ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN STICHTING PUBLICATIES HBN LAW & TAX

Definities - Artikel 1
1.1 In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis
gebruikt, zowel in enkelvoud als in meervoud.
a)

Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden zoals laatstelijk gewijzigd
per 1 januari 2020.

b)

Overeenkomst: elke overeenkomst die wordt gesloten tussen Leverancier en de
Afnemer waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.

c)

Leverancier: Stichting Publicaties HBN Law & Tax te Curaçao, ingeschreven in
het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 114553.

d)

Afnemer: de partij met wie Leverancier een Overeenkomst sluit of een offerte
aanvraagt waarop de Algemene Voorwaarden toepasselijk zijn.

e)

Schriftelijk: berichtgeving via de post, per fax of op elektronische wijze.

f)

Producten: alle door Leverancier aangeboden fysieke zaken, die het voorwerp
zijn van een aanbieding, offerte, Overeenkomst of andere rechtshandeling tussen
Leverancier en Afnemer, waaronder – maar niet beperkt tot – boeken, tijdschriften,
wettenbundels en fysieke/digitale media- of gegevensdragers.

g)

Shop: een door Leverancier aangewezen webwinkel.

h)

Bestellingsperiode: de periode tussen 16 januari 2020 en 7 februari 2020.

Algemeen - Artikel 2
2.1. Op alle Overeenkomsten tussen Leverancier en Afnemer zijn deze Algemene
Voorwaarden van toepassing. Algemene voorwaarden van Afnemer of derden zijn niet
van toepassing op Overeenkomsten met Leverancier. Leverancier wijst hierbij alle andere
algemene voorwaarden dan deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.
2.2. In het geval deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een
rechtsverhouding tussen Leverancier en Afnemer, wordt Afnemer geacht bij voorbaat te
hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op daarna
gesloten en te sluiten Overeenkomsten.
2.3. De inhoud van advertenties, folders, brochures en ander (reclame)materiaal al dan niet
elektronisch bindt Leverancier niet.
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2.4. Leverancier is gerechtigd deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De
gewijzigde Algemene Voorwaarden worden schriftelijk bekend gemaakt aan Afnemer. De
gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de ten tijde van de wijziging
bestaande overeenkomsten.
Overeenkomst - Artikel 3
3.1. Een Overeenkomst met Leverancier komt tot stand door (i) (schriftelijke) bevestiging door
Leverancier van een bestelling, inschrijving of opdracht van Afnemer aan Afnemer, (ii)
ondertekening van een Overeenkomst door beide partijen of, in het geval Afnemer
gebruik maakt van een Shop, (iii) een bestelling van Afnemer via de Shop en bevestiging
van de bestelling door de Shop aan Afnemer.
3.2. De inhoud van de bestelling van Afnemer zoals door Leverancier ontvangen is bindend.
(Invoer)fouten bij de bestelling gemaakt komen voor rekening en risico van Afnemer.
Prijzen en betalingsvoorwaarden - Artikel 4
4.1. De door Leverancier gehanteerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (OB) dan wel het
equivalent hiervan en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd en
exclusief administratie-, transport- en verzendkosten, tenzij anders vermeld.
4.2. Betaling van een factuur dient, zonder inhouding of korting, plaats te vinden binnen
veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Leverancier heeft het recht vooruitbetaling, contante betaling en/of zekerheid voor
betaling van Afnemer te verlangen.
4.3. Ongeacht wie – door inschakeling van Leverancier – als leverancier optreedt, de
facturatie zal geschieden door Leverancier en Afnemer zal bevrijdend aan Leverancier
betalen.
4.4. De betalingstermijnen gelden als fatale termijnen. Bij niet tijdige betaling is Afnemer,
zonder aanmaning of ingebrekestelling, automatisch in verzuim en gehouden tot een
rentevergoeding van minimaal 1% per maand of gedeelte daarvan op het openstaande
bedrag. Indien Afnemer ook na een eventuele aanmaning niet of niet tijdig volledig
betaalt, is Afnemer aan Leverancier naast de hiervoor bedoelde rente, tevens
