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Algemene leveringsvoorwaarden Arlinio 
 
Artikel 1  Definities 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 

• ARLINIO: de organisatie Arlinio Veranderspecialisten waartoe ook 
behorend de door haar gehanteerde handelsnamen; 

• Opdrachtgever: de wederpartij van ARLINIO; 

• Opdracht: de op basis van een overeenkomst tussen ARLINIO en 
Opdrachtgever vastgestelde werkzaamheden die door ARLINIO dienen 
te worden verricht en de voorwaarden waaronder dit dient te geschie-
den. 
 
Artikel 2  Toepasselijkheid van deze voorwaarden 

1 Deze voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, offertes, werk-
zaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen ARLINIO en Op-
drachtgever voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uit-
drukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle 
overeenkomsten met ARLINIO, voor de uitvoering waarvan derden die-
nen te worden betrokken. Door ARLINIO ingeschakelde derden kunnen 
zich jegens Opdrachtgever op de onderhavige voorwaarden beroe-
pen. 

3 Eventueel door Opdrachtgever gehanteerde (inkoop)voorwaar-
den worden door ARLINIO uitgesloten en uitdrukkelijk verworpen. 

4 Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voor-
waarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige be-
palingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. 
ARLINIO en Opdrachtgever zullen als dan in overleg treden om 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. 
 
Artikel 3  Offertes en voorstellen 

1 Offertes en voorstellen van ARLINIO zijn gebaseerd op de informatie 
die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat 
hij naar beste weten alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en 
afronding van de Opdracht heeft verstrekt. 

2 De door ARLINIO gemaakte offertes en voorstellen zijn vrijblijvend. 
Offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. AR-
LINIO is slechts aan offertes en voorstellen gebonden indien de aanvaar-
ding hiervan door Opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt be-
vestigd, tenzij anders aangegeven. 

3 De prijzen in offertes en voorstellen zijn exclusief btw en andere hef-
fingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Op-
dracht te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, 
tenzij anders aangegeven. 

4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het 
in de offerte of het voorstel opgenomen aanbod, is ARLINIO daaraan 
niet gebonden. De Opdracht komt dan niet overeenkomstig deze afwij-
kende aanvaarding tot stand, tenzij ARLINIO anders aangeeft. 

5 Een samengestelde prijsopgave verplicht ARLINIO niet tot het ver-
richten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig 
deel van de opgegeven prijs. 

6 Offertes en voorstellen gelden niet automatisch voor toekomstige 
opdrachten. 
 

Artikel 4  Ter beschikking stelling informatie en medewerking 

1 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle documenten, informa-
tie en contacten, waarvan ARLINIO aangeeft dat deze noodzakelijk zijn 
of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze 
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht, tijdig aan ARLINIO 
worden verstrekt. 

2 Indien de voor de uitvoering van de Opdracht benodigde gege-
vens niet tijdig aan ARLINIO zijn verstrekt, heeft ARLINIO het recht de uit-
voering van de Opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging 
voortvloeiende extra kosten volgens haar gangbare tarieven aan Op-
drachtgever in rekening te brengen. 
 
Artikel 5  Uitvoering van de opdracht 

1 ARLINIO zal de Opdracht naar beste inzicht en vermogen en in over-
eenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op 
grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. 

2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Opdracht dit ver-
eist, heeft ARLINIO het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrich-
ten door derden. 

3 ARLINIO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor werkzaamheden 
die door derden worden verricht voor zover deze zelf een overeenkomst 
met Opdrachtgever is aangegaan. 

4 ARLINIO is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, wan-
neer zij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of 
onvolledige gegevens tenzij die onjuistheid of onvolledigheid voor haar 
kenbaar behoorde te zijn. 

5 Indien is overeengekomen dat de Opdracht in fasen zal worden uit-
gevoerd, kan ARLINIO de uitvoering van die onderdelen die tot een vol-
gende fase behoren, opschorten totdat Opdrachtgever de resultaten 
van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

6 Indien door ARLINIO of door haar ingeschakelde derden in het ka-
der van de Opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie 
van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, 
draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door deze medewerkers 
in redelijkheid gewenste faciliteiten. 
 
Artikel 6  Wijziging van de opdracht; meerwerk 

1 Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht blijkt dat voor een be-
hoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamhe-
den te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling over-
leg de Opdracht dienovereenkomstig aanpassen. 

