Algemene Voorwaarden
Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op
iedere offerte, dienst, overeenkomst en
rechtsbinding tussen Dogital en een natuurlijk- of
rechtspersoon, alsmede diens vertegenwoordiger
en gemachtigde, die met Dogital een
overeenkomst heeft afgesloten of wenst af te
sluiten, hierna te noemen klant. De voorwaarden
zijn geldig ongeacht de vorm waarin deze kenbaar
worden gemaakt (op papier of elektronisch).
1.2. Afwijkingen en aanvullingen van deze
algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien
deze
uitdrukkelijk
en
schriftelijk
zijn
overeengekomen tussen Dogital en de klant.
1.3. De door de klant gehanteerde eigen
voorwaarden zijn slechts van toepassing voor zover
zij niet strijdig zijn met de algemene voorwaarden
van Dogital. In geval van strijdigheid zullen de
algemene voorwaarden van Dogital de voorrang
genieten, zelfs indien anders is bedongen.
1.4. Indien en voor zover enige bepaling van de
algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of
vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van
de algemene voorwaarden onverminderd van
kracht blijven. Dogital en de klant zullen alsdan
met elkaar in overleg treden over een nieuwe
bepaling ter vervanging van de nietige/vernietigde
bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van
de nietige/vernietigde bepaling in acht wordt
genomen.
1.5. Dogital is te allen tijde bevoegd tot wijziging
van deze voorwaarden. Wijzigingen gelden ook ten
aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met
inachtneming van een termijn van 30 dagen na
schriftelijke bekendmaking (op papier of
elektronisch) van de wijziging. Indien de klant een
wijziging in deze voorwaarden niet accepteert, kan
hij tot en met de datum waarop de nieuwe
voorwaarden van kracht worden de overeenkomst
ontbinden of op de ontvangstdatum van de
opzegging indien deze na de ingangsdatum van de
wijziging is. In dit geval vindt geen (gedeeltelijke)
restitutie van het reeds betaalde plaats.

1.6. Deze Algemene Voorwaarden doen alle
voorgaande exemplaren vervallen.

Artikel 2. Aanbiedingen en Offertes
2.1. Alle door Dogital vermelde prijzen en tarieven
gelden in euro´s, tenzij vooraf uitdrukkelijk en
schriftelijk anders is vermeld.
2.2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en
offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van
overheidswege, alsmede eventuele in het kader
van de overeenkomst te maken kosten, waaronder
verzend- en administratiekosten, tenzij anders
aangegeven.
2.3. De door Dogital gemaakte offertes zijn
vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen,
tenzij anders aangegeven. Dogital is slechts aan de
offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan
door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen
worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
2.4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte
punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen
aanbod is Dogital daaraan niet gebonden. De
overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze
afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Dogital
anders aangeeft.
2.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht
Dogital niet tot het verrichten van een gedeelte
van de opdracht tegen een overeenkomstig deel
van de opgegeven prijs.
2.6. Aanbiedingen of offertes gelden
automatisch voor toekomstige opdrachten.

niet

Artikel 3. Overeenkomst
3.1. Dogital behoudt zich het recht voor om een
aanvraag of dienst te weigeren zonder opgaaf van
redenen.
3.2. De overeenkomst komt alleen dan tot stand,
nadat Dogital een opdracht schriftelijk heeft
aanvaard of bevestigd. Een door Dogital gezonden

factuur staat gelijk aan een aanvaarding. De
opdrachtbevestiging
wordt
geacht
de
overeenkomst juist en volledig weer te geven; de
datum van bevestiging is daarmee bepalend. Het
corresponderend tarief is per direct verschuldigd
vanaf de ingangsdatum.
3.3. Een overeenkomst voor een abonnement
wordt aangegaan voor minimaal 3 maanden, en
stilzwijgend met deze periode verlengd. Bij
opzegging van de overeenkomst dient de klant dit
schriftelijk (aangetekend) te melden, minimaal 1
maand voor het einde van de per 3 maanden te
verlengen overeenkomst. Tot aan het einde van de
overeenkomst is de klant het gangbare tarief
verschuldigd.
3.4. Indien de klant tegen bovenstaande wenst te
protesteren, dient hij dit schriftelijk en binnen 5
werkdagen te doen.
3.5. Aanvullingen en wijzigingen van de
overeenkomst kunnen uitsluitend schriftelijk
geschieden.
3.6. Indien is overeengekomen dat de
overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan
Dogital de uitvoering van die onderdelen die tot
een volgende fase behoren opschorten totdat de
klant de resultaten van de daaraan voorafgaande
fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
3.7. Een overeenkomst is door de klant niet
overdraagbaar. Voor de verkoop, verhuur of
overdracht door de klant van de overeenkomst en
alle produkten en diensten waarop zij van
toepassing is, heeft de klant de uitdrukkelijke en
schriftelijke goedkeuring van Dogital nodig.
Afwezigheid van deze toestemming leidt tot
nietigheid.
3.8. Indien Dogital door oorzaak van de klant extra
kosten moet maken of daardoor aanvullende
diensten uitvoert, is Dogital gerechtigd deze bij de
klant in rekening te brengen; onder oorzaken van
de klant vallen bijvoorbeeld, onjuist verstrekte
informatie, nalatigheid.
3.9. Indien naar het oordeel van Dogital daartoe
redenen aanwezig zijn, is Dogital gerechtigd zonder
nadere
ingebrekestelling
of
rechterlijke
tussenkomst met onmiddellijke ingang deze op te

