
 

 
 
 
 

 

 

Voorwaarden voor onderhoud en ondersteuning van Xeikon International B.V. 
 

1. Begripsbepalingen 

In  deze  Voorwaarden   voor  Onderhoud   en  Ondersteuning   hebben  begrippen   met  een  hoofdletter   de  betekenissen   die  in  het 
Servicecertificaat  worden vermeld, of de betekenissen die hierna aan deze begrippen worden gehecht. 

 
2.        Toepasselijkheid 

2.1       Deze Voorwaarden  voor Onderhoud en Ondersteuning  vormen samen met het Servicecertificaat  de Overeenkomst  tussen 
XEIKON en de Klant. Deze Voorwaarden  voor Onderhoud  en Ondersteuning  zijn verder van toepassing  op alle services die 
door XEIKON aan de Klant worden verleend, hetzij uit hoofde van het Servicecertificaat  , of anderszins("Services"). De 
toepasselijkheid  van voorwaarden van leveranciers van de Klant en/of andere voorwaarden van de Klant is uitdrukkelijk 
uitgesloten. 

2.2       Indien en voor zover een bepaling van deze Voorwaarden  voor Onderhoud en Ondersteuning  in strijd is met een of meer 
bepalingen in het Servicecertificaat,  zal (zullen) de desbetreffende bepaling(en) van het Servicecertificaat  gelden. 

 
3.        Omvang van de werkzaamheden 

3.1       XEIKON  verbindt  zich  ertoe  de  Services  te  verlenen  zoals  omschreven   in  het  Servicecertificaat   en  in  overeenstemming   met  
deze Voorwaarden  voor Onderhoud  en Ondersteuning  op voorwaarde  dat de Klant volledig voldoet aan al haar verplichtingen  uit 
hoofde van de Servicesovereenkomst. 

3.2       De Services omvatten de services in de onderstaande tabel gedurende de periode die in het Servicecertificaat  wordt vermeld 
 

Inbegrepen in het XEIKON Servicecontract: BRONS ZILVER GOUD PLATINUM 

 Telefonische ondersteuning:     

 Telefonische ondersteuning tijdens normale kantooruren Inbegrepen Inbegrepen Inbegrepen Inbegrepen 

 Voorrang bij serviceverzoek Inbegrepen Inbegrepen Inbegrepen Inbegrepen 

      
 Materiaal     

 Reserveonderdelen voor service (geen upgrades) 10% korting Inbegrepen Inbegrepen Inbegrepen 

 Updates van de Firmware van de motor Inbegrepen Inbegrepen Inbegrepen Inbegrepen 

 Kleine Software-updates  Digital Front End (DFE) - Inbegrepen Inbegrepen Inbegrepen 

      
 Hulp op locatie     

 Arbeidskosten 10% korting 20% korting Inbegrepen Inbegrepen 

 Reiskosten* 

* Mogelijks zijn lokale belastingen verschuldigd o.b.v. de geografische locatie 

 

- - Inbegrepen Inbegrepen 

 Gemiddelde responstijd van 8 uur (normale kantoortijden) - Inbegrepen Inbegrepen Inbegrepen 

      
 Training en Consultancy     

 Korting op Trainingen - - 20% 40% 

 Korting op Consultancy op het gebied van productiviteit en integratie 10% 20% 20% 40% 

 Toegang tot beschikbare media scripts Inbegrepen Inbegrepen Inbegrepen Inbegrepen 

      
 Preventieve onderhoudsbezoeken 

** Met een maximum van 1 x per 800k A3 clicks 

** op verzoek van de klant 

 

1 keer per jaar** 2 keer per jaar** 3 keer per jaar** 4 keer per jaar** 

      

 Aanvullende dekkingen     

 IPDS Controller service EUR 500 EUR 500 EUR 500 EUR 500 

      

Productiegerelateerde beperkingen niet mogelijk bij 

een productie 

met twee of drie 

ploegendiensten 

niet mogelijk bij 

een productie 

met drie 

ploegendiensten 

  

 



 

 
 
 
 

 

 

3.3       Alle  Services  zullen  worden  verleend  binnen  de  contractperiode   die  in  het  Servicecertificaat   wordt  vermeld  en  uitsluitend  tijdens 
standaard service-uren en op werkdagen, exclusief feestdagen. 