buitengerechtelijke kosten verschuldigd, zijnde 15% te berekenen over de hoofdsom
vermeerderd met de rente.
4.5. Afnemer is niet bevoegd tot opschorting of verrekening van betalingen vanwege
(beweerdelijke) tekortkoming(en) door Leverancier.
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4.6. Leverancier mag de prijzen wijzigen. Tenzij anders overeengekomen, gaat een
prijswijziging per direct in.
Eigendomsvoorbehoud en risico - Artikel 5
5.1. Alle aan Afnemer geleverde Producten blijven eigendom van Leverancier, totdat Afnemer
alle bedragen die hij aan Leverancier verschuldigd is, volledig heeft voldaan.
5.2. Het risico van verlies of beschadiging van Producten gaat op Afnemer over op het
moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Afnemer zijn gebracht.
Geheimhouding - Artikel 6
6.1. Elke partij bij de Overeenkomst zal alle informatie betreffende de bedrijfsvoering van de
andere partij die redelijkerwijs als vertrouwelijk moet worden aangemerkt, alsmede de
inhoud van de Overeenkomst, geheimhouden, deze informatie slechts gebruiken voor
het uitvoeren van de Overeenkomst en toegang tot die informatie beperken tot personen
die daarvan voor dat doel kennis moeten nemen.
6.2. Onder vertrouwelijke informatie wordt niet verstaan informatie die reeds openbaar was
op het moment dat deze ter kennis kwam van de ontvangende partij of naderhand
openbaar is geworden, of die de ontvangende partij van een derde heeft gekregen zonder
dat daarbij een geheimhoudingsverplichting is opgelegd of deze derde daartoe verplicht
was.
Leveringstermijnen - Artikel 7
7.1. Alle door Leverancier genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn geen
fatale termijnen. Leverancier spant zich er naar behoren voor in (leverings)termijnen
zoveel mogelijk in acht te nemen.
7.2. Leverancier is gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op grond van een
Overeenkomst op te schorten in het geval Afnemer niet volledig en/of tijdig aan haar
(betalings)verplichtingen voldoet. Nadelige gevolgen van opschorten komen voor
rekening en risico van Afnemer.
Klachten - Artikel 8
8.1. Aanmerkingen of klachten over Producten dienen binnen tien (10) dagen na ontvangst
van de betreffende Producten aan Leverancier kenbaar te zijn gemaakt. Bij gebreke van
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een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak jegens Leverancier ter zake gebreken
in de Producten.
Persoonsgegevens - Artikel 9
9.1. Afnemer geeft bij het sluiten van iedere Overeenkomst uitdrukkelijk, en ondubbelzinnig,
zijn akkoord met het door Leverancier of door Leverancier ingeschakelde derden
verzamelen, verwerken en bijhouden van (persoons)gegevens over Afnemer ter
uitvoering van de Overeenkomst of de wettelijke verplichting(en) die op Leverancier
rusten.
9.2. Bij iedere Overeenkomst worden alle wettelijke voorschriften betreffende de te verwerken
(persoons)gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of
krachtens de Landsverordening bescherming persoonsgegevens gesteld, in acht
genomen door Leverancier en Afnemer.
9.3. Afnemer gaat akkoord dat Leverancier de (persoons)gegevens kan bewaren voor de
termijn dat deze nodig zijn voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden
verzameld of worden verwerkt. Afnemer gaat akkoord dat laatstgenoemde termijn door
Leverancier kan worden verlengd indien de (persoons)gegevens voor historische,
statistische of wetenschappelijke doeleinden door Leverancier worden bewaard.
9.4. Afnemer vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden die jegens Leverancier
mochten worden ingesteld wegens een niet aan Leverancier toe te rekenen schending
van de Landsverordening bescherming persoonsgegevens en/of andere wetgeving
betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Afnemer vrijwaart Leverancier voor
alle aanspraken van derden die jegens Leverancier mochten worden ingesteld wegens
schending van wetgeving inzake de wettelijke bewaartermijnen.
Intellectuele eigendomsrechten - Artikel 10
10.1. Rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de door Leverancier uitgegeven
werken berusten

