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1. Definities 
1.1. “Afnemer”: degene aan wie F.P.S. een aanbieding doet en met wie F.P.S. een 

overeenkomst sluit of heeft gesloten; 
“F.P.S.”: Fresh & Pack Services (F.P.S.) B.V. 

2. Toepasselijkheid 
2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op c.q. maken deel uit van iedere aanbieding, offerte 

en iedere overeenkomst tussen F.P.S. en de Afnemer en alle daaruit voortvloeiende 
verbintenissen. 

2.2. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Afnemer wordt uitdrukkelijk van 
de hand gewezen. 

2.3. Nietigheid of vernietiging van één van de bepalingen van deze voorwaarden of van enige 
bepaling in de overeenkomst, laat de werking van de overige bepalingen van deze 
voorwaarden of de overeenkomst onverlet. 

3. Offertes en totstandkoming overeenkomst 
3.1. De door F.P.S. uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend.  
3.2. Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen, offertes, prospectussen, catalogi, maat- en 

gewichtsopgaven, promotiemateriaal alsmede andere door F.P.S. verstrekte gegevens zijn 
niet bindend. 

3.3. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van 
overheidswege, tenzij anders aangegeven.  

3.4. Als de Afnemer aan F.P.S. informatie verstrekt, mag F.P.S. uitgaan van de juistheid en 
volledigheid hiervan en zal zij haar aanbieding hierop baseren. 

3.5. F.P.S. is niet gebonden aan een aanvaarding die (al dan niet op ondergeschikte punten) 
afwijkt van het aanbod in de offerte. 

3.6. F.P.S. kan een aanbod en offerte steeds intrekken, zulks tevens nog onverwijld na de 
aanvaarding van de aanbieding of offerte door de Afnemer.  

3.7. De overeenkomst met de Afnemer komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door F.P.S. 
van een opdracht of op het moment dat F.P.S. met de uitvoering van de overeenkomst is 
begonnen. 

3.8. F.P.S. wordt uitsluitend rechtsgeldig vertegenwoordigd door degene die staat ingeschreven 
als procuratiehouder en/of directeur in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.  

3.9. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van 
kredietwaardigheid van de Afnemer.  

4. Levering en werkzaamheden door derden 
4.1. De leveranties geschieden Af Fabriek (Ex Works), tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders 

overeengekomen.  
4.2. De Afnemer is verplicht alle gekochte zaken in ontvangst te nemen op het overeengekomen, 

of bij gebreke daarvan, het door F.P.S. aangegeven moment.  
4.3. Indien de Afnemer de gekochte zaken niet volledig en/of niet tijdig in ontvangst neemt of 

nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de (tijdige) 
aflevering, zullen de zaken worden opgeslagen voor rekening en risico van de Afnemer. 

4.4. F.P.S. is te allen tijde bevoegd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
5. Levertijd 
5.1. Een door F.P.S. opgegeven levertijd of uitvoeringsperiode is indicatief. 
5.2. De levertijd gaat pas in wanneer over alle commerciële en technische details 

overeenstemming is bereikt, alle informatie, waaronder definitieve en goedgekeurde 
tekeningen en dergelijke in het bezit zijn van F.P.S., de overeengekomen (termijn)betaling is 
ontvangen en aan de overige voorwaarden voor de uitvoering van de overeenkomst is 
voldaan. 

5.3. Als er sprake is van: 
a.  andere omstandigheden dan F.P.S. bekend waren toen zij de levertijd opgaf, wordt de 

levertijd verlengd met de tijd die F.P.S., met inachtneming van haar planning, nodig 
heeft om de overeenkomst onder deze omstandigheden uit te voeren; 

b.  opschorting van verplichtingen door F.P.S. wordt de levertijd verlengd met de tijd die 
zij, met inachtneming van haar planning, nodig heeft om de overeenkomst uit te 
voeren nadat de reden voor de opschorting is komen te vervallen. 

5.4. Behoudens tegenbewijs door de Afnemer wordt de duur van de verlenging van de levertijd 
of uitvoeringsperiode vermoed nodig te zijn en het gevolg te zijn van een situatie als bedoeld 
in artikel 5.3. 

