Artikel 1
ALGEMEEN
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:





GMS B.V.
opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan GMS opdracht heeft gegeven tot
het verrichten van werkzaamheden.
Schriftelijk: tevens per elektronisch verkeer (e-mail).

2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten c.q. overeenkomsten die de opdrachtgever
met GMS B.V. aangaat, tenzij GMS schriftelijk andere voorwaarden met de opdrachtgever is
overeengekomen.
3. Door het aangaan van een overeenkomst met GMS erkent de opdrachtgever deze
leveringsvoorwaarden te kennen en te aanvaarden. Tegenover deze voorwaarden zijn eventuele
voorwaarden van de opdrachtgever voor opdrachtnemer (GMS) niet bindend tenzij deze bij het aangaan
van de overeenkomst uitdrukkelijk door GMS zijn geaccepteerd.
Artikel 2
OFFERTES
1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Bij samengestelde
prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte
van de voor het geheel opgegeven prijs.
2. De overeenkomst komt tot stand na acceptatie door opdrachtgever en daaropvolgende aanvaarding
door GMS van een offerte of aanbieding van GMS. Een offerte kan zowel uitdrukkelijk als stilzwijgend
worden geaccepteerd en aanvaard.
Artikel 3
UITVOERING VAN OPDRACHTEN
1. In geval van overmacht, waaronder ondermeer wordt begrepen oorlog, opstand of revolutie,
inbeslagneming of inbezitneming van het geheel of een gedeelte van onze inventaris, brand in onze
kantoren, wateroverlast, gebrek aan energievoorziening, werkstaking of uitsluiting in ons bedrijf, diefstal
en/of beschadiging tijdens inbraak, zo mede in geval zich enige andere van onze wil onafhankelijke
omstandigheid mocht voordoen waardoor de uitvoering van de opdracht wordt belemmerd, hebben wij
het recht om zonder deswege tot enige vergoeding te zijn gehouden hetzij de desbetreffende
opdrachten/of andere opdracht c.q. bemoeiingen en/of overeenkomsten voor het geheel of een gedeelte
ontbonden te verklaren zonder dat daartoe enige rechterlijke tussenkomst zal worden vereist, hetzij de
uitvoering op te schorten zolang ons dat wenselijk voorkomt, in beide gevallen onverminderd de
verplichting van de opdrachtgever tot betaling van hetgeen hem reeds terzake van verrichte diensten in
rekening gebracht mocht zijn.
2. Bij stijging der prijzen van materialen en halffabrikaten, die voor de uitvoering van de opdracht nodig
zijn, verandering van lonen, ernstige wijzigingen der valutaverhoudingen en dergelijke omstandigheden,
zich voordoende na aanvaarding ener opdracht, is GMS gerechtigd de overeengekomen prijzen
dienovereenkomstig te verhogen.
3. Opdrachtgever is gehouden alle materialen, gegevens en bescheiden, welke GMS overeenkomstig zijn
oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de gewenste vorm
en op de gewenste wijze ter beschikking van GMS te stellen.
Artikel 4
AANSPRAKELIJKHEID
1. Indien verzekering (in de zin van een assurantieverzekering) van de materialen door opdrachtgever
noodzakelijk wordt geacht zal deze daar zelf zorg voor dienen te dragen. GMS zal de materialen niet
verzekeren.
2. GMS is niet aansprakelijk voor schade aan de te bewerken en bewerkte materialen voor, tijdens en na
vervoer. Dit geldt zowel indien de kosten van het vervoer voor rekening komen van GMS als wanneer de
kosten van vervoer niet voor rekening komen van GMS. Tevens geldt vorenstaande ongeacht of GMS zelf
dan wel een derde partij het vervoer van de materialen verzorgt. Opdrachtgever draagt te allen tijde het
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risico voor de door hem aan GMS ter beschikking gestelde materialen.
