
ALGEMENE VOORWAARDEN DICKSON HOLLAND BV 
(gedeponeerd bij kamer van koophandel dd 03-05-2018) 

 
Artikel 1  Definities 
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk 
anders is aangegeven. 
 
Gebruiker: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, zijnde Dickson Holland B.V., hierna ook wel “ons” of “wij”. 
Klant: de in de uitoefening van een beroep of bedrijf handelende wederpartij van de Gebruiker.  
Order: een order van de Klant voor de levering van een of meer Producten. 
Overeenkomst: de (koop)overeenkomst voor de levering van een of meer Producten die tot stand komt tussen de Gebruiker en 
de Klant. 
Partijen: de Klant en de Gebruiker tezamen. 
Product(en): de door de Gebruiker aangeboden en/of geleverde producten.  
 
Artikel 2  Algemeen 
 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op rechtsverhoudingen tussen de Klant en de Gebruiker, en ieder geval op 
iedere Overeenkomst, tenzij Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Deze algemene voorwaarden maken 
integraal onderdeel uit van iedere Overeenkomst.  
Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen 
zijn overeengekomen.  
De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, heeft dit geen 
gevolgen voor de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden en blijven deze overige 
bepalingen volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde een of meer 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 dient te worden genomen.  
Bij tegenstrijdigheid tussen een bepaling uit deze algemene voorwaarden en een bepaling uit de Overeenkomst, prevaleren de 
bepalingen uit de Overeenkomst.  
 
Artikel 3  Aanbiedingen en Orders 
 
Al onze aanbiedingen, zij het in de vorm van prijslijsten, brochures, offertes of in een andere vorm, dienen als een geheel te 
worden beschouwd en zijn ofwel vrijblijvend en dus herroepelijk. Aanbiedingen gelden niet voor toekomstige Orders, tenzij 
uitdrukkelijk anders tussen Partijen overeengekomen.  
Een Overeenkomst komt eerst tot stand wanneer wij een Order bevestigen c.q. wanneer wij daaraan daadwerkelijk uitvoering 
geven. Orders kunnen los worden geplaatst of op basis van een Overeenkomst voor langere duur. Iedere afzonderlijke, door 
ons bevestigde Order wordt aangemerkt als een Overeenkomst, ook als die wordt geplaatst op basis van een Overeenkomst 
voor langere duur.   
Wij zijn te allen tijde gerechtigd om zonder opgave van reden een Order te weigeren, of deze niet te bevestigen. Wij zijn te allen 
tijde gerechtigd om als voorwaarde voor de bevestiging of uitvoering van een Order te stellen dat het bedrag van de Order, al 
dan niet deels, vooruit wordt betaald, dat een of meer openstaande facturen eerst door de Klant worden voldaan of dat de Klant 
een vorm van zekerheid stelt.  
Bij verschil tussen de Order en de orderbevestiging dient de Klant vóór uitvoering van de Order schriftelijk bezwaar te maken. 
Bij gebreke daarvan geldt de orderbevestiging. 
Wanneer wij Producten naar specificaties van een Klant leveren, baseren wij de productie op de specificaties en informatie die 
de Klant ons verstrekt; onjuistheden of onvolledigheden daarin komen volledig voor rekening van de Klant. Bij Producten op 
basis van specificaties is de Klant verplicht een monster of model af te nemen en dit eerst te testen. Monsters of modellen 
worden vermoed als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk tussen Partijen wordt overeengekomen dat het te leveren 
product daarmee zal overeenstemmen.  
De Klant is zonder afbreuk te doen aan het in het vorige lid bepaalde gehouden te onderzoeken of een Product geëigend is 
voor de toepassing die de Klant voor ogen heeft. Voor dit onderzoek zal de Gebruiker op verzoek van de Klant kosteloos 
monsters verstrekken, die de Klant gehouden is te testen voor de gewenste toepassing.  
Alle prijzen gelden voor levering af ons magazijn en zijn exclusief BTW. Zij zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding 
geldende prijsbepalende factoren. Wij zijn bevoegd de opgegeven c.q. overeengekomen prijzen op grond van opgetreden 
stijging van de kosten van grondstoffen, personeel, machines, energie, heffingen van overheidswege of andere prijsbepalende 
factoren aan te passen.  
Voor Orders beneden een door ons vastgesteld bedrag worden transportkosten, naast eventuele andere kosten, extra in 
rekening gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 
Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden ons op geen enkele wijze voor 
latere Orders of Overeenkomsten voor langere duur. 
Alle afspraken, toezeggingen en verklaringen van onze medewerkers, waaronder de verkoopvertegenwoordigers, zijn voor ons 
slechts bindend, nadat wij deze schriftelijk hebben bevestigd, door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van de Gebruiker.  
Eenmaal geplaatste Orders kunnen niet worden gewijzigd zonder voorafgaande bevestiging van die wijziging door ons. Wij zijn 
gerechtigd de eventuele hogere kosten in verband met een wijziging in rekening te brengen. 
 
