
 

INKOOPVOORWAARDEN 
 

ALL SPRINKLER SERVICE B.V. 
 
 
Artikel 1. Definities 
1.1. In deze inkoopvoorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis 

gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: 
a. All Sprinkler Service: de gebruiker van deze inkoopvoorwaarden: All Sprinkler Service 

B.V. gevestigd aan de Veenestraat 5 te Bunschoten-Spakenburg, ingeschreven bij de 
Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 67322972; 

b. opdrachtnemer: de natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of 
zijn bedrijf of de rechtspersoon van wie All Sprinkler Service producten afneemt dan wel 
die werkzaamheden voor All Sprinkler Service uitvoert; 

c. overeenkomst: de overeenkomst tussen de opdrachtnemer en All Sprinkler Service; 
d. partijen: All Sprinkler Service en de opdrachtnemer; 
e. producten: de fysieke producten die door de opdrachtnemer worden geleverd; 
f. werkzaamheden: de werkzaamheden die de opdrachtnemer in het kader van de 

overeenkomst uitvoert; 
g. klant: de klant van All Sprinkler Service ten behoeve van wie de werkzaamheden 

uitgevoerd dienen te worden. 
 
Artikel 2. Algemeen 
2.1. Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, orders en overeenkomsten 

betreffende de levering van producten en betreffende het uitvoeren van werkzaamheden 
door de opdrachtnemer. 

2.2. Indien deze inkoopvoorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een 
rechtsverhouding tussen All Sprinkler Service en de opdrachtnemer, dan wordt de 
opdrachtnemer geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze 
inkoopvoorwaarden op nadien gesloten en te sluiten overeenkomsten. 

2.3. De algemene voorwaarden of andere (leverings)voorwaarden van de opdrachtnemer zijn niet 
van toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.  

2.4. Van deze inkoopvoorwaarden afwijkende voorwaarden of bedingen gelden slechts in zoverre 
deze nadrukkelijk en schriftelijk of via de e-mail door All Sprinkler Service zijn aanvaard. 

2.5. Indien een of meerdere bepalingen in deze inkoopvoorwaarden op enig moment geheel of 
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze 
inkoopvoorwaarden bepaalde volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen 
zullen door All Sprinkler Service vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en 
de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen. 

2.6. Indien All Sprinkler Service niet steeds strikte naleving van deze inkoopvoorwaarden 
verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat All 
Sprinkler Service in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte 
naleving van de bepalingen van deze inkoopvoorwaarden te verlangen. 

2.7. All Sprinkler Service heeft het recht deze inkoopvoorwaarden te wijzigen en de gewijzigde 
inkoopvoorwaarden op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. De 
opdrachtnemer wordt schriftelijk van de nieuwe inkoopvoorwaarden in kennis gesteld en van 
de datum van inwerkingtreding. 

 
Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst en annulering 
3.1. Via het online systeem van All Sprinkler Service verleent All Sprinkler Service aan de 

opdrachtnemer de opdracht. Daarbij vermeldt All Sprinkler Service o.a. een omschrijving van 
de werkzaamheden, wanneer de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden en op welke 
locatie de werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. 

3.2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtnemer de opdracht via het 
online systeem of op enige andere wijze heeft aanvaard. 

3.3. Indien de klant de opdracht, waarop de werkzaamheden betrekking hebben, annuleert, dan 
annuleert All Sprinkler Service zo spoedig mogelijk de overeenkomst zonder 
annuleringskosten aan de opdrachtnemer verschuldigd te zijn. 

 
  



 

Artikel 4. Prijzen en tarieven 
4.1. De overeengekomen prijs of het overeengekomen tarief is excl. btw en uitgedrukt in euro’s en 

wordt geacht op alle kosten betrekking te hebben die nodig zijn om de producten op te 
leveren of om de werkzaamheden uit te kunnen voeren. 

4.2. De overeengekomen prijzen en tarieven kunnen niet zonder de voorafgaande toestemming 
van All Sprinkler Service gedurende de overeenkomst verhoogd worden. 

4.3. Reiskosten en reistijd worden niet aan All Sprinkler Service in rekening gebracht, tenzij bij het 
tot stand komen van de overeenkomst uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

 
Artikel 5. Wijzigingen 
5.1. All Sprinkler Service is bevoegd, bijvoorbeeld indien de klant de opdracht wijzigt, in overleg 

met de opdrachtnemer de omvang en/of de hoedanigheid van de te leveren producten en/of 
de uit te voeren werkzaamheden te wijzigen. 