schorten, dan wel, indien Dogital dit toepasselijk
acht, de overeenkomst te ontbinden of te
beëindigen en van rechtswege als beëindigd te
beschouwen.
3.10. Indien voorgaande bepalingen tot een geschil
of procedure leiden dan erkent de klant, diens
aansprakelijkheid voor alle door Dogital gemaakte
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Artikel 4. Wijziging van de overeenkomst
4.1. Indien tijdens de uitvoering van de
overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke
uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichte
werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen
partijen tijdig en in onderling overleg de
overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
4.2. Indien partijen overeenkomen dat de
overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan
het tijdstip van voltooiing van de uitvoering
daardoor worden beïnvloed. Dogital zal de klant zo
spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
4.3. Indien de wijziging van of aanvulling op de
overeenkomst financiële en / of kwalitatieve
consequenties zal hebben, zal Dogital de klant
hierover tevoren inlichten.
4.4.
Indien
een
vast
honorarium
is
overeengekomen zal Dogital daarbij aangeven in
hoeverre de wijziging of aanvulling van de
overeenkomst een overschrijding van dit
honorarium tot gevolg heeft.
4.5. In afwijking van lid 3 zal Dogital geen
meerkosten in rekening kunnen brengen indien de
wijziging of aanvulling het gevolg is van
omstandigheden die aan Dogital kunnen worden
toegerekend.

Artikel 5. Uitvoering
5.1. Dogital zal de overeenkomst naar beste inzicht
en vermogen en overeenkomstig de eisen van
goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op
grond van de op dat moment bekende stand der
wetenschap.

5.2. Dogital is op geen enkel wijze aansprakelijk
voor schade, derving of soortgelijke welke de klant
ondervindt door het niet naar wens functioneren
van de faciliteiten of diensten van Dogital of door
Dogital ingeschakelde derden.
5.3. Indien door Dogital of door Dogital
ingeschakelde derden in het kader van de opdracht
werkzaamheden worden verricht op de locatie van
de klant of een door de klant aangewezen locatie,
draagt de klant kosteloos zorg voor de door die
medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
5.3. Indien en voor zover een goede uitvoering van
de overeenkomst dit vereist, heeft Dogital het
recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten
door derden.
5.4. De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens,
waarvan Dogital aangeeft dat deze noodzakelijk
zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te
begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het
uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Dogital
worden verstrekt. Indien de voor uitvoering van de
overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan
Dogital zijn verstrekt, heeft Dogital het recht de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten en
/ of de uit vertraging voortvloeiende extra kosten
volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in
rekening te brengen.
5.5. Niet schriftelijk vastgelegde levertijden zijn
vrijblijvend en worden slechts bij benadering
aangegeven. Overschrijding van de levertijd, welke
niet is gelegen in opzet of grove schuld zijdens
Dogital kan nimmer aanspraak geven op
schadevergoeding.
5.6. Klant is verplicht het geleverde terstond bij
(op)levering op eventuele tekortkomingen te
controleren, dan wel deze controle uit te voeren
na mededeling onzerzijds dat het geleverde ter
beschikking van de klant staat.
5.7. Eventuele tekortkomingen van het geleverde
welke bij (op)levering aanwezig zijn, dient de klant
binnen een periode van 5 werkdagen na levering
Dogital schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke
waarvan reclames dienaangaande niet meer in
behandeling worden genomen. Indien een klacht
gegrond is zal Dogital de werkzaamheden alsnog

verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit
inmiddels voor de klant zinloos is geworden. Dit
laatste dient door de klant kenbaar te worden
gemaakt.
5.8. Dogital is gerechtigd om in gedeelten te
leveren (deelleverancies), welke zij afzonderlijk kan
factureren.

Artikel 6. Honorarium
6.1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de
overeenkomst
een
vast
honorarium
overeenkomen.
6.2. Indien geen vast honorarium wordt
overeengekomen, zal het honorarium worden
vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren.
Het honorarium wordt berekend volgens de
gebruikelijke uurtarieven van Dogital, geldende
voor de periode waarin de werkzaamheden
worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend
uurtarief is overeengekomen.
6.3. Het honorarium is en
kostenramingen zijn exclusief BTW.

eventuele

6.4. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan
drie maanden zullen de verschuldigde kosten
periodiek in rekening worden gebracht.
6.5. Bovendien mag Dogital het honorarium
verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk
overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid
werk in zodanige mate onvoldoende werd
ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en
zulks niet toerekenbaar is aan Dogital, dat in
redelijkheid niet van Dogital mag worden verwacht
de overeengekomen werkzaamheden te verrichten
tegen het oorspronkelijk overeengekomen
honorarium. Dogital zal de klant in dat geval van
het voornemen tot verhoging van het honorarium
of tarief in kennis stellen. Dogital zal daarbij de
omvang van en de datum waarop de verhoging zal
ingaan, vermelden.

