
Artikel 1  Betekenis termen. 
In deze voorwaarden hebben de volgende termen de daarachter 
vermelde betekenissen: 
1-1 Materialen: alle systemen, modellen, schema's, programma's, 
documentatie, werkinstructies en papier, die in verband met de 
uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden aan ons of door 
ons ter beschikking worden gesteld. 
1-2 Informatiedragers: alle formulieren en voor computer leesbare 
informatiedragers waarop gegevens zijn of kunnen worden vastgelegd. 
1-3 Apparatuur: alle machines en installaties, inclusief de 
randapparatuur, waarmee gegevens op informatiedragers worden 
vastgelegd of verwerkt, alsmede de daartoe behorende onderdelen. 
 
Artikel 2  Aanbieding en overeenkomst. 
2-1 Deze voorwaarden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is 
overeengekomen, van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan 
door MediaPower, gevestigd te Ureterp, hierna te noemen 
MediaPower. 
2-2 Gegevens in drukwerken verstrekt door MediaPower zijn zonder 
voorafgaand bericht aan wijzigingen onderhevig. Zij binden 
MediaPower niet. 
2-3 MediaPower haar aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend, tenzij 
MediaPower dit doet met vermelding van een termijn gedurende welk 
het aanbod voor aanvaarding openstaat. MediaPower is eerst 
gebonden aan een opdracht nadat zij deze uitdrukkelijk heeft 
aanvaard. Mondelinge toezeggingen binden MediaPower slechts nadat 
MediaPower deze mondelinge toezeggingen uitdrukkelijk schriftelijk 
heeft bevestigd. 
2-4 Elke met MediaPower aangegane overeenkomst bevat de 
ontbindende voorwaarde dat MediaPower van voldoende 
kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend 
te harer beoordeling. Opdrachtgever zal toestaan dat MediaPower 
zonodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie 
MediaPower zich zal wenden tot bureau A.F.I. te Leeuwarden. 
 
Artikel 3  Algemene voorwaarden van contractpartners en / of 
derden. 
3-1 MediaPower aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene 
voorwaarden van contractpartners en / of derden als deze uitdrukkelijk 
en schriftelijk worden overeengekomen. 
3-2 Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene 
voorwaarden laten echter de toepasselijkheid van de algemene 
voorwaarden van MediaPower onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die 
algemene voorwaarden van contractpartners en / of derden. 
3-3 Algemene voorwaarden worden slechts door MediaPower 
aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts 
toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties 
zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via die 
inkoopvoorwaarden. 
 
Artikel 4  Afspraken. 
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het 
personeel van MediaPower binden de laatste niet, voor zover ze door 
MediaPower niet zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit 
verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen 
procuratie hebben. 
 
Artikel 5  Prijs. 
5-1 MediaPower haar prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere 
heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 
5-2 Indien na de aanbieding de prijzen van lonen, sociale lasten, 
omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al geschieden deze 
ingevolge reeds bij de aanbieding te voorziene omstandigheden, dan 
kunnen deze worden doorberekend. Indien zulks geschiedt binnen drie 
maanden na het sluiten van de overeenkomst hebben beide partijen 
het recht de overeenkomst te ontbinden. 
5-3 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de 
overeengekomen transactie, hebben beide partijen het recht om 
algehele verrekening te verlangen. 
 
Artikel 6  Uitvoering van de werkzaamheden c.q. (op)levering. 
6-1 Het tijdvak c.q. het tijdstip waarop MediaPower de 
overeengekomen werkzaamheden of overeengekomen leveringen zal 
moeten hebben verricht, is vastgesteld in de verwachting dat de 
omstandigheden, waaronder de (op)levering zal plaatsvinden, na de 
aanvaarding van de opdracht niet zullen wijzigen. 
6-2 Indien een dergelijke wijziging van de omstandigheden, ongeacht 
de voorzienbaarheid daarvan zal plaatsvinden zodat vertraging wordt 
veroorzaakt, wordt het overeengekomen tijdstip van (op)levering 
dienovereenkomstig verschoven, onverminderd het hierna in artikel 
"Overmacht" bepaalde, voor het geval dat MediaPower door overmacht 
haar overeenkomst tijdelijk of blijvend niet kan nakomen. 
6-3 Indien is overeengekomen dat de werkzaamheden en / of 
levering in fasen zal plaatsvinden, mag MediaPower de aanvang van de 
werkzaamheden en / of leveringen die tot een fase behoren uitstellen, 
totdat de opdrachtgever de voltooiing van de daaraan voorafgaande 
fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 
6-4 Wanneer de voor de in de opdracht omschreven controle- of 
testwerkzaamheden benodigde gegevens niet, niet tijdig of niet 
overeenkomstig de opdracht ter beschikking staan van MediaPower, 
worden deze door MediaPower verrichte werkzaamheden geacht door 
de opdrachtgever te zijn aanvaard. 
6-5 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de 
leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die 
goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen. 
 
