Algemene leveringsvoorwaarden IX-IT
Artikel 1 Toepasselijke voorwaarden
IX-IT brengt offertes uit en sluit overeenkomsten af inzake het verrichten van diensten, het adviseren van bedrijven en het leveren van
hardware/software uitsluitend op basis van navolgende Algemene Leveringsvoorwaarden.
Afwijkingen en/of aanvullingen zullen per transactie afzonderlijk worden vermeld.

Artikel 2 Algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden
IX-IT aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden als deze uitdrukkelijk schriftelijk
worden overeengekomen. Eventuele toepasselijkheid van voorgenoemde voorwaarden laten de algemene voorwaarden van IX-IT onverlet,
tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractpartijen en/of derden. Algemene voorwaarden worden slecht door IX-IT
aanvaardt onder bovengenoemde condities en hebben slechts betrekking op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet
automatisch wederom afgehandeld worden via die inkoopvoorwaarden.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Gegevens in drukwerken verstrekt door IX-IT zijn aan wijzigingen
onderhevig zonder voorafgaand bericht, zij binden IX-IT niet. Offertes hebben een geldigheidsduur van twee weken na offertedatum. Tenzij
de offerte uitdrukkelijk een geldigheidduur vermeldt. Een bindende overeenkomst met IX-IT komt tot stand na een schriftelijke bevestiging.

Artikel 4 Overeenkomst
Overeenkomsten worden bindend voor IX-IT door schriftelijke en/of mondelinge bevestiging. Elke met IX-IT aangegane overeenkomst bevat
de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend zijner beoordeling.

Artikel 5 Afspraken
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van IX-IT binden de laatste niet,
voor zover ze door IX-IT niet schriftelijk zijn bevestigd.

Artikel 6 Prijzen
Alle door IX-IT genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting.

Artikel 7 Aanbetaling
IX-IT is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst voor diensten een aanbetaling van maximaal 50% in rekening brengen, welk bedrag
vervolgens 8 dagen na het aangaan van de overeenkomst dient te zijn voldaan.
Voor hardware/software geld 100% vooruitbetaling voor de aanvang van de opdracht.

Artikel 8 leveringtermijn
Opgegeven leveringstermijn geldt alleen bij benadering.
Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan deze voor zijn
rekening en risico ter zijner beschikking opgeslagen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
IX-IT is niet aansprakelijk voor kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als gevolg van:
- Overmacht, zoals omschreven in deze voorwaarden.
- Daden of nalatigheid van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door hem of vanwege hem te werk zijn
gesteld. IX-IT is slechts aansprakelijk voorzover de verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan werk,
hulpstukken, materiaal en materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voorzover ontstaan door
grove schuld door IX-IT of van hen die door IX-IT te werk zijn gesteld. IX-IT zal in beginsel niet gehouden zijn geleden bedrijfs- en/of
gevolgschade te vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld.

Artikel 10 Meer- en minderwerk
Het werk omvat alleen datgene dat tussen de partijen schriftelijk is overeengekomen. Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van
de werkzaamheden mondeling of schriftelijk opgedragen, komen voor verrekening in aanmerking.

Artikel 11 Uitbesteding werk aan derden
Opdrachtgever machtigt IX-IT om de opdracht door een door hem aan te wijzen derde, op een door hen gewenst tijdstip te laten uitvoeren.

artikel 12 Wijziging van de opdracht
Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard dan ook, uitsluitend schriftelijk aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan
waarop kon worden gerekend bij prijsopgave, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

Artikel 13 Overmacht
In geval van overmacht zijn de verplichtingen van de partijen over en weer opgeschort.
Onder overmacht wordt verstaan: Elke bij het sluiten van de overeenkomst onvoorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van de
verplichtingen rederlijkewijs niet kan worden verlangd. Mocht de overmachtsituatie zo lang duren dat nakoming in redelijkheid niet meer
gevergd kan worden, dan zal elke partij de overeenkomst door een enkele schriftelijke verklaring mogen ontbinden.

Artikel 14 Betaling
Alle betalingen zijn inclusief kredietbeperking en dienen uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te geschieden.

Artikel 15 Overgang van risico en eigendom
De eigendom van de geleverde zaken gaat pas op de cliënt over nadat deze geheel heeft voldaan wat hij IX-IT verschuldigd is. IX-IT is
gerechtigd om bij niet tijdige betaling geleverde zaken zonder nadere ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst terug te nemen.

Artikel 16 Diversen
Op opdrachten van specifieke aard, zoals service e.d., kunnen naast deze Algemene Leveringsvoorwaarden specifieke voorwaarden van
toepassing zijn.

Artikel 17 Toepasselijk recht
Overeenkomsten tussen IX-IT en cliënt worden altijd beheerst door het Nederlandse recht.

