burgerlijke rechter.
verzoek doet tot toelating tot de schuldsaneringsregeling
natuurlijke personen;
14.1.2. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
14.1.3. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of
een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de
inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of een reeds
bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van
de doelstellingen van zijn bedrijf;
14.1.4. in verzuim is ter zake de nakoming van een met
Horyon gesloten Overeenkomst;
zijn alle facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft Horyon de
bevoegdheid om ofwel de nakoming van haar verplichtingen
(geheel of gedeeltelijk) op te schorten totdat Opdrachtgever
zekerheid voor de nakoming van haar verplichtingen heeft
gesteld dan wel de Overeenkomst zonder nadere sommatie
onmiddellijk te ontbinden middels een daartoe strekkende
verklaring aan Opdrachtgever waarbij Opdrachtgever
aansprakelijk is voor alle door Horyon geleden en nog te
lijden schade.
14.2. Tijdens de uitvoering van de overeenkomst is Horyon
gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te
schorten totdat Opdrachtgever op verzoek en tot genoegen
van Horyon zekerheid heeft gesteld voor de nakoming van al
haar verplichtingen uit de overeenkomst. Deze bepaling geldt
evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van
Opdrachtgever de verlangde zekerheid te stellen geeft
Horyon het recht de overeenkomst te ontbinden en het
geleverde terug te nemen, onverminderd het recht op
vergoeding van de reeds door Horyon uitgevoerde
werkzaamheden en onverminderd het recht van Horyon op
vergoeding van schade en kosten en rente.
15. Intellectuele eigendom
15.1. Opdrachtgever verkrijgt geen recht van intellectuele
eigendom met betrekking tot de door Horyon verstrekte
afbeeldingen, tekeningen en modellen zoals het door Horyon
opgestelde saneringsplan. Zij blijven te allen tijde eigendom
van Horyon en dienen op eerste verzoek aan Horyon te
worden teruggegeven bij gebreke waarvan Opdrachtgever
de door Horyon te bepalen waarde is verschuldigd. Voor
reproductie is steeds de schriftelijke toestemming van
Horyon vereist.
15.2. Opdrachtgever zal Horyon onmiddellijk in kennis stellen
van enige aanspraak van derden met betrekking tot de
intellectuele eigendomsrechten. In geval van een dergelijke
aanspraak is Horyon bevoegd daartegen mede namens
Opdrachtgever verweer te voeren of tegen die derde
rechtsmaatregelen te nemen, dan wel met die derde een
minnelijke regeling te treffen. Opdrachtgever zal zich – voor
zover de redelijkheid dit van hem verlangt – onthouden van
voornoemde maatregelen en al zijn medewerking aan
Horyon verlenen.
16. Conversie
De eventuele (ver)nietig(baar)heid van een beding in de
Voorwaarden laat de geldigheid van de overige bedingen