5.2. Indien een wijziging naar het oordeel van de opdrachtnemer gevolgen heeft voor de 
overeengekomen vaste prijs en/of het tijdstip van oplevering, is hij verplicht, alvorens aan de 
wijziging gevolg te geven, All Sprinkler Service hieromtrent zo spoedig mogelijk te 
informeren. Indien deze gevolgen voor de prijs en/of opleveringstermijn naar het oordeel van 
All Sprinkler Service onredelijk zijn, zullen partijen hierover in overleg treden. 

 
Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst en verplichtingen van de opdrachtnemer 
6.1. Onder de overeenkomst worden mede verstaan alle werkzaamheden die naar de aard van 

de opdracht tot de opdracht behoren, hetgeen geen enkele aanspraak op bijbetaling geeft. 
6.2. De opdrachtnemer is verplicht bij het uitvoeren van de opdracht alle relevante wet- en 

regelgeving in acht te nemen waaronder op het gebied van arbeidsomstandigheden, 
veiligheid, gezondheid en milieu. 

6.3. De opdrachtnemer staat er jegens All Sprinkler Service voor in dat de door zijn medewerkers 
te verlenen diensten deskundig, op vakbekwame wijze en ononderbroken zullen worden 
uitgevoerd en dat zijn medewerkers voldoen en zullen blijven voldoen aan de 
overeengekomen kwaliteiten ten aanzien van opleiding, deskundigheid en ervaring. 

6.4. De opdrachtnemer dient alle huis- en gedragsregels die gelden op de locatie van de klant na 
te leven. De opdrachtnemer dient zich op de hoogte te stellen van deze regels. 

6.5. De opdrachtnemer is verplicht bij de uitvoering van de werkzaamheden de reputatie van All 
Sprinkler Service hoog te houden. Indien een handelen en/of nalaten van de opdrachtnemer 
naar de mening van All Sprinkler Service tot gevolg kan hebben dat de goede naam van All 
Sprinkler Service wordt geschaad, dan heeft All Sprinkler Service het recht de overeenkomst 
onmiddellijk middels een schriftelijke of elektronische verklaring te ontbinden.  

6.6. Indien de opdrachtnemer redelijkerwijs kan voorzien dat hij niet in staat zal zijn, zijn 
verplichtingen jegens All Sprinkler Service tijdig na te komen, dan is hij verplicht All Sprinkler 
Service hiervan onder vermelding van de redenen per omgaande op de hoogte te stellen. De 
mededeling van de opdrachtnemer ontslaat hem niet van zijn verplichtingen ter zake van de 
fatale opleveringstermijn. 

6.7. De opdrachtnemer vrijwaart All Sprinkler Service tegen alle financiële gevolgen van 
aanspraken van derden in enig verband staande met de uitvoering van zijn verplichtingen die 
voortvloeien uit de overeenkomst. Onder derden dient in dit kader o.a. te worden verstaan 
personeel van All Sprinkler Service, overige bij All Sprinkler Service werkzame personen en 
klanten. 

6.8. De opdrachtnemer is gehouden All Sprinkler Service onverwijld te informeren omtrent feiten 
en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang 
kunnen zijn. 

6.9. Indien zich wijzigingen voordoen in de gegevens, vergunningen, certificaten, verklaringen 
e.d. van de opdrachtnemer, dan dient de opdrachtnemer All Sprinkler Service daarvan 
onverwijld op de hoogte te stellen. 

6.10. De opdrachtnemer garandeert dat hij beschikt over goedgekeurde materialen, middelen en 
PBM’s. 

6.11. De medewerkers die namens de opdrachtnemer werkzaamheden uitvoeren dienen zich 
middels een geldig identiteitsbewijs te kunnen legitimeren. 