3. De originele materialen zoals deze door de opdrachtgever beschikbaar gesteld worden zullen tijdens
het transport de verwerking en de opslag bij GMS zorgvuldig behandeld worden. Voor eventuele schade
door welke oorzaak ook omstandigheden, welke voor- tijdens of na de bewerking zou kunnen ontstaan,
kan door GMS geen verantwoordelijkheid worden aanvaard. Ook in geval van overmacht, waaronder
ondermeer wordt begrepen oorlog, opstand of revolutie, in beslagneming of inbezitneming van het
geheel of een gedeelte van onze inventaris, brand in onze kantoren, wateroverlast, gebrek aan
energievoorziening, werkstaking of uitsluiting in ons bedrijf, diefstal en/of beschadiging tijdens inbraak,
zo mede in geval zich enige andere van onze wil onafhankelijke omstandigheid mocht voordoen
waardoor beschadiging en/of diefstal van de materialen plaatsvindt kan door GMS geen
verantwoordelijkheid worden aanvaard en niet aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook.
4. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de
onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een
fout in de uitvoering van de werkzaamheden door GMS, is deze nimmer aansprakelijk.
5. Voor zover GMS bij zijn activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van
derden kan GMS op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook
voortkomend uit deze relatie(s) met GMS of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of
zichtbaar wordt gedurende de relatie met GMS.
6. GMS is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onvolkomenheden of tekortkomingen in
apparatuur of programmatuur die is vervaardigd door anderen dan GMS, daaronder begrepen de door
GMS meegeleverde of bij opdrachtgever aanwezige pakketsoftware, softwarecomponenten of runtimefaciliteiten van derden.
Artikel 5
AUTEURSRECHTEN
1. Door het geven van een opdracht tot verveelvoudiging of conversie van door de auteurswet of enig
eigendomsrecht beschermde objecten verklaart opdrachtgever dat geen inbreuk op het auteursrecht van
derden wordt gemaakt en vrijwaart hij GMS in en buiten rechten voor alle gevolgen, zowel financiële als
andere, uit de verveelvoudiging of de conversie naar andere informatiedragers voortvloeiende. Ook in
het geval dat uit de verveelvoudiging of reproductie financiële verplichtingen tegenover de auteur of
diens rechtverkrijgenden voortvloeien, komen deze voor rekening van de opdrachtgever. Bij verspreiding
van gegevens welke door GMS wordt verzorgd voor derde partijen betreft de door opdrachtgever
betaalde vergoeding uitsluitend de vergoeding voor GMS voor de geleverde goederen/diensten.
Artikel 6
LEVERTIJD
1. De door GMS opgegeven levertijden worden zo nauwkeurig mogelijk vastgesteld, doch zijn niet
bindend en zijn nimmer als fatale termijn(en) aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk
schriftelijk is overeengekomen. Aan de vastgestelde termijnen kunnen geen rechten worden ontleend.
2. Na (op)levering van de opdracht door GMS dienen de door opdrachtgever aan GMS ter beschikking
gestelde materialen binnen zes weken te worden opgehaald. Indien de materialen niet worden afgehaald
binnen 6 weken na (op)levering van de opdracht, heeft GMS het recht om de materialen te (laten)
verzenden op kosten van opdrachtgever. Vorenstaande geldt eveneens bij (op)levering van een gedeelte
van de opdracht. Voor schade, welke uit het bewaren mocht ontstaan, kan door GMS geen enkele
verantwoordelijkheid worden aanvaard.
3. Wanneer opdrachten worden verstrekt voor rekening van derden, kan de opdrachtgever geen
aanspraak maken op kosteloze afzonderlijke of gesplitste facturering aan deze derden. Ook indien met
inachtneming van het voorgaande rechtstreeks aan derden wordt gefactureerd, blijft de opdrachtgever
aansprakelijk voor de voldoening van de daaruit voortvloeiende vordering.
Artikel 7
BETALING
1. Indien de opdracht bij gedeelten wordt uitgevoerd en gefactureerd, gelden deze betalingsvoorwaarden
voor elk gedeelte op zichzelf.
2. Tot aan de datum van volledige betaling van de geldende koopsom van door GMS geleverde
materialen, informatie en/of goederen blijven deze eigendom van GMS.