6. Deelleveringen 
6.1. Het is F.P.S. toegestaan verkochte zaken in gedeelten (deelpartijen) te leveren. 
6.2. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd is F.P.S. bevoegd elk gedeelte (deelpartij) 

afzonderlijk te factureren. 
7. Kwaliteit 
7.1. De verkochte zaken dienen de eigenschappen te bezitten die door partijen schriftelijk zijn 

overeengekomen. F.P.S. staat niet in voor enige andere eigenschap van de verkochte 
zaken dan schriftelijk is overeengekomen. 

7.2. Indien de verkochte zaken bestemd zijn voor enig bijzonder gebruik dat bijzondere risico’s of 
kwaliteitseisen met zich meebrengt, dient de Afnemer dit van tevoren uitdrukkelijk kenbaar 
te maken aan F.P.S. en dient dit bijzonder gebruik schriftelijk in de overeenkomst te worden 
vastgelegd, bij gebreke waarvan normaal gebruik verondersteld wordt. 

8. Wijziging in de te leveren zaken 
8.1. F.P.S. is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen indien het 

betreft wijzigingen in de te leveren zaken, de verpakking of de bijbehorende documentatie 
die vereist zijn om te voldoen aan de toepasselijke wettelijke voorschriften. 

8.2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke 
uitvoering daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan 
zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. 
De Afnemer aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder 
begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. 

9. Tolerantie 
9.1. Bij leveranties van verpakkingsmaterialen wordt F.P.S. geacht behoorlijk te hebben 

gepresteerd, indien sprake is van geringe afwijkingen in kleur, dikte, kwaliteit, afmetingen en 
andere dergelijke specificaties welke de functionaliteit van de verkochte zaken niet wezenlijk 
aantast. 

9.2. Indien F.P.S. op verzoek van de Afnemer EAN-codes, vergelijkbare codes, gebruikte 
ingrediënten of andere gegevens op de verpakkingen aanbrengt, kan F.P.S. uitgaan van de 
juistheid daarvan en aanvaardt F.P.S. terzake geen enkele aansprakelijkheid.  

9.3. F.P.S. staat niet in voor de leesbaarheid van de EAN-code of dergelijke coderingen door 
apparatuur die daarvoor door de Afnemer of diens Afnemers wordt gebruikt. Afwijkingen 
terzake gelden nimmer als tekortkoming van F.P.S. 

9.4. Indien F.P.S. op verzoek van de Afnemer bedrukking op verkochte zaken aanbrengt, 
gebruikt F.P.S. de door de Afnemer opgegeven PMS-kleurcode(s). Door het gebruikte 
materiaal kunnen geringe kleurafwijkingen optreden. Afwijkingen terzake gelden niet als 

tekortkoming van F.P.S. 
10. Bedrukte materialen 
10.1. Indien F.P.S. bedrukte materialen aan Afnemer levert nadat Afnemer een drukproef van dit 

materiaal heeft goedgekeurd, is F.P.S. is niet verantwoordelijk voor fouten in teksten en/of 
ontwerpen van bedrukte materialen indien de bedrukte materialen overeenkomstig de door 
Afnemer goedgekeurde drukproef zijn geproduceerd.  

10.2. Afnemer garandeert dat het bedrukte materiaal geen inbreuk maakt op enig intellectueel 
eigendomsrecht dan wel enig ander recht van een derde. 

10.3. Afnemer vrijwaart F.P.S. voor aanspraken van derden dan wel voor de directe en indirecte 
gevolgen, die voortvloeien uit enige inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht dan wel 
enig ander recht van een derde. 

10.4. Ontwerpen van materialen kunnen door F.P.S. vernietigd worden indien Afnemer gedurende 
een periode van 3 jaar geen materiaal met dit ontwerp heeft besteld. Afnemer is zelf 
verantwoordelijk voor het maken van een back-up en/of voor het opslaan van de ontwerpen 
van materialen.  

11. De verpakking, opslag en gebruik van de gekochte zaken 
11.1. Alle door F.P.S. aan Afnemer geleverde zaken dienen te worden geconditioneerd conform 

het bepaalde in het door F.P.S. aan Afnemer verstrekte certificaat, de technische datasheet, 
handleiding voor opslag dan wel andere instructie. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald geldt 
het volgende:  
a. Opslag dient koel (tussen de 15 en 25ºC), droog en stof-arm te geschieden; 
b. Folie wordt niet blootgesteld aan direct zonlicht; 
c. De luchtvochtigheid bedraagt maximaal 70%; 
d. Rollen worden pas uitgepakt kort voor gebruik; 
e. Gebruikte rollen moeten herverpakt in folie worden opgeslagen; 
f. Ter voorkoming van geuroverdracht dient folie niet in een geurende omgeving te 

worden opgeslagen; 
g. De verwerkingstermijn van de zaken bedraagt 6 maanden na levering.   