2 Opdrachtgever aanvaardt dat, als partijen overeenkomen dat de 
Opdracht wordt gewijzigd of aangevuld, het tijdstip van voltooiing van 
de uitvoering van de Opdracht daardoor kan worden beïnvloed. 

3 Indien de wijziging van of aanvulling op de Opdracht financiële 
en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal ARLINIO Opdrachtgever 
hierover inlichten. 

4 Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal ARLINIO daarbij 
aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Opdracht een 
aanpassing van dit honorarium tot gevolg heeft. 

5 In afwijking van lid 3 zal ARLINIO geen meerkosten in rekening kun-
nen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstan-
digheden die aan haar zijn toe te rekenen. 
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Artikel 7  Contractduur; uitvoeringstermijn  

1 De Opdracht tussen ARLINIO en Opdrachtgever wordt aangegaan 
voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard van de Opdracht anders voort-
vloeit of partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen. 

2 Is binnen de looptijd van de Opdracht voor de voltooiing van be-
paalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nim-
mer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient 
Opdrachtgever ARLINIO derhalve schriftelijk ingebreke te stellen. 
 
Artikel 8  Geheimhouding 

1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwe-
lijke informatie die zij in het kader van de Opdracht van elkaar of uit an-
dere bron verkrijgen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de an-
dere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de infor-
matie. 

2 Indien ARLINIO, op grond van een wettelijke bepaling of een rech-
terlijke uitspraak, gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet 
of de bevoegde rechter aangewezen derden (mede) te verstrekken, 
en ARLINIO zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel 
door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verscho-
ning, dan is ARLINIO niet gehouden tot schadevergoeding of schade-
loosstelling en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de 
Opdracht.  
 
Artikel 9  Honorarium 

1 Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honora-
rium wordt aangeboden of is overeengekomen, is lid 3 van dit artikel 
niet van toepassing. 

2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de Opdracht een vast 
honorarium overeenkomen. 

3 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het hono-
rarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het ho-
norarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van AR-
LINIO, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden 
verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. 

4 Alle prijzen, honoraria, kostenramingen etc. zijn exclusief btw tenzij 
anders vermeld. 

5 Bij een Opdracht met een looptijd van meer dan 2 maanden kun-
nen partijen overeenkomen dat de verschuldigde kosten periodiek, in 
een nader aan te geven frequentie, in rekening worden gebracht. 

6 Indien ARLINIO met Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief 
overeenkomt, is ARLINIO niettemin gerechtigd tot verhoging van dit ho-
norarium of tarief, indien ARLINIO kan aantonen dat zich tussen het mo-
ment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben 
voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld lonen. 
 
Artikel 10  Betaling, contractuele rente en incassokosten 

1 Betaling dient zonder opschorting of verrekening te geschieden bin-
nen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde 

bedrag bij KNAB op bankrekeningnummer NL52KNAB0255838409 ten name 
van ARLINIO te Maastricht 

2 Door het verstrijken van de betalingstermijn is de wederpartij van 
rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is ver-
eist. De wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand. 
Zodra de wederpartij in verzuim komt te verkeren, worden alle (toekom-
stige) vorderingen van ARLINIO op de wederpartij onmiddellijk opeis-
baar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in 

zonder ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin 
van art. 6:80 e.v. BW. ARLINIO is in dat geval bevoegd om zijn/haar ver-
plichtingen uit hoofde van enige met de wederpartij gesloten overeen-
komst op te schorten totdat alsnog volledige betaling van alle opeis-
bare vorderingen is ontvangen. 

3 Indien de wederpartij in verzuim is met de (tijdige) nakoming van 
enige (betalings)verplichting, dan komen, naast de hoofdsom en rente, 
alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening 
van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 
tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van 
€ 150,00 exclusief btw. 

4 In geval van liquidatie, faillissement of (voorlopige) surseance van 
betaling van de wederpartij of wanneer toepassing van de schuldsane-
ringsregeling ten aanzien van wederpartij wordt uitgesproken, of wan-
neer er beslag wordt gelegd op een wezenlijk deel van zijn/haar ver-
mogen alsmede in geval van overmacht, worden alle verplichtingen 
van de wederpartij uit hoofde van enige overeenkomst onmiddellijk op-
eisbaar. ARLINIO is alsdan bevoegd om de uitvoering van enige met de 
wederpartij gesloten overeenkomst op te schorten dan wel over te 
gaan tot ontbinding van die overeenkomst. 