Artikel 4  Annulering 
 
Eenmaal bevestigde Orders moeten door de Klant worden afgenomen. In het geval dat de Klant een door ons bevestigde Order 
geheel dan wel gedeeltelijk annuleert, kunnen wij de Klant verplichten alle met het oog op deze Order gemaakte kosten, 
waaronder opslagkosten, kosten voor inkoop van materialen en voorbereidingskosten, alsmede provisiekosten, volledig aan 
ons te vergoeden.  
Daarnaast hebben wij het recht vergoeding van de Klant te verlangen van alle uit de annulering voortvloeiende schade, 
waaronder winstderving en rentederving, van tenminste 35 % van de waarde van de Order. 
 
Artikel 5  Levering en risico 
 
Opgegeven levertijden zijn streeftijden en geen fatale termijnen. Bij overschrijding van een ingeschatte levertijd zullen wij 
contact opnemen met de Klant om een nieuwe levertijd op te geven. Wij zijn slechts in verzuim na ontvangst van een 
schriftelijke ingebrekestelling van de Klant, waarin de Klant ons een redelijke termijn, die minimaal gelijk is aan de eerste 
levertermijn gunt om alsnog te leveren en wij niet binnen die redelijke termijn alsnog hebben geleverd.  
Wij zijn gerechtigd een Order geheel of in gedeelten te leveren, welke delen afzonderlijk kunnen worden gefactureerd. 
Tenzij anders uitdrukkelijk tussen Partijen overeengekomen geschiedt Levering geschiedt af ons magazijn. De Producten 
worden geacht in de macht van de Klant te zijn gesteld en het risico daarvan gaat over op de Klant zodra de Producten zich 
bevinden in het eerste transportmiddel waarmee de Producten worden getransporteerd. Dit geldt ook wanneer wij voor het 
transport zorgdragen, wanneer de Overeenkomst door de Klant wordt ontbonden en ook voor Producten die later worden 
vervangen. 
 