Artikel 7  Medewerking door de opdrachtgever. 
7-1 De opdrachtgever zal MediaPower steeds tijdig alle medewerking, 
gegevens en inlichtingen verschaffen, welke zij noodzakelijk of nuttig 
acht teneinde de opgedragen werkzaamheden of leveringen te kunnen 
verrichten. 
7-2 Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever aan MediaPower 
apparatuur, materialen, informatiedragers en / of gegevens op 

informatiedragers zal verschaffen, zullen deze voldoen aan de 
specificaties, die MediaPower aan de opdrachtgever ter kennis brengt. 
7-3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat de ruimte van de 
opdrachtgever, waar MediaPower haar werkzaamheden verricht, waar 
de controle- of testwerkzaamheden moeten plaats vinden en / of waar 
de (op)geleverde zaken, waarop MediaPower haar 
garantieverplichtingen zoals hierna in artikel "Garantie" omschreven 
betrekking hebben, in overeenstemming wordt gebracht met de 
daaraan door MediaPower te stellen eisen van temperatuur, 
vochtigheidsgraad, tochtvrijheid, stroom, watertoevoer en andere 
omgevingseisen en dat deze vereisten bij voortduring in stand worden 
gehouden. 
 
Artikel 8  Geheimhouding. 
8-1 MediaPower zal maatregelen nemen om de geheimhouding te 
verzekeren van alle aan haar, haar personeel of door haar te werk 
gestelde derden door of namens de opdrachtgever ter beschikking 
gestelde gegevens en inlichtingen. MediaPower zal deze gegevens en 
inlichtingen niet zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever 
aan derden kenbaar maken. 
8-2 MediaPower zal redelijke aanwijzingen van de opdrachtgever 
omtrent het waarborgen van de geheimhouding in acht nemen. 
8-3 Indien MediaPower zich verbindt om gegevens, die de 
opdrachtgever verstrekt aan MediaPower, haar personeel of door haar 
te werk gestelde derden, met behulp van MediaPower haar eigen 
apparatuur te verwerken, staat de opdrachtgever er voor in dat de 
documentatie die hij heeft ontvangen van MediaPower, niet door de 
opdrachtgever aan derden zal worden gegeven en dat de inhoud van 
die documentatie niet zonder MediaPower haar schriftelijke 
toestemming aan derden kenbaar zal worden gemaakt. 
 
Artikel 9  Wijzigingen. 
9-1 Hoewel MediaPower een verzoek om met wijzigingen, 
aanvullingen en correcties van de overeengekomen werkzaamheden en 
/ of leveringen in te stemmen steeds welwillend zal overwegen, is 
MediaPower tot een dergelijke instemming op geen enkele wijze 
verplicht. 
9-2 Een dergelijke instemming kan slechts schriftelijk worden 
gegeven. 
9-3 Wanneer MediaPower instemt met wijzigingen, aanvullingen en 
correcties, van overeengekomen werkzaamheden en / of leveringen, 
kan een zodanige wijziging, aanvulling of correctie invloed hebben op 
de overeengekomen prijs en / of op het overeengekomen tijdstip van 
(op)levering. 
Meerwerk en extra leveringen worden door MediaPower steeds volgens 
de geldende tarieven aan de opdrachtgever in rekening gebracht. 
 
Artikel 10  Duurovereenkomsten. 
10-1 Indien MediaPower met de opdrachtgever een overeenkomst 
sluit, die niet in het verrichten van een eenmalige hoeveelheid 
werkzaamheden en / of het doen van een eenmalige levering voorziet, 
maar in het door MediaPower periodiek of anderszins regelmatig 
verrichten van werkzaamheden, geldt een zodanige overeenkomst voor 
een uitdrukkelijke overeengekomen periode, of bij het ontbreken van 
een dergelijke overeenkomst voor één jaar. 
10-2 Een overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd verlengd zonder 
dat ter zake enige formaliteit zal zijn vereist, totdat de overeenkomst 
door één van beide partijen met inachtneming van een uitdrukkelijk 
overeen te komen opzegtermijn schriftelijk zal worden beëindigd. 
10-3 Indien MediaPower zich bindt om gegevens en / of informatie, 
die de opdrachtgever aan MediaPower verstrekt te verwerken, kan de 
opdrachtgever de opdracht zonder inachtneming van de vooraf 
overeengekomen opzegtermijn beëindigen, mits de opdrachtgever aan 
MediaPower voordien een afkoopsom heeft betaald, welke afkoopsom 
opdrachtgever heeft voldaan. Deze afkoopsom zal door MediaPower in 
redelijkheid worden vastgesteld. 
 