5 ARLINIO heeft het recht om door Opdrachtgever gedane betalin-
gen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, 
vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in min-
dering van de hoofdsom en de lopende rente waarbij de oudste decla-
ratie als eerste wordt geacht te zijn voldaan. ARLINIO kan, zonder daar-
door in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien 
Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. AR-
LINIO kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij 
niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten 
worden voldaan. 
 
Artikel 11  Eigendomsvoorbehoud 

1 Alle door ARLINIO geleverde zaken, daaronder eventueel mede be-
grepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektroni-
sche) bestanden etc., blijven eigendom van ARLINIO totdat Opdracht-
gever alle navolgende verplichtingen uit alle met ARLINIO gesloten Op-
drachten is nagekomen. 

2 Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbe-
houd vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te be-
zwaren. 

3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud 
geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gel-
den, is Opdrachtgever verplicht ARLINIO zo snel als redelijkerwijs ver-
wacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. 

4 Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud ge-
leverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ont-
ploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de verzekerings-
polis op eerste verzoek ter inzage te geven. 

5 Door ARLINIO geleverde zaken, die krachtens het onder lid 1 van dit 
artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen 
slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden door-
verkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 

6 Voor het geval dat ARLINIO haar in dit artikel aangeduide eigen-
domsrechten wil uitoefenen, geeft Opdrachtgever reeds nu onvoor-
waardelijke en niet herroepbare toestemming aan haar of door haar 
aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigen-
dommen van ARLINIO zich bevinden en die zaken mede terug te ne-
men. 
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Artikel 12  Intellectuele eigendom en auteursrechten 

1 Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde, be-
houdt ARLINIO zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toeko-
men op grond van de Auteurswet. 

2 Modellen, methodieken en instrumenten die door ARLINIO ontwik-
keld en/of voor de uitvoering van de Opdracht worden toegepast, zijn 
en blijven eigendom van ARLINIO. Publicatie of andere vormen van 
openbaarmaking hiervan kan enkel na van ARLINIO verkregen schrifte-
lijke toestemming. 

3 Alle door ARLINIO verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ont-
werpen, schetsen, tekeningen, software etc., zijn uitsluitend bestemd om 
te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet door hem zon-
der voorafgaande toestemming van ARLINIO worden verveelvoudigd, 
openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. 

4 ARLINIO behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de 
werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebrui-
ken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van der-
den wordt gebracht. 
 
Artikel 13  Afsluiting opdracht 

1 De Opdracht is in financiële zin afgesloten indien de afrekening door 
Opdrachtgever is goedgekeurd. Opdrachtgever dient binnen een ter-
mijn van 30 dagen na factuurdatum hierover te berichten. Indien Op-
drachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de afrekening ge-
acht te zijn goedgekeurd. 

2 Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van AR-
LINIO, totdat deze door Opdrachtgever zijn betaald. 
 
Artikel 14  Opzegging 

1 Beide partijen kunnen de Opdracht schriftelijk en onder opgaaf van 
reden(en) opzeggen/annuleren. 

2 Bij voortijdige beëindiging door Opdrachtgever heeft ARLINIO recht 
op compensatie van de overeengekomen maar nog niet uitgevoerde 
werkzaamheden. Daarbij geldt de volgende stelregel: 

• Ingeval van een Opdracht waarvoor een totaalbedrag voor de 
werkzaamheden is afgesproken: 50% van het resterende, nog niet ge-
factureerde deel van de aanneemsom van de Opdracht. 

• Ingeval van een Opdracht waarbij in de voorbije maanden een 
vaste, regelmatige inzet van ARLINIO is geweest: 3 maanden te facture-
ren op basis van het maandgemiddelde van de voorafgaande 3 maan-
den. 

3 Eventuele voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werk-
zaamheden zullen onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld 
aan Opdrachtgever. 

4 Bij voortijdige beëindiging door Opdrachtgever zal ARLINIO desge-
vraagd en in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor de over-
dracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. 

5 Indien de overdracht van de werkzaamheden voor ARLINIO extra 
kosten met zich meebrengt, worden deze aan Opdrachtgever in reke-
ning gebracht. 
 