Artikel 6  Inspectie en reclames 
 
De door ons geleverde Producten moeten onmiddellijk na ontvangst door de Klant worden geïnspecteerd op eventuele 
zichtbare gebreken. Als de Klant niet binnen 5 dagen na ontvangst van de Producten schriftelijk te kennen geeft dat er 
zichtbare gebreken zijn, wordt de lading geacht door de Klant te zijn geaccepteerd. In het geval dat de Klant wel zichtbare 
gebreken heeft geconstateerd en de Klant dit binnen de hiervoor genoemde termijn aan ons heeft gemeld, dan zullen wij de 
betreffende Producten inspecteren nadat de Klant deze aan ons heeft teruggezonden, en als wij naar eigen inzicht constateren 
dat er inderdaad zichtbare gebreken zijn die aan ons toe te rekenen zijn, dan zullen wij naar eigen keuze nieuwe of herstelde 
Producten leveren.  
Als de Klant niet-zichtbare gebreken ontdekt, dient de Klant dit op straffe van verval van rechten zo spoedig mogelijk na het 
moment waarop hij dit heeft ontdekt althans had moeten ontdekken en in ieder geval binnen één maand na dit moment 
schriftelijk aan ons te melden. In het geval dat er niet-zichtbare gebreken zijn en de Klant heeft dit tijdig gemeld, dan zullen wij 
de betreffende Producten inspecteren nadat de Klant deze aan ons heeft teruggezonden, en als wij naar eigen inzicht 
constateren dat er inderdaad niet-zichtbare gebreken zijn die aan ons zijn toe te rekenen, dan zullen wij naar eigen keuze 
nieuwe of herstelde Producten leveren.  
Wanneer een Product op een andere manier wordt gebruikt of toegepast dan waarvoor het bestemd is, en het Product 
daardoor niet werkt op de manier waarop het zou hebben gewerkt bij juist gebruik of bij juiste toepassing, dan wordt dit niet 
aangemerkt als een gebrek.  
Voor (op)nieuw geleverde Producten gelden de bovengenoemde inspectietermijn en klachttermijn ook.  
Vorderingen in verband met de stelling dat het geleverde Product niet voldoet aan de overeenkomst verjaren binnen één jaar 
na de hiervoor bedoelde kennisgevingen.  
 
Artikel 7  Betaling 
 
Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder recht op korting of verrekening, op een door ons aan te 
geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.  
Indien de Klant in gebreke blijft in bij de betaling binnen de betalingstermijn van 30 dagen dan is de Klant van rechtswege in 
verzuim. Klant is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de 
wettelijke (handels)rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Klant in verzuim 
is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. 
Indien de Klant in verzuim is komen alle redelijke door ons gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten voor 
rekening van de Klant.  
In geval van niet-betaling van een factuur, liquidatie, aanvraag dan wel verlening van faillissement, beslag of aanvraag dan wel 
verlening van surseance van betaling van de Klant zijn alle vorderingen van de Gebruiker op de Klant onmiddellijk opeisbaar. 
De Gebruiker heeft het recht de door de Klant gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de 
kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente, 
ongeacht de eigen aanduiding van de Klant. 
De Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Klant een andere 
volgorde voor de toerekening aanwijst.  
De Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende 
rente alsmede de kosten worden voldaan. 
 
Artikel 8  Eigendomsvoorbehoud 
 
Alle door de Gebruiker geleverde Producten en andere zaken, daaronder eventueel mede begrepen monsters, ontwerpen, 
schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van de Gebruiker totdat de Klant alle 
verplichtingen die voortvloeien uit alle bestaande en toekomstige Overeenkomsten en eventuele in verband daarmee 
uitgevoerde werkzaamheden, is nagekomen. Onder voornoemde verplichtingen vallen mede verplichtingen tot vergoeding van 
de buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten bij niet-tijdige betaling en tot betaling van schadevergoeding wegens 
wanprestatie.  
De Klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te 
bezwaren. 
Indien een derde beslag legt op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten daarop willen vestigen of 
willen doen gelden, is Klant verplicht de Gebruiker zo snel als redelijkerwijs mogelijk daarvan op de hoogte te stellen. 
De Klant verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, 
ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan de Gebruiker ter 
inzage te geven. 
 
 

 
 
 
 