3.4       XEIKON  verbindt  zich  ertoe  de  Services  te  verlenen  in  overeenstemming   met  het  door  de  leverancier/fabrikant voorgeschreven 
inspectieprogramma. De Klant bevestigt dat Xeikon het inspectieprogramma mag aanpassen op basis van nieuwe technische kennis. 
De 
Klant zal voor zover nodig worden ingelicht over de inspectieresultaten en de aanbevelingen voor reparatie of onderhoud. 

3.5       Alleen  onderdelen  die door daartoe  bevoegde  servicemedewerkers van XEIKON  zijn besteld,  vallen onder  de werkingssfeer  van de 
Servicesovereenkomst. Onderdelen die direct door de Klant zijn besteld, en niet specifiek door XEIKON zijn goedgekeurd  voor gebruik, 
vallen buiten het toepassingsgebied van de Servicesovereenkomst en worden apart in rekening gebracht. 

3.6       XEIKON  is  niet  aansprakelijk  en  niet  verplicht  om  te  handelen  indien  zich  een  van  de  volgende  gebeurtenissen  (niet  uitputtende 
opsomming) voordoet: 
a.     de Klant verleent XEIKON,  haar werknemers,  aannemers  of rechtverkrijgenden  geen fysieke en/of elektronische  toegang  tot het 

DPS (Digital Print ing System) of verleent deze toegang met vertraging; 
b.     elke vertraging en elk verzuim die of dat direct of indirect het gevolg is van een vertraging of verzuim van een van de leveranciers of 

fabrikanten van XEIKON om relevante materialen, onderdelen, gereedschap, uitrusting of data te leveren; 
c.     vertragingen of verzuim van de Klant om te voldoen aan de betalingsvoorwaarden of als de Klant een nog niet betaald saldo heeft 

uitstaan; 
d.     vertraging  of verzuim van de Klant bij het valideren,  uitvoeren  of verzenden  van alle documenten,  informatie  of beslissingen  die 

redelijkerwijs door XEIKON worden gevraagd; 
e.     de Klant aanvaardt het DPS niet; 
f.      elke  andere  vertraging  en elk ander  verzuim,  direct  of indirect  veroorzaakt  door  de Klant  of anderszins  buiten  de macht  van 

XEIKON. 
3.7       De volgende  werkzaamheden  maken geen deel uit van de Servicesovereenkomst en XEIKON  is niet aansprakelijk  voor, en kan niet 

worden verplicht om, het volgende uit te voeren (niet uitputtende opsomming): 
a.     herstel van storingen of defecten veroorzaakt door andere apparatuur (van een andere fabrikant / leverancier)  of veroorzaakt door 

derden; 
b.     Upgrades van functionaliteit of design; 
c.     herstel  van  storingen   veroorzaakt   door  abnormaal   gebruik   van  het  DPS.  'Abnormaal   gebruik'   betekent   (niet  uitputtende 

omschrijving):  het  gebruik  van  het  DPS  in  afwijking  van  de  normen,  voorschriften,  procedures  en/of  instructies  die  door  de 
desbetreffende  fabrikant  of  XEIKON  zijn  uitgegeven  en  elk  ander  onjuiste,  onzorgvuldige  of  verkeerde  wijze  van  gebruiken, 
bedienen,  onderhouden,  behandelen,  opslaan, transporteren,  verpakken  of installeren  van het DPS, rekening houdende  met het 
specifieke gebruik en ontwerp van het DPS; 

d.     herstel van storingen veroorzaakt door ongelukken of incidenten; 
e.     het  oplossen  van  storingen  veroorzaakt  door  een  fout  van  de  Klant  of  door  niet-naleving  van  installatievoorwaarden  zoals 

temperatuur, vochtigheid of voeding; 
f.      onderhoud, inspectie, reparatie van extra offline werkstations; 
g.     het oplossen van storingen of herstellen van schade en verwijderen van vuil, die niet door XEIKON zijn veroorzaakt; 
h.     verlies van data, het verwijderen van virussen en het upgraden/debuggen van software; 
i.      O n d e r h o u d s t a k e n  v a n  d e  o p e r a t o r  z o a l s  veranderingen v a n  ontwikkelaar, reiniging van bedrading; 
j.      schilderen van het DPS en de wijziging en/of reiniging van verbruiksgoederen  en/of verbruiksonderdelen. 