12. Opeisbaarheid vorderingen en beëindiging van de overeenkomst 
12.1. De vorderingen van F.P.S. op de Afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende 

gevallen: 
• Indien de Afnemer verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig 

nakomt; 
• Nadat omstandigheden ter kennis van F.P.S. zijn gekomen, die haar goede grond 

geven te vrezen dat de Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; 
• Indien F.P.S de Afnemer heeft gevraagd zekerheid te stellen overeenkomstig artikel 

17.7 van deze voorwaarden en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is; 
• Indien F.P.S. constateert dan wel gegronde vrees heeft dat het aan Afnemer te leveren 

of geleverde materiaal inbreuk maakt op enig intellectueel eigendomsrecht dan wel 
enig ander recht van een derde; 

• Indien de Afnemer in liquidatie, faillissement of surseance van betaling komt te 
verkeren, dan wel aan haar schuldeisers een akkoord aanbiedt. 

12.2. In de genoemde gevallen is F.P.S. bevoegd de (verdere) uitvoering van haar verplichtingen 
uit de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te 
gaan, onverminderd het recht van F.P.S. om schadevergoeding te vorderen. 

12.3. Indien F.P.S. tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot 
vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 

12.4. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of (de 
verkrijgbaarheid van) materialen of grondstoffen waarvan F.P.S. zich bij de uitvoering van de 
overeenkomst bedient of zich verplicht te bedienen, welke van dien aard zijn dat de (tijdige) 
uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig 
kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden 
gevergd, is F.P.S. bevoegd de overeenkomst te ontbinden. 

13. Eigendomsvoorbehoud 
13.1. De door F.P.S. geleverde zaken blijven het eigendom van F.P.S. totdat de Afnemer alle 

navolgende verplichtingen uit alle met F.P.S. gesloten overeenkomsten is nagekomen: 
• De tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaken; 
• De tegenprestatie(s) met betrekking tot door F.P.S. verrichte of te verrichten diensten; 
• Eventuele vorderingen van F.P.S. op de Afnemer wegens niet nakoming door de 

Afnemer van een of meer verplichtingen voortvloeiend uit de met F.P.S. gesloten 
overeenkomsten. 

13.2. Door F.P.S. afgeleverde zaken, die krachtens artikel 13.1 onder het eigendomsvoorbehoud 
vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden 
doorverkocht.  

13.3. De Afnemer kan deze zaken niet verpanden of hier enig ander recht op vestigen, zolang de 
zaken het eigendom van F.P.S. zijn. Deze bepaling heeft goederenrechtelijke werking.  

13.4. Indien de Afnemer zijn verplichtingen niet nakomt of daartoe gegronde vrees bestaat, is 
F.P.S. gerechtigd afgeleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust bij de Afnemer 
of derden die de zaak voor de Afnemer houden weg te halen of weg te doen halen. De 
Afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen.  

13.5. De stansvormen, drukstempels en cilinders, door F.P.S. vervaardigd, blijven haar eigendom, 
ook indien de Afnemer een deel van de kosten heeft betaald. Het bewaren van deze 
materialen kan enkel gewaarborgd worden tot één jaar na hun laatste gebruik. 

14. Gebreken; klachttermijnen 
14.1. De Afnemer dient de gekochte zaken bij aflevering - of zo spoedig daarna als mogelijk - te 

(laten) onderzoeken. Hierbij dient de Afnemer na te gaan of het geleverde aan de 
overeenkomst beantwoordt. 

14.2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de Afnemer deze binnen 5 
werkdagen na levering schriftelijk aan F.P.S. te melden. Tevens dient de Afnemer, dan wel 
degene die de zaken voor of namens de Afnemer in ontvangst neemt, bij ontvangst van de 
zaken een schriftelijke omschrijving van het geconstateerde gebrek of tekort te vermelden in 
de transportdocumenten die de zaken begeleiden, ter bevestiging dat de klacht bestond op 
het tijdstip van aflevering van de zaken.  