Artikel 11  Tussentijdse beëindiging en ontbinding. 
11-1 Beide partijen hebben het recht de overeenkomst in 
overeenstemming met het bepaalde in lid 4 van dit artikel te 
beëindigen voordat de opgedragen werkzaamheden en / of diensten 
zijn voltooid of (op)geleverd, of voordat de overeengekomen looptijd 
van de overeenkomst is beëindigd. 
Deze beëindiging gaat pas in nadat de andere partij, na daartoe door 
de beëindigende partij schriftelijk in gebreke is gesteld, niet binnen een 
bij die ingebrekestelling gestelde redelijke termijn nalatig blijft om zijn 
verplichtingen na te komen, of om de gevolgen van zijn handelen of 
nalaten in strijd met de overeenkomst weg te nemen, of indien die 
andere partij surséance van betaling aanvraagt dan wel in staat van 
faillissement wordt verklaard. 
11-2 De in lid 1 van dit artikel bedoelde tussentijdse beëindiging heeft 
geen terugwerkende kracht, doch heeft als gevolg dat beide partijen 
na het tijdstip, waarop de andere partij de mededeling van beëindiging 
ontvangt, niet langer verplicht zal zijn om de overeenkomst na te 
komen. Betalingsverplichtingen, welke betrekking hebben op reeds 
verrichte werkzaamheden, geleverde producten en / of tijdvakken 
welke geheel of gedeeltelijk vallen voor het tijdstip van beëindiging, 
blijven evenwel in zoverre in stand dat onmiddellijk verrekening dient 
te volgen. 
11-3 In afwijking van het in lid 2 van dit artikel bepaalde heeft de 
tussentijdse beëindiging terugwerkende kracht en geldt derhalve als 
ontbinding van de overeenkomst, indien de opdrachtgever in gebreke 
blijft om de eenmalige vergoeding voor het gebruikersrecht van de 
door MediaPower voor de opdrachtgever ontwikkelde programmatuur, 
of het door MediaPower geleverde programmapakket aan haar te 
voldoen. De ontbinding van de overeenkomst blijft evenwel beperkt tot 
dat gedeelte van de overeenkomst, dat het verlenen van het bedoelde 
gebruikersrecht en de daarvoor overeengekomen vergoeding betreft 
en de opdrachtgever is MediaPower desondanks een rechterlijke 
vergoeding verschuldigd voor het tijdvak gedurende hetwelk de 
opdrachtgever wel gebruik van het (op)geleverde heeft kunnen maken. 
11-4 De in gebreke stellende partij dient uiterlijk 30 dagen na het 
einde van de termijn, welke bij de ingebrekestelling werd gesteld, van 
zijn / haar tot tussentijdse beëindiging van de overeenkomst 

toekomende recht gebruik te maken. Doet hij / zij dit niet, dan is het 
recht op tussentijdse beëindiging ter zake van de desbetreffende 
nalatigheid vervallen. De in gebreke stellende partij heeft dan wel het 
recht om de andere partij opnieuw in gebreke te stellen 
overeenkomstig het in lid 1 van dit artikel bepaalde. 
11-5 Onverminderd de aanspraken, welke partijen ingevolge de 
gesloten overeenkomst en / of onderhavige voorwaarden jegens 
elkander geldend kunnen maken, zal MediaPower de opdrachtgever bij 
het einde van de overeenkomst door opzegging of ontbinding, 
zodanige gegevens verschaffen als de opdrachtgever in redelijkheid 
kan verlangen teneinde met behoud van de continuïteit, de 
werkzaamheden die onderwerp van de overeenkomst zijn door een 
ander te doen verrichten. 
De door MediaPower, al dan niet in gebruikerslicentie, verworven 
programmatuur zal en kan nimmer worden overgedragen. MediaPower 
is gerechtigd voor het verschaffen van deze programmatuur de voor 
deze programmatuur geldende licentieprijs is rekening te brengen, 
overeenkomstig de daarvoor geldende tarieven van MediaPower. 
 