3.8       DPS  onderdelen   die  onbruikbaar   zijn  geworden   door   natuurlijke   slijtage   zullen   worden   vervangen.   Hieronder   vallen   niet  de 
verbruiksgoederen   (met   inbegrip   van,  maar   niet  beperkt   tot:  drums,   ontwikkelaar,   toner   en  lamineerwalsen)   die   buiten   het 
toepassingsgebied van het Servicecertificaat  vallen en deze zullen afzonderlijk worden gefactureerd. 

3.9       Onderhoud, inspectie, reparaties en vervanging van DPS software is beperkt tot software die onder het toepassingsgebied van de DPS 
valt, zoals voorzien door XEIKON. 

3.10     Indien de verlening van de Services door XEIKON  leidt tot het ontstaan en de ontwikkeling  van een intellectueel  eigendomsrecht,  zal 
XEIKON de enige eigenaar zijn en zal dit eigendomsrecht  volledig bij haar berusten bij het ontstaan ervan, met inbegrip van alle rechten 
met betrekking  tot deze intellectuele  eigendomsrechten  ("Nieuwe IP Rechten"). Voor zover vereist onder toepasselijke  recht draagt de 
Klant hierbij onherroepelijk  vooraf alle Nieuwe IP-rechten over op XEIKON en stemt zij ermee in om op iedere gewenste wijze samen te 
werken, door extra aktes te laten passeren of extra overeenkomsten  uit te voeren, of anderszins, om het voorgaande volledig ten uitvoer 
te brengen. 

3.11     XEIKON heeft voorts het recht om inspecties en/of reparaties van subsystemen of apparatuur van andere fabrikanten, die niettemin deel 
uitmaken  van  het  DPS,  toe  te wijzen  aan  een  gekwalificeerde  derde.  XEIKON  blijft  verantwoordelijk  voor  een  deze  inspecties  en 
reparaties. XEIKON heeft het recht om geheel naar eigen goeddunken alle Services of een gedeelte ervan aan een of meer van de aan 
haar gelieerde entiteiten uit te besteden. 

3.12     XEIKON zal de Services met redelijke bekwaamheid  en zorg verlenen De Services worden verleend aan de Klant op de door XEIKON 
vast te stellen wijze en binnen de door XEIKON vast te stellen periode, rekening houdend met elk redelijk verzoek van de Klant. 

 
4.        Locatie van het Werk 

De  inspectie  en  reparatie  van  het  DPS  door  XEIKON  zal  uitsluiten  worden  uitgevoerd  op  de  plaats  van  installatie  die  in  het 
Servicecertificaat  wordt vermeld. 

 
5.        Planning van serviceverlening 

5.1       Preventieve onderhoudsinspecties worden uitgevoerd in overeenstemming  met de aanbeveling van de fabrikant. Partijen komen uiterlijk 
(2) weken voor de datum waarop de inspectie is gepland de precieze datum van de inspectie overeen, tenzij al op onbetwistbare  wijze 
een bepaalde datum was overeengekomen.  De klant kan deze datum niet wijzigen in de periode van drie (3) dagen voor de geplande 
onderhoudsdatum. Wanneer  dit wel gebeurt heeft XEIKON recht op een vergoeding  als het niet mogelijk om de onderhoudstechnicus 
elders in te zetten op dat moment. Het bedrag van deze vergoeding  wordt vastgesteld  volgens de alsdan geldende  XEIKON  prijslijst 
voor servicewerkzaamheden. 

5.2       XEIKON kan de verlening van Services te allen tijde opschorten of uitstellen indien de Klant niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen 
of andere verplichtingen uit hoofde van de Servicesovereenkomst. 