14.3. De Afnemer dient de zaken ten aanzien waarvan gereclameerd is op zorgvuldige wijze te 
bewaren op een zodanige wijze dat verlies van kwaliteit of kwantiteit voorkomen wordt. 

14.4. Niet zichtbare gebreken dient de Afnemer binnen 5 werkdagen dagen na ontdekking, doch 
uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering schriftelijk te melden aan F.P.S. Elk recht op 
schadevergoeding wegens niet zichtbare gebreken vervalt na 14 dagen, welke termijn 
aanvangt op de dag van aflevering. 

14.5. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan 
heeft F.P.S. de keuze deze te vervangen of zorg te dragen voor herstel daarvan dan wel 
vervangende vergoeding daarvoor aan de Afnemer te voldoen. In geval van vervanging is 
de Afnemer gehouden om de vervangen zaak aan F.P.S. te retourneren en de eigendom 
daarover aan F.P.S. te verschaffen, tenzij F.P.S. anders aangeeft. 
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15. Prijsverhoging 
15.1. Indien F.P.S. met de Afnemer een bepaalde prijs overeenkomt, is F.P.S. niettemin na de 

totstandkoming van de overeenkomst voor het overeengekomen tijdstip van levering 
gerechtigd stijgingen in de lonen of andere prijsbepalende factoren, zoals de prijs van 
grondstoffen, door te berekenen. 

15.2. Prijsverhogingen voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst zijn 
voor rekening van de Afnemer. 

15.3. Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van aanvullingen of wijzigingen van de 
overeenkomst op verzoek van de Afnemer en meer dan 15% bedraagt, heeft de Afnemer 
het recht de overeenkomst binnen 30 dagen nadat de prijsverhoging aan hem bekend is 
gemaakt, doch in elk geval voor de aflevering van deze zaken aan de Afnemer, te 
ontbinden. 

16. Emballage 
16.1. De Afnemer is verplicht leenemballage binnen 14 dagen leeg in onbeschadigde staat te 

retourneren.  
16.2. Indien de Afnemer zijn verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt zijn alle 

kosten die hieruit voortvloeien voor zijn rekening. Dergelijke kosten zijn o.a. de kosten 
voortvloeiende uit te late retourzending en kosten van vervanging, herstel of reiniging. 

16.3. Indien de Afnemer leenemballage na een aanmaning niet binnen de daarin genoemde 
termijn retour zendt, is F.P.S. gerechtigd tot vervanging over te gaan en de kosten daarvan 
in rekening te brengen. 

17. Betaling 
17.1. Betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden op de bankrekening van 

F.P.S., tenzij wat betreft een specifieke overeenkomst schriftelijk een andere 
betalingstermijn is overeengekomen.  

17.2. Klachten of aanspraken op schadevergoeding schorten de betalingsverplichtingen van de 
Afnemer niet op. 

17.3. Na het verstrijken van een overeengekomen betalingstermijn is de Afnemer in verzuim en 
zonder ingebrekestelling over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1 % per 
(gedeelte van een) maand, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de 
wettelijke handelsrente verschuldigd is.  
De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Afnemer 
in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 

17.4. Door de Afnemer gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van 
alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het 
langst open staan, zelfs al vermeldt de Afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een 
latere factuur. 

17.5. Voor overeenkomsten welke gedurende een lange tijd moeten worden uitgevoerd kan F.P.S. 
betaling in gedeelten verlangen, waarbij de bedragen en perioden vooraf dienen te worden 
overeengekomen. 

17.6. De Afnemer is niet gerechtigd tot verrekening van bedragen die F.P.S. aan de Afnemer 
krachtens de tussen hen bestaande overeenkomst in rekening brengt. 

17.7. De Afnemer is verplicht om op eerste verzoek van F.P.S. zekerheid te stellen voor hetgeen 
de Afnemer aan F.P.S. verschuldigd is, dan wel verschuldigd zal worden. 

18. Incassokosten 
18.1. Indien de Afnemer in verzuim is met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, 

komen alle in redelijkheid door F.P.S. gemaakte kosten ter verkrijging van voldoening buiten 
rechte voor rekening van de Afnemer. Het is F.P.S. toegestaan deze kosten in rekening te 
brengen zonder dat de Afnemer door F.P.S. is aangemaand.  