 
  



 

Artikel 7. Zelfstandig ondernemerschap 
7.1. De opdrachtnemer verklaart de werkzaamheden uit te voeren in de zelfstandige uitoefening 

van zijn beroep of zijn bedrijf. 
7.2. Indien derden, waaronder de Belastingdienst, zich (in de toekomst) op het standpunt 

mochten stellen dat er geen sprake is van zelfstandig ondernemerschap aan de kant van de 
opdrachtnemer, verplichten partijen zich de tussen hen bestaande relatie zodanig aan te 
passen en de noodzakelijke maatregelen te nemen zodat de betreffende derden van mening 
zijn dat er sprake is van zelfstandig ondernemerschap. 

7.3. De opdrachtnemer erkent aansprakelijk te zijn voor vorderingen van fiscale en/of sociale 
verzekeringsautoriteiten ter zake van loonbelastingen en de premie volksverzekering en 
opgelegde boetes en rente in verband met of voortvloeiende uit het standpunt van deze 
autoriteiten dat, anders dan het uitdrukkelijke standpunt en de bedoeling van partijen, de 
opdrachtnemer in (fictieve) dienstbetrekking zou staan tot All Sprinkler Service en vrijwaart 
All Sprinkler Service ter zake.  

 
Artikel 8. Ziekte 
8.1. Indien wegens ziekte of andere onvoorziene omstandigheden de werkzaamheden niet 

kunnen worden uitgevoerd, dan dient de opdrachtnemer All Sprinkler Service daarvan 
onverwijld in kennis te stellen. In een dergelijk geval zullen partijen met elkaar in overleg 
treden om tot een oplossing te komen. 

 
Artikel 9. Uitbesteding 
9.1. Indien de opdrachtnemer de werkzaamheden (deels) uitbesteedt, dan dient de 

opdrachtnemer alle wet- en regelgeving in acht te nemen die op het moment van het 
uitvoeren van de werkzaamheden van toepassing is i.v.m. het uitbesteden van opdrachten, 
zoals, maar zeker niet beperkt tot, de Wet arbeid vreemdelingen dan wel wet- en/of 
regelgeving die daarvoor in de plaats treedt.  

9.2. De opdrachtnemer dient erop toe te zien dat de derden die hij inschakelt voor het uitvoeren 
van de overeenkomst de bepalingen van deze inkoopvoorwaarden in acht nemen. 

9.3. De opdrachtnemer garandeert dat alle medewerkers die door hem worden ingezet voor de 
uitvoering van de werkzaamheden in Nederland arbeid mogen verrichten. 
 

Artikel 10. Oplevering 
10.1. De door de opdrachtnemer opgegeven opleveringstermijn geldt als een fatale termijn.  
10.2. De opdrachtnemer levert de producten op de locatie waar de werkzaamheden worden 

uitgevoerd. 
10.3. De overeengekomen data en/of tijdstippen zijn bindend en kunnen niet zonder voorafgaande 

toestemming van All Sprinkler Service worden gewijzigd. 
10.4. Bij niet tijdige (op)levering is de opdrachtnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. 
10.5. De opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die All Sprinkler Service lijdt doordat de 

opdrachtnemer de werkzaamheden niet binnen de overeengekomen termijn heeft voltooid, 
doordat de opdrachtnemer niet op de overeengekomen datum aanvangt met het uitvoeren 
van de werkzaamheden doordat de opdrachtnemer de uit te voeren werkzaamheden 
stagneert of doordat de producten niet tijdig zijn geleverd.  

10.6. Artikel 10.5 is niet van toepassing indien de opdrachtnemer kan aantonen dat de 
overschrijding van de opleveringstermijn is veroorzaakt door overmacht. 
 

Artikel 11. Kwaliteit 
11.1. De opdrachtnemer staat ervoor in dat de geleverde producten beantwoorden aan hetgeen is 

overeengekomen, beschikken over de eigenschappen die zijn toegezegd en die All Sprinkler 
Service mag verwachten, deugdelijk zijn en vrij van gebreken, in overeenstemming zijn met 
de overeengekomen specificaties en de geleverde documentatie, geschikt zijn voor het doel 
waarvoor zij zijn bestemd en voldoen aan de hoogste wettelijke vereisten en overige 
overheidsvoorschriften, waaronder mede verstaan Europese wet- en regelgeving, alsmede 
aan de hoogste eisen van de binnen de branche gehanteerde veiligheids- en 
kwaliteitsnormen c.q. certificering zoals deze gelden ten tijde van de oplevering. 