Artikel 12  Eigendom. 
12-1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, blijven de in 
verband met de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden aan de 
opdrachtgever ter beschikking gestelde apparatuur, informatiedragers 
en materialen MediaPower haar eigendom. 
12-2 Zaken, welke MediaPower aan de opdrachtgever levert blijven 
haar eigendom totdat de opdrachtgever MediaPower alle daarvoor 
verschuldigde bedragen, nog niet opeisbare bedragen daaronder 
begrepen, heeft voldaan. 
12-3 MediaPower behoudt zich alle industriële en intellectuele 
eigendomsrechten met betrekking tot de door haar verschafte 
materialen en de daarin vervatte uitvindingen, tekeningen, modellen en 
auteursrechtelijke werken voor. 
12-4 Indien MediaPower, anders dan in verband met een opdracht tot 
het met haar eigen apparatuur verwerken van gegevens, die de 
opdrachtgever haar verstrekt, haar bindt tot het ontwikkelen van 
programmatuur of tot het geven van adviezen met betrekking tot de 
mogelijkheid om programmatuur te ontwikkelen, gaan onverminderd 
het bepaalde in lid 2 van dit artikel doch in afwijking van het in lid 3 
van dit artikel bepaalde, alle auteursrechten met betrekking tot de 
daarbij behorende documentatie en alle rechten op de daarin vervatte 
tekeningen en modellen op de opdrachtgever over. 
Rechten op uitvindingen en knowhow, ook indien verworven tijdens 
het verrichten van werkzaamheden voor de opdrachtgever, blijven 
evenwel steeds MediaPower haar eigendom. 
12-5 Informatiedragers, systemen, modellen, schema's, documentatie, 
werkinstructies en papier, die tezamen met voor de opdrachtgever 
ontwikkelde programmatuur aan de opdrachtgever ter beschikking 
worden gesteld, worden in afwijking van het in lid 1 van dit artikel 
bepaalde, doch onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel 
eigendom van de opdrachtgever. 
12-6 Tenzij met MediaPower uitdrukkelijk overeengekomen is dat het 
gebruikersrecht van de opdrachtgever gedurende een beperkte tijd zal 
bestaan, verleent MediaPower de opdrachtgever een doorlopend 
gebruikersrecht met betrekking tot de aan de opdrachtgever 
(op)geleverde materialen en overige producten. Een zodanige 
uitdrukkelijke overeenkomst bestaat evenwel steeds indien 
MediaPower met de opdrachtgever overeenkomt dat de opdrachtgever 
MediaPower ter zake van het hem verleende gebruikersrecht 
periodieke betalingen zal doen. In dat geval eindigt het gebruikersrecht 
van de opdrachtgever bij het einde van de termijn waarvoor de 
periodieke betalingen verschuldigd zijn, behoudens een eerdere 
tussentijdse beëindiging overeenkomstig het bepaalde in artikel 
"Tussentijdse beëindiging en ontbinding". 
12-7 Indien tussen opdrachtgever en MediaPower is bepaald dat het 
gebruikersrecht voor een beperkte tijd bestaat, verbindt de 
opdrachtgever zich om nadien het gebruik te staken en de 
desbetreffende materialen terug te geven, ook indien MediaPower 
geen industriële of intellectuele eigendomsrechten heeft op grond 
waarvan MediaPower een nadien door de opdrachtgever voortgezet 
gebruik zou kunnen blijven verbieden. 
12-8 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, is 
het gebruikersrecht van de opdrachtgever beperkt tot de onderneming 
van de natuurlijke of rechtspersoon die de opdrachtgever is. Het 
materiaal, dat door MediaPower aan de opdrachtgever is verstrekt, 
mag zonder haar uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming niet aan 
derden ter beschikking worden gesteld of door derden worden 
gebruikt. 
 
Artikel 13  Annuleren van apparatuur. 
13-1 Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en / of de 
goederen weigert af te nemen, is hij verplicht de door MediaPower 
reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of 
verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten aan 
te nemen en te betalen en is hij overigens jegens MediaPower 
gehouden tot een volledige vergoeding van het reeds gepresteerde. 
Opdrachtgever zal eveneens aan MediaPower als schadeloosstelling 
verschuldigd zijn het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. 
Opdrachtgever is voorts verplicht MediaPower te vrijwaren tegen 
vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht 
en / of weigering van de goederen. 
13-2 Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel 
behoudt MediaPower zich alle rechten voor om volledige nakoming van 
de overeenkomst en / of volledige schadevergoeding te vorderen. 
 
Artikel 14  Garantie. 
14-1 Indien MediaPower zich bindt om gegevens, die de 
opdrachtgever MediaPower verstrekt te verwerken, staat MediaPower 
er behoudens anders luidende overeenkomst voor, dat MediaPower die 
gegevens op de overeengekomen wijze zal verwerken en aan de 
opdrachtgever zal afleveren. 
14-2 Indien MediaPower zich bindt tot het ontwikkelen van 
programmatuur of tot het herleveren van een programmapakket 
overeenkomstig uitdrukkelijk en schriftelijk tussen de opdrachtgever en 
MediaPower overeengekomen en vastgelegde specificaties, staat 