18.2. Indien F.P.S. aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk 
waren, dan wat F.P.S. toekomt ingevolge de Wet Incassokosten (WIK) dienen ook deze 
vergoed te worden. F.P.S. beoogt met deze regeling uitdrukkelijk af te wijken van het 
bepaalde in de Wet Incassokosten (WIK). 

19. Aansprakelijkheid en vrijwaring 
19.1. De totale aansprakelijkheid van F.P.S. wegens een toerekenbare tekortkoming in de 

nakoming van de overeenkomst of uit enige andere hoofde, zoals bijvoorbeeld een 
onrechtmatige daad, is per schadeveroorzakende gebeurtenis beperkt tot vergoeding van 
directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen en door 
de Afnemer daadwerkelijk betaalde prijs, exclusief BTW, waarbij een reeks van 
samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen wordt gezien als één (1) 
gebeurtenis, met een maximum van € 100.000,--. De aansprakelijkheid van F.P.S. is in ieder 
geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van haar verzekeraar in voorkomend 
geval, vermeerderd met het eigen risico.  

19.2. F.P.S. is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook welke het gevolg is van verkeerd of 
ondeskundig gebruik, verwerking, opslag of conditionering van de geleverde zaken en in 
strijd met de gebruiksinstructies, de technische beschrijving van productspecificaties en in 
de branche geldende normen en waarden en/of veiligheidsvoorschriften, waaronder mede 
wordt verstaan het handelen in strijd met Artikel 11.  

19.3. F.P.S. is niet aansprakelijk voor schade indien Afnemer of derden wijzigingen hebben 
aangebracht aan de geleverde zaak.  

19.4. F.P.S. is niet aansprakelijk indien de geleverde zaak wordt gebruik voor een ander doel dan 
waarvoor het bestemd is.  

19.5. F.P.S. is niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder in elk geval wordt verstaan: 
gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparing, productieschade, arbeidslonen, 
transportkosten, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, stagnatieschade, reputatieschade, 
milieuschade, opgelegde boetes, ongeacht hun oorsprong.   

19.6. Indien F.P.S. door een derde wordt aangesproken tot schadevergoeding voor schade die 
veroorzaakt is door of verband houdt met door de Afnemer aan F.P.S. geleverde of te 
leveren zaken, vrijwaart de Afnemer F.P.S. op diens eerste verzoek. 

19.7. Bij het aanbrengen op verpakkingen van enige code, waaronder de EAN code, aanvaardt 
F.P.S. geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van eventuele gebreken van deze code. 

19.8. De in dit artikel omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt niet in geval sprake is van 
opzet of bewuste roekeloosheid van F.P.S. en/of van haar leidinggevende ondergeschikten. 

20. Overmacht 
20.1. Onder overmacht wordt verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of 

onvoorzien, waarop F.P.S. geen invloed kan uitoefen die de nakoming van de overeenkomst 
verhinderen. Hieronder is mede begrepen: brand, werkstaking of werkuitsluiting, oproer, 
oorlog, overheidsmaatregelen zoals invoer of uitvoerbeperkingen, niet (tijdige) of gebrekkige 
verkrijgbaarheid van grondstoffen, hulpmaterialen en/of onderdelen, in gebreke blijven van 
toeleveranciers, transportproblemen, natuurrampen, epidemie of pandemie, storingen in het 
bedrijf van F.P.S. of in dat van toeleveranciers, elektriciteitsstoringen, diefstal of 
verduistering uit de magazijnen of werkplaatsen van F.P.S. Overmacht van de 
toeleveranciers van F.P.S. wordt tevens geacht overmacht te zijn van F.P.S. 
 

20.2. F.P.S. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die 
(verdere) nakoming verhindert intreedt nadat F.P.S. haar verbintenis had moeten nakomen. 

20.3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van F.P.S. opgeschort.  
20.4. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door F.P.S. niet 

mogelijk is langer duurt dan 4 weken zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te 
ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 

20.5. Indien F.P.S. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft 
voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het 
reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Afnemer 
gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt niet als 
het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 

21. Verval 
21.1. Onverminderd het bepaalde in Artikel 14 geldt dat alle vorderingen op F.P.S. vervallen door 

het tijdsverloop van 1 jaar. 
21.2. De hiervoor genoemde vervaltermijn vangt aan op de dag volgend op de dag waarop de 

vordering opeisbaar is geworden, dan wel de dag volgend op de dag waarop de Afnemer 
met de schade bekend is geworden. 