 
6.        Medewerking van de Klant 
6.1.  De verantwoordelijkheid voor het in een goede staat houden van het DPS en alle delen daarvan berust uitsluitend bij de klant, die alle 

Services voor dat doel dient te bestellen.  De klant blijft te allen tijde verantwoordelijk  voor het opvolgen van de handleidingen  van de 
apparatuur. 



 

 
 
 
 

 

 

6.2       De Klant zal XEIKON op alle redelijke tijdstippen toegang verlenen tot de apparatuur en redelijke voorzieningen  om XEIKON in staat te 
stellen de Services te verlenen in de gebruikelijke kantooruren van de klant. De apparatuur zal worden gereinigd en vrij worden gemaakt 
van alle hulpmiddelen en materialen. 

6.3        De Klant is verantwoordelijk  voor de opleiding  van de operator  van het DPS en bevestigt  dat voor een basisopleiding  ongeveer  vijf 
dagen nodig zijn. De Klant zal XEIKON toestaan de opleiding te geven in het geval dat een niet opgeleide operator het DPS bedient. Alle 
opleidingen  worden  gefactureerd  op basis van de actuele  prijslijst.  Een Servicebezoek  dat wordt veroorzaakt  door personeel  zonder 
basisopleiding kan aan de Klant in rekening worden gebracht op grond van deze Voorwaarden voor Onderhoud en Ondersteuning. 

6.4       De Klant zal XEIKON vanaf de aanvang van het Servicecertificaat  toestaan om het aantal door het DPS verwerkte vellen uit te lezen. 
Voor het doel van het Servicecertificaat  worden mislukte en goede vellen als gelijkwaardig 
beschouwd. 

6.5       De Klant verplicht zich daarnaast geen wijzigingen, toevoegingen  of andere veranderingen  aan of bij het DPS aan te brengen zonder de 
voorafgaande  schriftelijke toestemming van XEIKON. Als de klant het DPS verplaatst, heeft XEIKON het recht om de serviceprijs aan te 
passen aan de veranderde omstandigheden  of het Servicecertificaat  te beëindigen. De Klant kan instemmen met de aanpassing van het 
Servicecertificaat  of het Servicecertificaat  van haar kant beëindigen. In beide gevallen is de opzegging van kracht aan het einde van de 
lopende maand. 

 
7.        Looptijd van de Servicesovereenkomst 

7.1    De Servicesovereenkomst is van kracht gedurende de looptijd die in het Servicecertificaat  wordt vermeld. Daarna wordt de 
Servicesovereenkomst automatisch  met dezelfde termijn verlengd,  tenzij een der partijen de Servicesovereenkomst beëindigt  middels 
een   schriftelijke   kennisgeving   met   inachtneming   van  een   opzegtermijn   van  drie   (3)  maanden.   De maximale termijn van de  
Serviceovereenkomst bedraagt in elk geval vijf jaar vanaf de startdatum  van het contract dat in het Servicecertificaat  wordt aangegeven  
("Maximale  Termijn").  Na de Maximale  Termijn  eindigt  de Servicesovereenkomst automatisch,  zonder  dat hiertoe  een kennisgeving 
vereist is. In het geval dat, niettegenstaande  het voorgaande, de Services om welke reden dan ook worden voortgezet na de Maximale 
Termijn, zonder dat een schriftelijke overeenkomst  voor een verdere verlenging wordt gesloten, zal dit worden beschouwd als een 
stilzwijgende verlenging van de Servicesovereenkomst van telkens een jaar, waarbij XEIKON het recht heeft om de 
Servicesovereenkomst te allen tijde middels een schriftelijke  kennisgeving  te beëindigen  met inachtneming  van een opzegtermijn  van 
één maand. 

7.2       Het is XEIKON toegestaan de Servicesovereenkomst te allen tijde middels een schrif teli jke kennisgeving te beëindigen met 
betrekking tot systemen die al 5 of meer  jaren  eerder  zijn geïnstalleerd,  of als XEIKON  heeft  besloten  om de verkoop-,  marketing-  
en/of productie  van de systemen  in  onderhoud  te  staken  en/of  als  er  een  gebrek  is  aan  reserveonderdelen voor  de  systemen  in  
onderhoud  wat  betreft beschikbaarheid  of leverbaarheid.  XEIKON  is tegenover  de Klant  op geen  enkele  wijze  aansprakelijk  voor  
een beëindiging  van de Servicesovereenkomst op deze gronden. 