11.2. Indien op de producten een garantie wordt gegeven, dan wordt de garantieperiode voor of bij 
het tot stand komen van de overeenkomst aan All Sprinkler Service kenbaar gemaakt. Indien 
een geleverd product gedurende de garantieperiode een gebrek vertoont, dan zal de 



 

opdrachtnemer kosteloos het product repareren, een vervangend product leveren of de prijs 
van het product crediteren. 

11.3. Een verleende garantie laat onverlet de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer zoals volgt 
uit deze inkoopvoorwaarden. 

11.4. Indien All Sprinkler Service wenst dat door de opdrachtnemer werkzaamheden aan de 
producten worden uitgevoerd die buiten de garantie vallen, dan dient de opdrachtnemer 
vooraf de kosten daarvan aan All Sprinkler Service kenbaar te maken en zal de 
opdrachtnemer pas overgaan tot het uitvoeren van deze werkzaamheden nadat All Sprinkler 
Service akkoord is gegaan met deze kosten. 
 

Artikel 12. Inspectie en gebreken 
12.1. All Sprinkler Service heeft het recht tot inspectie en keuring van alle door de opdrachtnemer 

bij de uitvoering van de overeenkomst te gebruiken materialen. 
12.2. All Sprinkler Service is op elk tijdstip gerechtigd inspecties, testen en keuringen uit te (laten) 

voeren naar de kwaliteit en de voortgang van de levering van de producten en/of de 
uitvoering van de werkzaamheden. 

12.3. De opdrachtnemer verleent medewerking aan de gewenste inspecties, testen en keuringen 
en verstrekt voor zijn rekening de benodigde documentatie en inlichtingen. 

12.4. Indien gedurende de werkzaamheden of na de oplevering de producten en/of 
werkzaamheden worden afgekeurd of een gebrek vertonen, dan zal de opdrachtnemer voor 
eigen rekening en risico, ter keuze van All Sprinkler Service: 
a. De ontbrekende (delen van de) producten leveren; 
b. De geleverde (delen van de) producten herstellen; 
c. De geleverde producten vervangen; 
d. De factuur voor de geleverde producten en/of werkzaamheden (deels) crediteren; 
e. De werkzaamheden opnieuw uitvoeren. 

12.5. Ondeugdelijke materialen en/of producten die door de opdrachtnemer vervangen worden, 
dient de opdrachtnemer op zijn kosten van de locatie waar zij geleverd zijn te verwijderen. 

 
Artikel 13. Facturatie en betaling 

13.1. De opdrachtnemer dient de factuur, bij voorkeur binnen 14 dagen, na de oplevering te sturen 
naar All Sprinkler Service. 

13.2. Facturen dienen bij voorkeur digitaal gestuurd te worden. 
13.3. All Sprinkler Service betaalt de van de opdrachtnemer ontvangen factuur binnen 30 dagen na 

de factuurdatum, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail een andere 
betalingstermijn zijn overeengekomen.  

13.4. All Sprinkler Service is gerechtigd betalingen op te schorten, indien en zolang de 
opdrachtnemer zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet, niet tijdig of niet 
volledig nakomt. 

13.5. De in het vorige lid bedoelde opschorting van betalingen wordt eerst opgeheven, nadat de 
opdrachtnemer zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst is nagekomen en de 
kosten van de opschorting en hervatting van de oplevering, alsmede van eventueel door All 
Sprinkler Service in verband hiermee geleden schade, geheel aan All Sprinkler Service heeft 
voldaan. 

13.6. Betaling van de factuur ontslaat de opdrachtnemer niet van enige garantie en/of 
aansprakelijkheid, zoals deze voortvloeien uit de wet, de overeenkomst en deze 
inkoopvoorwaarden. De betaling van een factuur door All Sprinkler Service houdt op geen 
enkele wijze afstand van rechten in. 

13.7. All Sprinkler Service is gerechtigd vorderingen op de opdrachtnemer te verrekenen met het 
aan de opdrachtnemer verschuldigde, ongeacht of de vorderingen opeisbaar zijn. 

 
Artikel 14. Eigendomsvoorbehoud 

14.1. Door de opdrachtnemer gemaakte eigendomsvoorbehouden zijn niet van toepassing. All 
Sprinkler Service wijst hiermee een dergelijk voorbehoud uitdrukkelijk van de hand. De 
opdrachtnemer aanvaardt deze afwijzing hiermee uitdrukkelijk. 