Artikel 15  Opschorting en ontbinding 

1 ARLINIO is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schor-
ten of de Opdracht te ontbinden, indien: 

• Opdrachtgever de verplichtingen uit de Opdracht niet of niet 
volledig nakomt; 

• Na het sluiten van de Opdracht aan ARLINIO ter kennis geko-
men omstandigheden ARLINIO goede grond te vrezen geven 
dat Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; 

• Als ARLINIO Opdrachtgever bij het sluiten van de Opdracht ge-
vraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze ze-
kerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. 

2 Voorts is ARLINIO bevoegd de Opdracht te (doen) ontbinden indien 
zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat nakoming 
van de Opdracht onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en 
billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins 
omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde in-
standhouding van de Opdracht in redelijkheid niet mag worden ver-
wacht. 

3 Indien de Opdracht wordt ontbonden zijn de vorderingen van ARLI-
NIO op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien ARLINIO de nako-
ming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit 
de wet en Opdracht. ARLINIO behoudt steeds het recht schadevergoe-
ding te vorderen.  
 
Artikel 16  Teruggave ter beschikking gestelde zaken 

1 Indien ARLINIO aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de Op-
dracht zaken ter beschikking heeft gesteld, is Opdrachtgever gehouden 
het geleverde op schriftelijk verzoek van ARLINIO binnen 14 dagen in 
oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien 
Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloei-
ende kosten voor zijn rekening. 

2 Indien Opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende 
aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder lid 1 genoemde ver-
plichting, heeft ARLINIO het recht de daaruit voortvloeiende schade en 
kosten, waaronder de kosten van vervanging, op Opdrachtgever te 
verhalen. 
 
Artikel 17  Gebreken; reclames en klachten 

1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door Opdracht-
gever binnen 8 dagen na ontdekking doch uiterlijk binnen 14 dagen na 
voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden ge-
meld aan ARLINIO waarna de voltooide opdracht wordt geacht naar 
tevredenheid te zijn verricht en enige aanspraak op basis van een ge-
brek, klacht of reclame komt te vervallen. 

2 Indien een klacht gegrond is, zal ARLINIO de werkzaamheden als-
nog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Op-
drachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient Op-
drachtgever schriftelijk kenbaar te maken. 

3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverle-
ning niet meer mogelijk of zinvol is, zal ARLINIO slechts aansprakelijk zijn 
binnen de grenzen van artikel 18. 
 
Artikel 18  Aansprakelijkheid 

1 Voor elke door ARLINIO aanvaarde Opdracht geldt dat sprake is 
van een inspanningsverplichting. ARLINIO kan nimmer aansprakelijk ge-
steld worden voor niet behaalde resultaten. 

2 ARLINIO is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoe-
ring van de Opdracht die het gevolg zijn van opzet of daaraan gren-
zende grove nalatigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoe-
ren van opdrachten. 

3 Indien ARLINIO aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt 
begrensd: 
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• Voor zover deze door de aansprakelijkheidsverzekering van AR-
LINIO wordt gedekt en maximaal tot het bedrag van de door de 
verzekeraar gedane uitkering. 

• Als de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of 
schade niet door de verzekeringspolis wordt gedekt, tot maxi-
maal tweemaal de factuurwaarde van de Opdracht, althans 
voor uitsluitend dat gedeelte van de Opdracht waarop de aan-
sprakelijkheid betrekking heeft. 

4 In afwijking van lid 3 wordt de aansprakelijkheid bij een Opdracht 
met een looptijd langer dan 6 maanden, verder beperkt tot het over de 
laatste 3 maanden verschuldigde honorariumgedeelte. 

5 In geen geval kan aanspraak worden gedaan op vergoeding van 
schade veroorzaakt door derving van inkomsten van Opdrachtgever 
(op welke wijze dan ook ontstaan), indirecte schade, gevolgschade of 
schade geleden door derden of veroorzaakt door via ARLINIO inge-
schakelde derden. 

6 Opdrachtgever vrijwaart ARLINIO tegen vorderingen uit welke 
hoofde dan ook van derden, die stellen schade te hebben geleden 
door een zaak en/of dienst die ARLINIO aan c.q. vanwege Opdracht-
gever heeft geleverd respectievelijk heeft verleend behoudens voor zo-
ver Opdrachtgever aantoont dat ARLINIO rechtens voor die schade 
aansprakelijk is en gehouden is deze aan Opdrachtgever of de derde 
te vergoeden.  