3. Het is de opdrachtgever niet toegestaan zich op schuldvergelijking te beroepen.
4. Betaling dient, tenzij tevoren anders overeengekomen, zonder aftrek van korting binnen 30 dagen na
factuurdatum te geschieden op een daartoe door GMS aan te wijzen bankrekening. Als betalingsdatum
geldt de datum van bijschrijving op de rekening. In geval betaling van een bedrag niet binnen 30 dagen
na factuurdatum heeft plaatsgevonden, alsmede indien de opdrachtgever in staat van faillissement
mocht worden verklaard, surséance van betaling mocht aanvragen of tot liquidatie van zijn zaken mocht
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overgaan, zijn alle vorderingen terstond opeisbaar.
5. Indien opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn heeft betaald is opdrachtgever van rechtswege
in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling of aanmaning is vereist. GMS is vanaf dat moment
gerechtigd om een rente van 1% per maand of gedeelte van een maand over het verschuldigde bedrag
in rekening te brengen alsmede een bedrag van € 20 inzake administratiekosten. Bij buitengerechtelijke
invordering is de opdrachtgever naast de ter zake van de opdracht gefactureerde bedragen en de rente,
incassokosten verschuldigd. Gehoudenheid hiertoe blijkt uit het enkele feit der aanschrijving van de
debiteur door de derde-incasseerder. De incassokosten bedragen 10% van de openstaande hoofdsom.
Bij gerechtelijke invordering, waaronder begrepen faillissementsaanvrage, blijft de opdrachtgever naast
de gerechtelijke kosten de incassokosten en vermelde rente verschuldigd; in dit geval bedragen de
incassokosten 20% van de hoofdsom.
6. In geval van niet betaling van een opvorderbaar bedrag en voorts indien de opdrachtgever in staat
van faillissement mocht worden verklaard, surséance van betaling mocht aanvragen of tot liquidatie van
zijn zaken mocht overgaan, hebben wij het recht om zonder dat wij deswege tot enige vergoeding
gehouden zijn, hetzij de desbetreffende overeenkomst en andere overeenkomsten voor het geheel of
voor een gedeelte ontbonden te verklaren zonder dat enige rechterlijke tussenkomst daartoe zal worden
vereist, hetzij de werkzaamheden c.q. bemoeiingen op te schorten zolang als ons dat wenselijk
voorkomt, onverminderd in het ene en andere geval de verplichting van de opdrachtgever tot betaling
van hetgeen hem reeds ter zake van uitvoering, dan wel gedeeltelijke uitvoering van de opdracht in
rekening is gebracht en onverminderd ons recht op vergoeding van alle door ons te dezer zaken te lijden
schaden. Voorstel: dit lid vervangen door een apart artikel inzake wanprestatie waarin GMS het recht
krijgt de overeenkomst te ontbinden bij genoemde redenen (niet-betaling, faillissement e.d. en waarin
tevens wordt vermeld dat ingeval opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, hij van
rechtswege ingebreke wordt gesteld.
7. Alleen die betalingen zijn geldig, die gedaan zijn aan ons of aan de door ons daartoe schriftelijk
gemachtigde.
8. Betalingen door opdrachtgever dienen in eerste instantie tot voldoening van eventuele rente en kosten
en worden vervolgens voor het meerder in mindering gebracht op de hoofdsom.
9. Alle kosten van betaling komen voor rekening van opdrachtgever
Artikel 8
WANPRESTATIE
1. Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor reeds in gebreke zijn
zonder dat enige ingebrekestelling daarvoor vereist is.
2. Als wanprestatie wordt in ieder geval aangemerkt het niet betalen van een opvorderbaar bedrag.
3. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal GMS ingeval van wanprestatie het recht
hebben de gesloten overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele zonder
rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd de verplichting van de
opdrachtgever tot betaling van hetgeen hem reeds ter zake van uitvoering, dan wel gedeeltelijke
uitvoering van de opdracht in rekening is gebracht en onverminderd het recht van GMS op vergoeding
van alle door GMS te dezer zaken te lijden schaden. Hiervan zal GMS de opdrachtgever schriftelijk van in
kennis stellen.
4. De onder 3. van dit artikel vermelde rechten heeft GMS eveneens indien opdrachtgever in staat van
faillissement wordt verklaard, surséance van betaling wordt aangevraagd of verleend, roerende en
onroerende goederen in beslag worden genomen, het bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde
c.q. derden is of wordt overgenomen of indien hij het voornemen heeft zich tijdelijk of permanent in het
buitenland te vestigen
5. In alle gevallen als genoemd in dit artikel onder 4. zijn alle vorderingen die GMS heeft op
opdrachtgever terstond zonder nadere kennisgeving opeisbaar.