 
  



 

Artikel 15. Aansprakelijkheid 
15.1. De opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die direct of indirect het gevolg is van het 

niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van een verplichting uit de 
overeenkomst, deze inkoopvoorwaarden of enig andere contractuele of niet-contractuele 
verplichting jegens All Sprinkler Service of die de opdrachtnemer tijdens de uitvoering van de 
werkzaamheden veroorzaakt heeft.  

15.2. De opdrachtnemer dient alle schade aan All Sprinkler Service te vergoeden die All Sprinkler 
Service lijdt doordat de opdrachtnemer in strijd heeft gehandeld met de wet, 
overheidsvoorschriften, verordeningen en instructies die zijn gegeven door All Sprinkler 
Service.  

15.3. Indien All Sprinkler Service is uitgegaan van door de opdrachtnemer verkeerde en/of 
onvolledige informatie, dan is de opdrachtnemer aansprakelijk voor alle schade die All 
Sprinkler Service daardoor lijdt. 

15.4. All Sprinkler Service accepteert geen enkele schadebeperking dan wel schade-uitsluiting van 
de opdrachtnemer. All Sprinkler Service wijst hiermee een dergelijke beperking en/of 
uitsluiting uitdrukkelijk van de hand. De opdrachtnemer aanvaardt deze afwijzing hiermee 
uitdrukkelijk. 

15.5. De opdrachtnemer is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zaken of personen die hij 
voor de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld. De opdrachtnemer is te allen 
tijde verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door hem gebruikte materialen. Deze 
materialen dienen te voldoen aan alle wettelijke voorschriften waaronder 
veiligheidswetgeving, gezondheidswetgeving en milieuwetgeving. 

15.6. All Sprinkler Service is niet aansprakelijk voor enige schade die de opdrachtnemer lijdt 
gedurende het uitvoeren van de werkzaamheden. 

15.7. Onder schade in het kader van dit artikel wordt o.a. verstaan: de schade die All Sprinkler 
Service gehouden is aan de klant (waaronder korting) en/of een derde te vergoeden, 
gederfde omzet, bedrijfsstagnatie, bedrijfsstoring, opgelegde boetes, extra kosten voor het 
inschakelen van een derde, gemiste besparingen, zaakschade, letselschade, kosten van 
juridische bijstand en een rechtszaak. 

15.8. All Sprinkler Service kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of verlies 
van materialen van de opdrachtnemer die door de opdrachtnemer gebruikt worden bij het 
uitvoeren van de overeenkomst. 

15.9. Indien materiaal door All Sprinkler Service ter be- of verwerking bij de opdrachtnemer wordt 
aangeboden en de opdrachtnemer dit foutief be- of verwerkt, dan is de opdrachtnemer te 
allen tijde verplicht de hoeveelheid welke onbruikbaar is geworden, te vergoeden tegen 
vervangingswaarde.  

15.10. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten van All Sprinkler Service als gevolg van de 
niet-nakoming door de opdrachtnemer komen ten laste van de opdrachtnemer. 

 
Artikel 16. Verzekering 

16.1. De opdrachtnemer dient een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering te hebben en gedurende 
de overeenkomst te handhaven die de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid dekt voor 
schade die bij of in verband met het uitvoeren van de overeenkomst mocht ontstaan. 

16.2. De opdrachtnemer is verplicht voor eigen rekening zijn medewerkers, ingehuurd personeel 
en zaken en materieel die hij gebruikt te verzekeren. 

16.3. De opdrachtnemer zal aan All Sprinkler Service op diens eerste verzoek een kopie van de 
polis(sen) van zijn verzekering(en) verstrekken. 