7.3       De Klant heeft het recht om de Servicesovereenkomst middels een schriftelijke kennisgeving aan XEIKON te beëindigen zodra  hij het 
DPS aan een derde (die niet een filiaal van de Klant is) verkoopt en levert, met inachtneming  van een opzegtermijn  van ten minste 
één maand. Wanneer  een kennisgeving  van opzegging  is gegeven,  wordt de beëindiging  van de Servicesovereenkomst van kracht 
met ingang van het eind van de maand waarin de klant het DPS aan een derde verkoopt en levert. 

 
8.        Prijzen en Betalingsvoorwaarden 

8.1       De jaarlijkse vergoeding voor de Services in het eerste jaar van de Servicesovereenkomst wordt van tevoren betaald bij levering van de 
Apparatuur. In latere jaren van de Servicesovereenkomst wordt de jaarlijkse vergoeding voor de services vooraf betaald in maandelijkse 
of driemaandelijkse  termijnen, zoals overeengekomen  tussen de partijen, waarbij de eerste termijn betaalbaar  is op de datum van elke 
verlenging of vernieuwing. 

8.2       Alle prijzen zijn exclusief belasting toegevoegde  waarde (BTW) en/of andere heffingen van overheidswege  (voor zover van toepassing). 
De  Klant  dient  alle  betalingen  binnen  dertig  (30)  dagen  na  de  factuurdatum  te  verrichten,  bij  verzuim  waarvan  de  Klant,  zonder 
ingebrekestelling  van XEIKON,  verplicht  is aan XEIKON  de toepasselijke  wettelijke  rente vanaf de datum  van de factuur  te 
betalen, naast de verschuldigde hoofdsom. De Klant is niet gerechtigd betalingen te verrekenen of op te schorten. 

8.3       Indien de Klant, na een ingebrekestelling,  een factuur  nog steeds niet betaalt,  kan XEIKON  een incassobureau  inschakelen,  in welk 
geval de Klant ook alle gerechtelijke  en buitengerechtelijke kosten betalen,  met inbegrip van maar niet beperkt tot, alle kosten die in 
rekening  worden  gebracht  door  (externe)  deskundigen,  advocaten  en/of  mediators,  naast  de  kosten  die  van  rechtswege  worden 
vastgesteld en betrekking hebben op de inning van deze vordering of op een andere afdwinging, waarvan het bedrag is vastgesteld op 
minimaal 15% van het totale bedrag dat door XEIKON wordt opgeëist. 

8.4       De prijzen  die in het Servicecertificaat  zijn overeengekomen,  zijn onder  andere  gebaseerd  op de veronderstelling  dat alle Services 
worden  uitgevoerd  tijdens  de normale  service-uren  die in het Servicecertificaat  zijn aangegeven.  Als de klant wenst dat er Services 
worden verleend of de verlening van Services wordt voortgezet buiten de normale service-uren,  zullen extra kosten in rekening worden 
gebracht op basis van de alsdan geldende algemene serviceprijzen van XEIKON, tenzij schriftelijk ander is overeengekomen. 

8.5       Alle  services  die  buiten  de werkingssfeer  van  deze  Servicesovereenkomst vallen,  met  inbegrip  van  maar  niet  beperkt  tot services 
vermeld  onder  punt  3.7  van  deze  Voorwaarden  voor  Onderhoud  en  Ondersteuning  en/of  services  die  nodig  zijn  als  gevolg  van 
onvoldoende onderhoud, dat om welke reden dan ook tot de verantwoordelijkheid van de Klant behoort, zullen afzonderlijk aan de Klant 
worden gefactureerd, in overeenstemming  met de alsdan geldende prijslijst voor servicewerkzaamheden. 