Door de Gebruiker geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud 
vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht, voor zover toegestaan door de 
wet onder de voorwaarde dat de Klant de opbrengsten van de doorverkoop vooraf voldoet, dan wel deze opbrengsten 
reserveert voor het voldoen van de bij de Gebruiker openstaande bedragen. In het laatste geval verkrijgt de Gebruiker een stil 
pandrecht op de vorderingen tot betaling van de doorverkochte Producten. De onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken 
mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.  
Zolang als dit in het kader van de normale bedrijfsuitoefening mogelijk is dient de Klant (i) de onder het eigendomsvoorbehoud 
geleverde zaken afgescheiden houden van andere zaken, en (ii) (intellectuele) eigendomsmarkeringen van de onder het 
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken niet verwijderen.  
In het geval dat een onder het eigendomsvoorbehoud geleverde zaak onderdeel gaat uitmaken van een andere zaak, wordt die 
andere zaak voor zover toegestaan door de wet eigendom van de Gebruiker en zijn daarop de bepalingen van dit artikel 
onverkort van toepassing. Voor zover niet toegestaan door de wet verkrijgt de Gebruiker een stil pandrecht op die nieuwe zaak. 
Zonder afbreuk te doen aan de overige rechten van de Gebruiker, is de Gebruiker  gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud 
geleverde zaken terug te nemen bij niet-tijdige betaling door de Klant, en zowel gedurende de betalingstermijn als na het 
verstrijken daarvan, ook wanneer op die zaken beslag wordt gelegd, dan wel op een ander deel van het vermogen van de 
Klant, wanneer de Klant surseance van betaling aanvraagt of hem dat wordt verleend en/of wanneer het faillissement van de 
Klant wordt aangevraagd of uitgesproken. Iedere  Overeenkomst op grond waarvan de zaken zijn geleverd wordt na terugname 
door de Gebruiker geacht te zijn ontbonden en de Gebruiker kan de teruggenomen zaken aan een ander verkopen. Voor het 
geval dat de Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Klant reeds nu 
onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan de Gebruiker of een door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen 
te betreden waar de eigendommen van de Gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.   
Dit artikel doet geen afbreuk aan de overige rechten van de Gebruiker bij niet-tijdige betaling door de Klant, zoals het recht van 
reclame. Tot zekerheid van voldoening van andere vorderingen van de Gebruiker op de Klant dan genoemd in lid 1 van dit 
artikel, behoudt de Gebruiker een stil pandrecht voor op de aan de Klant geleverde zaken.  
De Klant zal op eerste verzoek van de Gebruiker meewerken aan het verder formaliseren van in dit artikel genoemde 
pandrechten. 
 
Artikel 9  Opschorting en ontbinding 
 
Gebruiker is bevoegd de nakoming van diens verplichtingen op te schorten en/of de Overeenkomst te ontbinden dan wel naar 
keuze op te zeggen, zonder jegens de Klant schadeplichtig te zijn indien: 
Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt; 
na het sluiten van de Overeenkomst de Gebruiker ter kennis gekomen feiten en/ of omstandigheden goede grond geven te 
vrezen dat de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen;  
Klant bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de 
Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; 
op de Producten of een aanzienlijk deel van het vermogen van de Klant beslag wordt gelegd, de Klant surseance van betaling 
aanvraagt of dat hem wordt verleend, de Klant faillissement aanvraagt of hem dat wordt verleend, de Klant zijn bedrijfsvoering 
staakt 
Voorts is de Gebruiker bevoegd de Overeenkomst te  ontbinden, dan wel naar keuze op te zeggen, indien zich omstandigheden 
voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en 
billijkheid niet kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat 
ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.  
Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn alle vorderingen van de Gebruiker op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien de 
Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en de Overeenkomst. 
De Gebruiker behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.  
De Klant is niet gerechtigd tot (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst, behoudens het bepaalde in art. 11.  
 
Artikel 10 Aansprakelijkheid 
 
Indien de Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.  
Behoudens zaakschade en/of letselschade veroorzaakt door een veiligheidsgebrek in een Product (productaansprakelijkheid), 
kan de Gebruiker uitsluitend aansprakelijk worden gehouden voor directe schade die wordt veroorzaakt door de bedrijfsleiding 
van de Gebruiker en niet voor enige andere vorm van schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of 
schade door bedrijfsstagnatie. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:  
de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op 
schade in de zin van deze voorwaarden;  
de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van gebruiker aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, 
tenzij deze kosten niet aan gebruiker toegerekend kunnen worden;  
redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid 
tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.  
De aansprakelijkheid van de Gebruiker is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat  door de verzekering van de 
Gebruiker wordt uitgekeerd, en bij gebreke van een dergelijke uitkering tot maximaal tweemaal het bedrag van de Order waar 
de schade uit voortvloeit,  met een maximale beperking van € 10.000,-  (Zegge: tienduizend euro). 
Alle vorderingen tot vergoeding van schade vervallen uiterlijk binnen zes (6) maanden nadat de Klant met de schade bekend is 
geworden, dan wel met die schade bekend had behoren te zijn.    
De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade 
te wijten is aan de opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van de Gebruiker. 
De klant is niet gerechtigd tot een beroep op dwaling (6:228 lid 1 sub a en b BW) en nadeelcompensatie (art. 6:230 lid 2 BW).  
 