 
Artikel 17. Gehele of gedeeltelijke ontbinding 

17.1. In de in de wet genoemde gevallen, alsmede indien de opdrachtnemer niet, niet tijdig of niet 
behoorlijk voldoet aan één of meer verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit de 
overeenkomst, waaronder begrepen de bepalingen van deze inkoopvoorwaarden, dan wel 
indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de opdrachtnemer in staat is aan zijn 
contractuele verplichtingen jegens All Sprinkler Service te voldoen, alsmede in geval van 
faillissement, surseance van betaling, gehele of gedeeltelijke stillegging, liquidatie, overdracht 
van het bedrijf van de opdrachtnemer, waaronder begrepen de overdracht c.q. verpanding 
van een belangrijk deel van zijn vorderingen en voorts in geval producten van de 
opdrachtnemer in conservatoir of executoriaal beslag worden genomen, heeft All Sprinkler 
Service het recht de overeenkomst geheel of ten dele middels een schriftelijke of 



 

elektronische verklaring te ontbinden, zulks zonder dat hij tot enige schadevergoeding 
gehouden zal zijn en onverminderd zijn verder toekomende rechten. 

17.2. Alle vorderingen die All Sprinkler Service in de in het eerste lid genoemde gevallen op de 
opdrachtnemer mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn. 

17.3. In geval van ontbinding zal All Sprinkler Service alle schade op de opdrachtnemer verhalen 
die hij door de ontbinding heeft geleden. Onder schade wordt mede verstaan de extra kosten 
dan wel de meerprijs die All Sprinkler Service moet maken respectievelijk betalen voor het 
inschakelen van een andere partij. 

 
Artikel 18. Verjaring 

18.1. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtnemer uit welken hoofde 
ook jegens All Sprinkler Service vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf 
het moment waarop zich een feit voordoet dat de opdrachtnemer deze rechten en/of 
bevoegdheden jegens All Sprinkler Service kan aanwenden. 

 
Artikel 19. Geheimhouding  

19.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het 
kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie 
geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de 
aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts 
gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is. Partijen zullen deze 
geheimhoudingsverplichting tevens opleggen aan hun personeelsleden en aan derden die zij 
inschakelen bij het uitvoeren van de overeenkomst. Bovendien verplichten partijen zich om 
ervoor zorg te dragen dat slechts hun medewerkers of de door hun ingeschakelde derden die 
betrokken zijn bij de (eventuele) totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst de 
beschikking zullen hebben over de vertrouwelijke informatie. 

 
Artikel 20. Verwerking van persoonsgegevens 

20.1. De opdrachtnemer is verplicht persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen en te 
verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving omtrent privacy. 

20.2. All Sprinkler Service verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene 
verordening gegevensbescherming (AVG). Voor meer informatie over de verwerking van 
persoonsgegevens door All Sprinkler Service kan de opdrachtnemer het privacy beleid van 
All Sprinkler Service raadplegen, zie [https://allsprinklerservice.nl/wp-
content/uploads/2020/10/Privacy-beleid-180604-v1-All-Sprinkler-Service-BV.pdf]. 

 
Artikel 21. Intellectuele eigendomsrechten 

21.1. Elk intellectueel eigendomsrecht waar het door All Sprinkler Service aan de opdrachtnemer 
verstrekte gegevens, bestanden, ontwerpen, modellen, specificaties en tekeningen e.d. 
betreft, verblijft bij All Sprinkler Service of zijn licentiegever. De opdrachtnemer heeft het recht 
de door de intellectuele eigendom van All Sprinkler Service beschermde informatie, alsmede 
de informatie die behoort tot de specifieke knowhow van All Sprinkler Service, te gebruiken, 
doch uitsluitend voor zover noodzakelijk in verband met de uitvoering van de overeenkomst. 
Deze informatie en knowhow zijn en blijven eigendom van All Sprinkler Service. 

21.2. De opdrachtnemer garandeert dat de producten op generlei wijze inbreuk maken op rechten 
van derden, waaronder intellectuele eigendomsrechten zoals auteurs-, octrooi-, en 
merkrechten. De opdrachtnemer vrijwaart All Sprinkler Service dan ook van aanspraken van 
derden ter zake hiervan. 

21.3. Het is de opdrachtnemer enkel toegestaan de naam en/of het logo van All Sprinkler Service 
als referentie te gebruiken indien All Sprinkler Service daarvoor vooraf toestemming heeft 
gegeven. 

 
Artikel 22. Bevoegde rechter en toepasselijk recht 

22.1. De rechter in het arrondissement waar All Sprinkler Service gevestigd is, is bij uitsluiting 
bevoegd van geschillen kennis te nemen.  

22.2. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij All Sprinkler Service partij is, is uitsluitend Nederlands 
recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland 
uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar 
gevestigd is. 

 