Artikel 9
RECLAMES
1. De kerntaken van GMS zijn het converteren van analoge informatie naar microfilm en/of digitale
bestanden en als zodanig zal de informatie op andere informatiedragers geleverd worden aan de
opdrachtgever. Als het gaat om conversie naar microfilm is na aflevering geen informatiedrager meer bij
GMS aanwezig. Gaat het om conversie naar digitale bestanden dan zal GMS, nadat de digitale bestanden
afgeleverd zijn, de door GMS vervaardigde bestanden nog 8 werkdagen bewaren zodat opdrachtgever de
gelegenheid heeft om controles uit te voeren op volledigheid en juistheid. Daarna zal de informatie
vernietigd worden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is. De aansprakelijkheid van GMS voor
indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, schade wegens verlies of verminking van
gegevens(bestanden) is uitgesloten.
2. Bij maatvast werk wordt de juiste instelling gegarandeerd. Maatverschillen als gevolg van optische
vervorming van de te gebruiken materialen en apparatuur, zijn niet te vermijden en kunnen geen reden
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voor afkeuring zijn.

3. Opdrachtgever is verplicht terstond na (op)levering van de opdracht de geleverde opdracht te
inspecteren op onjuistheden en bij aanwezigheid daarvan GMS binnen 8 werkdagen na (op)levering van
de opdracht op de hoogte te brengen. Indien opdrachtgever niet binnen genoemde termijn reageert,
vervalt ieder recht op reclame en garantie en wordt opdrachtgever geacht met de geleverde goederen en
gefactureerde prijs te hebben ingestemd.
4. Reclames, waaronder worden verstaan alle grieven met betrekking tot de uitvoering van de verstrekte
opdracht en/of bemoeiingen voor zover door ons verricht, moeten door de opdrachtgever op straffe van
verval van zijn aanspraken jegens ons bij aangetekende brief aan ons worden verzonden.
5. De opdrachtgever is verplicht ons in de gelegenheid te stellen de grieven te onderzoeken.
6. Indien een reclame gegrond wordt bevonden hebben wij de keuze op onze kosten de oorzaak van de
grieven weg te nemen, vervangende diensten te leveren, dan wel de opdracht(en) terug te nemen met
creditering van de opdrachtgever.
7. Wij zijn niet gehouden tot vergoeding van enige verdere schade, die de opdrachtgever direct of
indirect mocht lijden. De opdrachtgever vrijwaart ons tegen alle vorderingen van derden voortspruitende
uit de uitvoering der verstrekte opdracht.
8. Reclames die door ons niet worden aanvaard, ontheffen de opdrachtgever in geen enkel opzicht van
de bestaande betalingsverplichtingen.
Artikel 10
OVERIGE BEPALINGEN
1. GMS behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een
termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. Indien opdrachtgever een wijziging
in deze voorwaarden niet wenst te accepteren, kan hij tot op de datum waarop de nieuwe voorwaarden
van kracht worden aan GMS schriftelijk kenbaar maken de overeenkomst te willen voortzetten onder de
oude voorwaarden. Opdrachtgever heeft dit recht slechts voor een eenmalige opdracht.
3. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer van deze artikelen of onderdelen van deze artikelen van
deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen de overige bepalingen van deze algemene artikelen
volledig van kracht blijven en zullen GMS en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen
ter vervanging van de nietige dan wel vernietigbare bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel
mogelijk het doel en strekking van de nietige dan wel vernietigbare bepalingen in acht worden genomen.
4. Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit een overeenkomst aan
derden over te dragen zonder voorafgaande toestemming van de wederpartij.
Artikel 11
BEVOEGDE RECHTER
1. Ten aanzien van alle geschillen welke tussen opdrachtgever en ons mochten rijzen is de rechter te
Rotterdam bij uitsluiting bevoegd met dien verstande dat indien wij als eiser optreden ook het recht
hebben de opdrachtgever voor de bevoegde rechter van diens woonplaats te dagvaarden.