bij Leverancier

of

eigendomsrechten

worden

begrepen

mede

haar

licentiegevers.

Onder

auteursrechten,

intellectuele

modellenrechten,

databankrechten, handelsnaamrechten, octrooirechten, merkenrechten en overige
rechten op en in verband met de Producten en daarmee verband houdende knowhow
van Leverancier. Voor zover niet uitdrukkelijk en ondubbelzinnig door Leverancier of bij
wet toegestaan, mag niets uit de door Leverancier uitgegeven publicaties op enigerlei
wijze worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het opslaan in
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enig geautomatiseerd bestand. Onverminderd zijn aansprakelijkheid jegens Leverancier
wegens schade ontstaan door de schending van zijn verplichtingen, is Afnemer verplicht
van diegene aan wie hij al dan niet tijdelijk en op welke wijze dan ook door Leverancier
uitgegeven werken ter beschikking stelt, te bedingen dat diegene de in dit artikel
genoemde verplichtingen als de zijne aanvaardt en bij wijze van kettingbeding (telkens)
aan derden zal opleggen.
10.2. Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken,
handelsnaam of andere rechten van intellectuele eigendom uit (digitaal) materiaal van
Leverancier te verwijderen of te wijzigen. Hieronder valt expliciet het hanteren van een
andere boekomslag/kaft om de Producten van Leverancier door Afnemer.
10.3. Het is Afnemer niet toegestaan om (het redactionele gedeelte van) de Producten van
Leverancier te verveelvoudigen en/of openbaar te maken door middel van druk,
fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Leverancier.
Aansprakelijkheid - Artikel 11
11.1. Behoudens hetgeen in onderstaande leden van dit artikel is bepaald, is Leverancier, de
met haar verbonden personen en alle personen betrokken bij de publicaties van de
Producten of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid zou kunnen rusten, in
het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van de Overeenkomst niet
aansprakelijk voor schade uit hoofde van een (toerekenbare) tekortkoming in de
nakoming van de Overeenkomst, onrechtmatige daad of op enige andere grond.
11.2. Behoudens voor zover zulks rechtens onmogelijk is, is iedere aansprakelijkheid van
Leverancier, de met haar verbonden personen en alle personen betrokken bij de
publicaties van de Producten of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid zou
kunnen rusten, uit welke hoofde dan ook, beperkt tot vergoeding van uitsluitend directe
schade tot maximaal het bedrag dat Afnemer aan Leverancier heeft betaald of betaald
had moeten zijn voor het desbetreffende Product. Onder directe schade wordt uitsluitend
verstaan: (i) redelijke kosten die gemaakt moeten worden om de prestatie van
Leverancier aan de Overeenkomst te laten beantwoorden; (ii) redelijke kosten gemaakt
ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de directe schade en/of de
aansprakelijkheid van Leverancier; (iii) redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of
beperking van de directe schade.
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11.3. Iedere aansprakelijkheid van Leverancier voor andere schade dan directe schade van
Afnemer, zoals gevolgschade (waaronder, maar niet beperkt tot, winstderving, gemiste
besparingen, imagoschade en aanspraken van derden), afgeleide schade en immateriële
schade is geheel uitgesloten.
11.4. Leverancier stelt de door haar uitgegeven informatie zorgvuldig en naar beste kunnen
samen. Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van
onjuistheid, onrechtmatigheid, onvolledigheid of achterstand in actualiteit van de door
haar uitgegeven of anderszins bekendgemaakte informatie (in de meest ruime zin des
woords). De aansprakelijkheid van Leverancier voor dergelijke schade is volledig
uitgesloten. Leverancier sluit iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de (door
derden) geplaatste advertenties met betrekking tot haar Producten. Leverancier is niet
aansprakelijk voor schade ontstaan uit dergelijke advertenties.
11.5. De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen uitsluitingen of beperkingen van
aansprakelijkheid en vrijwaringen gelden mede ten gunste van de aan Leverancier
gelieerde ondernemingen en leveranciers (waaronder auteurs).
11.6. In aansluiting op het bepaalde in artikel 6:75 BW kan een tekortkoming niet aan
Leverancier worden toegerekend in geval van een van de wil van Leverancier
onafhankelijke omstandigheid, waaronder oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer,
(werk)stakingen of uitsluitingen, brand, overstroming, ziekte en/of ongeval van haar
personeel, computerstoringen, stroomuitval, bedrijfsonderbrekingen en verminderde
productie, een tekort aan grondstoffen of verpakkingsmaterialen, transportvertraging,
rechterlijk ingrijpen, importbeperkingen of andere van overheidswege opgelegde
beperkende maatregelen, alsmede elke andere verhinderende omstandigheid die niet
uitsluitend afhangt van de wil van Leverancier, zoals niet-levering of te late levering van
zaken en diensten van door Leverancier ingeschakelde derden.
Garanties en vrijwaring - Artikel 12
12.1.

Elk gebruik van de Producten van Leverancier is voor risico verantwoordelijkheid van
Afnemer.

12.2.

Afnemer garandeert dat zij de Producten van Leverancier niet zal gebruiken: (i) op
zodanige wijze dat inbreuk wordt gemaakt op de rechten van Leverancier of van derden
en/of op een anders onrechtmatige wijze, met inbegrip van IE-rechten en rechten ter
bescherming van de persoonlijke levenssfeer, (ii) in strijd met geldende wet- of
regelgeving, en/of (iii) in strijd met een bepaling van de Overeenkomst.
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12.3.

Afnemer vrijwaart Leverancier tegen alle aanspraken van derde partijen, schade en
kosten die voortvloeien uit en/of verband houden met en/of het gevolg zijn van een
schending van bovengenoemde garantie door Afnemer.
Diversen - Artikel 13

13.1. Op deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst en al het gebruik van Producten is
het recht van Curaçao van toepassing.
13.2. Geschillen tussen Leverancier en Afnemer worden in eerste aanleg uitsluitend
voorgelegd aan het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao.
13.3. Indien een bepaling uit een Overeenkomst met de Afnemer en/of deze Algemene
Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst
of deze Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe
bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van
de oorspronkelijke tekst invulling wordt gegeven.
13.4. Leverancier is gerechtigd derden in te schakelen voor de uitvoering van de
Overeenkomst.
13.5. De rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst kunnen door Afnemer niet aan een
derde worden ge(sub)licentieerd

of overgedragen, tenzij Leverancier hiermee

uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat. Deze bepaling heeft tevens goederenrechtelijke
werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.
13.6. Leverancier kan de rechten en verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien,
(sub)licentiëren en/of overdragen aan een derde partij, zonder toestemming van
Afnemer.
13.7. Indien Leverancier op enig moment geen beroep doet op een haar krac htens de
Overeenkomst of de wet toekomend(e) recht of bevoegdheid, houdt dit geen afstand van
dat recht of die bevoegdheid in.
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