22. Elektronische communicatie  
22.1. Tijdens de uitvoering van de overeenkomst kunnen de Afnemer en F.P.S. door middel van 

elektronische middelen met elkaar communiceren en/of gebruik maken van elektronische 
opslag (zoals cloudtoepassingen). Behoudens voor zover schriftelijk anders is 
overeengekomen, mogen partijen ervan uitgaan dat verzending van correct geadresseerde 
berichten ongeacht of deze vertrouwelijke informatie of stukken bevatten die op de 
overeenkomst betrekking hebben, over en weer worden aanvaard.  
Hetzelfde geldt voor andere door de andere partij gebruikte of aanvaarde 
communicatiemiddelen.  

22.2. F.P.S. is jegens de Afnemer niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van 
elektronische middelen van communicatie, netwerken, applicaties, elektronische opslag, of 
overige systemen waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-
aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, omissies, 
vervorming, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of 
door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van 
elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren 
van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde 
middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld. Het 
voorgaande geldt eveneens voor het gebruik dat F.P.S. daarvan maakt in haar contacten 
met derden.  

23. Bescherming Persoonsgegevens (AVG) 
23.1. De Afnemer stemt ermee in dat F.P.S. vertrouwelijke informatie en persoonsgegevens 

betreffende de Afnemer en/of personen (voorheen) werkzaam bij, of voor, of verbonden aan 
de Afnemer, en/of diens cliënten of derden kan verwerken (i) gegevens die in het kader van 
een overeenkomst door de Afnemer aan F.P.S. verstrekt, (ii) voor het voldoen aan een 
wettelijke verplichting, (iii) ter optimalisering van de dienstverlening en (iv) in verband met 
interne zakelijke doeleinden. Onder verwerken wordt in dit kader tevens begrepen het delen 
van deze gegevens met partijen betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst.  

23.2. De Afnemer staat er voor in dat door hem verstrekte c.q. van hem afkomstige 
persoonsgegevens door F.P.S. verwerkt mogen worden en vrijwaart F.P.S. voor alle 
geleden schade in verband met claims van derden met betrekking tot de niet-naleving van 
de toepasselijke nationale en buitenlandse wet- en regelgeving op het gebied van de 
bescherming van persoonsgegevens.  

23.3. Verwerking van persoonsgegevens door F.P.S. vindt plaats conform de toepasselijke 
nationale wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. 

24. Toepasselijk recht 
24.1. Op alle aanbiedingen van F.P.S. en op elke overeenkomst tussen F.P.S. en de Afnemer is 

uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
24.2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (Verdrag der Verenigde Naties 

inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken) wordt uitdrukkelijk 
uitgesloten. 

24.3. Bij enig verschil van inhoud, strekking of interpretatie is de Nederlandse tekst van deze 
voorwaarden bepalend. 

25. Geschillen 
25.1. Alle geschillen tussen F.P.S. en de Afnemer zullen bij uitsluiting van enig ander 

(scheids)gerecht worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam. Dit geldt niet 
indien het geschil behoort tot de competentie van de kantonrechter, indien dat het geval is 
prevaleert de wettelijke regeling inzake absolute en relatieve competentie waardoor 
derhalve een kantonrechter bevoegd is kennis te nemen van het geschil. 

25.2. Partijen kunnen zich in spoedeisende gevallen wenden tot de voorzieningenrechter van de 
daartoe bevoegde arrondissementsrechtbank om te oordelen in kort geding, of zich te 
wenden tot de daartoe bevoegde arrondissementsrechtbank voor het nemen van 
conservatoire maatregelen 

25.3. F.P.S. blijft bevoegd de Afnemer te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke 
internationale recht bevoegde rechter. 

26. Wijzigingen en vindplaats 
26.1. F.P.S. is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen. De Afnemer wordt geacht de betreffende 

wijzigingen te hebben aanvaard indien de Afnemer niet binnen 14 dagen na ontvangst de 
schriftelijke mededeling van F.P.S. dat wijziging heeft plaatsgevonden daartegen schriftelijk 
heeft geprotesteerd.  

26.2. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Rotterdam onder nummer 
39/2021. 
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