Artikel 11 Overmacht 
 
De Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een 
omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende 
opvattingen, welke voor zijn rekening is. 
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt 
begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop de Gebruiker redelijkerwijs geen invloed kan 
uitoefenen en waardoor de Gebruiker redelijkerwijs niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen en 
ziekteverzuim in het bedrijf van de Gebruiker, alsmede tekortkomingen van toeleveranciers worden daaronder mede begrepen. 
De Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, 
intreedt wanneer de Gebruiker reeds in verzuim is. 
De Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt zijn verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. 
Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder 
verplichting tot vergoeding van schade aan de andere Partij.  
Voor zover de Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst 
is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde 
toekomt, is de Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. 
Klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke Overeenkomst.  
 
Artikel 12 Geheimhouding 
 
Beide Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van 
elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere Partij is medegedeeld of als 
dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze verplichting geldt niet indien en voor zover een partij op grond van een 
wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak verplicht is tot bekendmaking van bepaalde gegevens.  
 
Artikel 13 Geschillen 
 
De rechter in de vestigingsplaats van de Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen Partijen kennis te nemen, 
ook wanneer de Klant in een ander land dan Nederland gevestigd is.  
      
Artikel 14 Toepasselijk recht 
 
Op elke overeenkomst tussen gebruiker en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met dien verstande echter 
dat ten aanzien van het in deze algemene voorwaarden genoemde eigendomsvoorbehoud van toepassing is het recht van het 
land van vestiging van de Klant, althans het land waar de Producten worden geleverd, als dat recht gunstiger is voor het 
eigendomsvoorbehoud van de Gebruiker  dan het Nederlands recht. De toepasselijkheid van het “Weens Koopverdrag” wordt 
uitgesloten.  
 
Artikel 15 Vertrouwelijkheid en onpartijdigheid 
 
1. Dickson Holland BV zal alle informatie, van welke aard dan ook, met betrekking tot de opdrachtgever en/of diens 
(ex)werknemer(s) waarover Dickson Holland BV beschikt of kan beschikken, strikt vertrouwelijk behandelen en enkel ten 
behoeve van de uitvoering van de overeenkomst/opdracht gebruiken. 
2. Dickson Holland BV zal de in lid 1 genoemde informatie niet aan derden verstrekken, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming van de opdrachtgever. 
3. De uit dit artikel voortvloeiende geheimhoudingsverplichtingen zijn niet van toepassing, indien Dickson Holland BV of de 
opdrachtgever bepaalde informatie op grond van een rechterlijk bevel aan derden bekend moet maken of dient te verstrekken. 
 
Artikel 16 Wijziging, vindplaats van de voorwaarden 
 
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd op 03-05-2018 ten Kamer van Koophandel te Breda. 
De Gebruiker is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Als de Klant niet binnen twee weken na kennisgeving van 
de gewijzigde voorwaarden tegen de toepasselijkheid daarvan bezwaar maakt, wordt de Klant geacht de gewijzigde 
voorwaarden te hebben aanvaard.  
Als de Klant bezwaar maakt tegen toepasselijkheid van de gewijzigde voorwaarden op een Overeenkomst voor langere duur, is 
de Klant gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen tenzij de Gebruiker er voor kiest om de oude algemene voorwaarden van 
toepassing te laten zijn.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