8.6      XEIKON zal eenmaal per kalenderjaar de geldende tarieven  zoals  overeengekomen  tussen  de Klant  en XEIKON,  automatisch 
verhogen met een percentage  dat gelijk  is aan de g e m i d d e l d e  stijging  van de Nederlandse Consumentenprijsindex zoals 
berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek in Nederland (CPI). 

8.7       Reiskosten van personeel zijn inbegrepen in het vaste tarief. 

 
9.        Aansprakelijkheid 
 
9.1  XEIKON, zijn bestuurders,  functionarissen,  medewerkers,  bedienden, agenten en onderaannemers  zijn niet aansprakelijk,  en de  
  Klant doet  hierbij  afstand,  en zorgt ervoor  dat verzekeraars  en alle personen  die een  belang  hebben  in het DPS  afstand  doen,  
  van alle vorderingen,  vormen  van  rechtsherstel,  rechten  op  verhaal  of  subrogatie  (contractueel,  op  basis  van  een  onrechtmatige  
  daad  of anderszins)  voor enig verlies  of schade  (met inbegrip  van, maar niet beperkt  tot, verlies  of schade aan het DPS of  
  componenten  of onderdelen, of andere door de Klant geleden schade) die voortvloeit uit of verband houdt met een van de Services  
  (veroorzaakt  door het verlenen  of het niet verlenen  van de Services  of anderszins),  tenzij dit verlies  of deze schade  te  
  wijten  is aan grove nalatigheid  of opzettelijk   wangedrag   van   de   kant   van   XEIKON,   haar   bestuurders,   functionarissen,     
  werknemers,   bedienden,   agenten   of onderaannemers.  De aansprakelijkheid  van XEIKON is te allen tijde in elk geval en in  
  totaal beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk wordt uitgekeerd door een verzekeraar van XEIKON op grond van een verzekering van 



 

 
 
 
 

 

 

  XEIKON waarmee deze aansprakelijkheid  wordt gedekt,  of, bij gebreke  van een dergelijke  verzekering,  de jaarlijkse  vergoeding   
  voor de Services  in het jaar waarin  zich de schade voordeed. 
 
9.2 Elke wijziging of verandering aan de DPS die een invloed heeft op de risico – analyse, het veiligheidsconcept of de goede werking van  
  veiligheidsapparatuur (zoals schakelaars, beschermingslagen, noodstopknoppen, thermostaten, …) zal worden beschouwd als een  
  misbruik van de installatie. XEIKON draagt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot enige toepasselijke regelgeving of  
  veiligheidsstandaard in verband met wijzigingen of aanpassingen aan de installatie die worden uitgevoerd door of op verzoek   
  van een derde partij. Bovendien kan dergelijke wijziging of aanpassing de kenmerken van de installatie en de levensduur van de  
  onderdelen beïnvloeden en de productgarantie doen vervallen. Tenslotte dient het personeel van Xeikon gewaarschuwd te worden over  
  dergelijke aanpassingen en de impact daarvan op het veiligheidsconcept voordat er servicewerkzaamheden worden verricht. Het personeel 
  van Xeikon mag ervoor kiezen om, voor zijn eigen veiligheid,  geen servicewerkzaamheden aan het materiaal uit te voeren, teneinde  
  onredelijke risico’s op schade of letsels te vermijden.  

 
10.       Opzegging en ontbinding 

Onverminderd  enige andere grond voor beëindiging die in de Servicesovereenkomst is opgenomen, hebben beide partijen het recht de 
Servicesovereenkomst met  onmiddellijke   ingang  per  aangetekende   brief  te  beëindigen,  zonder  enige  verplichting  wat  betreft  de 
opzegtermijn, indien de andere partij: 

a.     toerekenbaar  tekortschiet  in de nakoming van wezenlijke verplichtingen  ingevolge de Servicesovereenkomst en na een schriftelijk 
en gedetailleerde  ingebrekestelling  te hebben ontvangen nog steeds niet aan haar verplichtingen voldoet binnen twee weken na de 
datum van deze aanmaning; 

b.     een insolventie, surseance van betaling, een regeling met schuldeisers, faillissement of soortgelijke procedure; 
c.     een regeling wenst te treffen met haar crediteuren of beslag is gelegd op al haar activa of als zijn op andere wijze de zeggenschap 

over haar activa verliest, of 
d.     haar activiteiten staakt of aanzienlijk vermindert, of een besluit is genomen om de andere partij te liquideren. 