7 Onverminderd het in dit artikel bepaalde komt alleen voor een ver-
goeding in aanmerking schade die geleden wordt binnen zes maanden 
na de afgifte van de zaak en/of het einde van de opdracht en die 
voorts binnen een termijn van 14 dagen na ontdekking schriftelijk aan 
ARLINIO is gemeld. Op straffe van algeheel verval van het recht op 
schadevergoeding wordt aan ARLINIO alle gewenste medewerking ver-
leend bij haar onderzoek naar de oorzaak, aard en omvang van de 
schade waarvoor een vergoeding wordt gevorderd. Restvorderingen 
ter zake van schade vervallen in ieder geval binnen zes maanden na 
ontdekking van de schade. 
 
Artikel 19  Vrijwaringen 

1 Opdrachtgever vrijwaart ARLINIO voor aanspraken van derden met 
betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door Opdracht-
gever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de 
Opdracht worden gebruikt. 

2 Indien ARLINIO aan Opdrachtgever informatiedragers, elektroni-
sche bestanden of software etc. verstrekt, garandeert zij dat de infor-
matiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen 
en defecten. 
 
Artikel 20  Risico-overgang 

1 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp 
van de Opdracht zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment 
waarop deze aan Opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden gele-
verd en daarmee in de macht van Opdrachtgever of van een door Op-
drachtgever aan te wijzen derde worden gebracht.  
 
Artikel 21  Overmacht 

1 ARLINIO is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, 
indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid 
die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een 
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar re-
kening komt. 

2 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 AR-
LINIO geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ARLINIO niet in staat 
is haar verplichtingen na te komen. Ook werkstakingen in het bedrijf van 
ARLINIO, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen. 

3 ARLINIO heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien 
de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat 
ARLINIO haar verplichtingen had moeten nakomen. 

4 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van ARLINIO opge-
schort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de ver-
plichtingen door ARLINIO niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden, 
zijn beide partijen bevoegd de Opdracht te ontbinden zonder dat er in 
dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat vanwege de 
ontbinding. 

5 Indien ARLINIO bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan 
haar verplichtingen heeft voldaan, of nog gedeeltelijk aan haar ver-
plichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uit-
voerbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden 
deze factuur te voldoen als betrof het een het een afzonderlijk contract.  
 
Artikel 22  Professionals beding 
Gedurende de Opdracht en tot 1 jaar na beëindiging ervan, is het Op-
drachtgever niet toegestaan om professionals die namens of vanuit AR-
LINIO bij de uitvoering betrokken zijn geweest, betaalde werkzaamhe-
den (al dan niet op basis van een dienstverband) aan te bieden. Bij 
overtreding van dit verbod is Opdrachtgever aan ARLINIO een direct 
opeisbare boete van € 100.000,00 (zegge: honderdduizend euro) ver-
schuldigd naast de verplichting om de volledige door ARLINIO gele-
verde schade te vergoeden.  
 
Artikel 23  Geschillenbeslechting 
De rechter te Maastricht is bij uitsluiting bevoegd om van alle geschillen 
welke mochten ontstaan tussen de wederpartij en ARLINIO kennis te ne-
men. ARLINIO blijft echter bevoegd het geschil aanhangig te maken bij 
de bevoegde rechter van de woonplaats van de wederpartij. 
 
Artikel 24  Toepasselijk recht 

Op elke door ARLINIO aangegane Opdracht is bij uitsluiting van andere 
jurisdicties Nederlands recht van toepassing; ook indien Opdrachtgever 
woonachtig of gevestigd is in het buitenland. Uitdrukkelijk is de eventu-
ele toepassing van het Weens Koopverdrag (VN-verdrag van Wenen 
van 11 april 1980 inzake internationale koopovereenkomsten betref-
fende roerende zaken) uitgesloten.  
  
Artikel 25  Wijziging en vindplaats van de voorwaarden 

Een exemplaar van de meest recente voorwaarden is te vinden op de 
website(s) van ARLINIO (www.arlinio.nl) alsook per e-mail opvraagbaar: 
info@arlinio.nl). De voorwaarden worden u op verzoek kosteloos toege-
zonden. 

 

Maastricht, 1 mei 2018. 