 
11.       Keuze van recht en forum 

Op de Servicesovereenkomst en alle niet-contractuele  verplichtingen  die daaruit, of in verband daarmee, of met de uitvoering daarvan, 
kunnen  ontstaan,  is uitsluitend  Nederlands  recht  van  toepassing.  De  rechtbank  van  Middelburg,  Nederland,  zal  de niet-exclusieve 
bevoegdheid  hebben  om  alle  geschillen  die  voortvloeien  uit  de  Servicesovereenkomst te  beslechten,  met  dien  verstande  dat  het 
XEIKON ook is toegestaan  om geheel naar eigen goeddunken  een procedure  tegen de Klant te beginnen  in een andere rechtbank  in 
een  ander  land,  die  bevoegd  zou  zijn  zonder  voornoemde  keuze  van  het  forum,  terwijl  de  Klant  uitsluitend  bij  de  rechtbank  van 
Middelburg, Nederland, een procedure tegen XEIKON kan beginnen. 

 
12.       Overige bepalingen 

12.1     12.1 Indien  een bepaling  van de Servicesovereenkomst nietig  is of ongeldig  wordt  verklaard,  zullen  de overige  bepalingen  van de 
Servicesovereenkomst volledig  van kracht  blijven  en de partijen  zullen  overleggen  teneinde  overeenstemming  te bereiken  over een 
nieuwe bepaling die de nietige bepaling vervangt, waarvan het doel en de strekking zo veel mogelijk benaderd dient te worden. 

12.2     De Klant heeft niet het recht om de rechten en verplichtingen  uit hoofde van de Servicesovereenkomst in geen enkele aangelegenheid 
over te dragen aan derden zonder de schriftelijke toestemming van XEIKON. XEIKON zal haar toestemming niet op onredelijke gronden 
onthouden.   XEIKON   kan  de  Servicesovereenkomst  geheel  of  gedeeltelijk   overdragen   aan  een  derde  op  voorwaarde   dat  de 
verplichtingen van de Klant hetzelfde blijven en niet worden verminderd. 

12.3     De Klant zal gedurende  de looptijd van de Servicesovereenkomst en gedurende  een (1) jaar daarna, noch ten behoeve van zichzelf, 
noch  ten  behoeve  van  een  derde,  medewerkers  van  XEIKON  benaderen,  zonder  de  uitdrukkelijke  schriftelijke  toestemming  van 
XEIKON,  en deze  toestemming  kan  geheel  naar  haar  eigen  goeddunken  van  XEIKON  worden  gegeven  of geweigerd.  Indien  een 
medewerker  van XEIKON  ophoudt  een medewerker  van XEIKON  te zijn, dan  mag de Klant  deze  medewerker  één (1) jaar  na de 
beëindiging van dat dienstverband benaderen. 

12.4     Onverminderd  vertalingen van de Servicesovereenkomst, al dan niet gelijktijdig met de onderhandelingen  over, of de uitvoering van, de 
Servicesovereenkomst, zal de Engelse versie van de Servicesovereenkomst en de Voorwaarden  voor Onderhoud  en Ondersteuning, 
alsmede alle andere bijlagen, doorslaggevend  zijn. 

12.5   De Servicesovereenkomst vormt de gehele overeenkomst  tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp ervan en de 
Servicesovereenkomst vervangt alle eerdere mondelinge of schriftelijke overeenkomsten  en afspraken. Alle wijzigingen of veranderingen 
van de Servicesovereenkomst, en alle bewijzen van deze wijzigingen  of veranderingen,  dienen schriftelijk  te zijn en door alle partijen 
hierbij ondertekend te zijn. 

12.6     Indien   de   partijen   bijzondere    voorwaarden    overeenkomen,    dan   zullen   deze   worden   toegevoegd    in   een   bijlage   bij   de 
Servicesovereenkomst die rechtsgeldig ondertekend is door alle partijen. 

 