Artikel 7. Betaling
7.1. Alle door Dogital vermelde prijzen en tarieven
gelden in euro´s, tenzij vooraf uitdrukkelijk en
schriftelijk anders is vermeld.
7.2. Alle door Dogital vermelde prijzen en tarieven
zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief
enige andere van overheidswege opgelegde
heffingen, alsmede exclusief transport- en
afleveringskosten of reis- en verblijfskosten, tenzij
uitdrukkelijk en schriftelijk anders is vermeld.
7.3. Dogital is te allen tijde gerechtigd haar prijzen
en tarieven aan te passen. De aangekondigde
prijswijzigingen gaan twee (2) maanden na de
aankondiging daarvan in.
7.4. Enig beroep door de klant op opschorting,
verrekening of aftrek is niet toegestaan.
7.5. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen
na factuurdatum, op een door Dogital aan te geven
wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.
Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties
schorten de betalingsverplichting niet op.
7.6. Indien de klant in gebreke blijft in de betaling
binnen de termijn van 14 dagen dan is de klant van
rechtswege in verzuim. Dogital heeft in dat geval
de mogelijkheid een rente van 1% in rekening te
brengen, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk
geval de wettelijke rente geldt. De rente over het
opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het
moment dat de klant in verzuim is tot het moment
van voldoening van het volledige bedrag.
7.7. Dogital heeft het recht de door de klant
gedane betalingen te laten strekken in de eerste
plaats in mindering van de kosten, vervolgens in
mindering van de opengevallen rente en tenslotte
in mindering van de hoofdsom en de lopende
rente. Dogital kan, zonder daardoor in verzuim te
komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien
de klant een andere volgorde voor de toerekening
aanwijst. Dogital kan volledige aflossing van de
hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens
de opengevallen en lopende rente alsmede de
kosten worden voldaan.
7.8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of
surseance van betaling van de klant zijn de

vorderingen van Dogital op de klant onmiddellijk
opeisbaar.
7.9. Bij te late betaling behoudt Dogital zich het
recht voor om met onmiddellijke ingang de
diensten volledig voor gebruik van de wanbetaler
te blokkeren. Nadat achterstallige bedragen zijn
voldaan
kan
heraansluiting
uitsluitend
plaatsvinden, tegen eenmalige betaling van
€35,00-.
7.10. Dogital behoudt zich het recht voor de
overeenkomst eenzijdig te beëindigen indien de
klant de volgens deze overeenkomst verschuldigde
bedragen niet tijdig betaalt.
7.11. Tot het moment waarop de betaling van
betreffende factuur is ontvangen blijft Dogital
formeel eigenaar van hetgeen uit de prestaties van
Dogital voortvloeit.
7.12. Indien de klant van mening is dat een factuur
onjuist is, kan de klant zijn bezwaren uiterlijk
binnen twee weken na de factuurdatum aan
Dogital kenbaar maken. Na ontvangst van het
bezwaar zal Dogital een onderzoek instellen. Bij
niet of niet tijdige ingediende bezwaren wordt het
gefactureerde dan wel geïncasseerde bedrag
aangemerkt als juist en door de klant aanvaard.

Artikel 8. Contractsduur; uitvoeringstermijn
8.1. De overeenkomst tussen Dogital en de klant
wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit
de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders
overeenkomen.
8.2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst
voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden
een termijn overeengekomen, dan is dit geen
fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen. Bij overschrijding van de
uitvoeringstermijn dient de klant Dogital derhalve
schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 9. Beëindiging
9.1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te
allen tijde schriftelijk opzeggen.
9.2. De klant dient de overeenkomst conform
artikel 3.3 op te zeggen. Dogital zal van iedere
opzegging een bevestiging per e-mail sturen.
9.3. Dogital is gerechtigd de overeenkomst zonder
gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke
ingang te beëindigen, danwel buiten werking te
stellen.
9.4. In geval van ontbinding overeenkomstig vorige
leden heeft de klant geen recht op enige
schadevergoeding.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1. Dogital is niet verantwoordelijk of
aansprakelijk voor de wijze waarop, of het doel
waarvoor klant of een eventuele derde het door
Dogital toegankelijk gemaakte gebruikt.
10.2. De klant is zich bewust van de risico's die het
digitaal c.q. elektromagnetisch opslaan en
overbrengen van informatie met zich meebrengen
op het gebied van behoud en beveiliging van de
data. De klant blijft zelf aansprakelijk voor het tijdig
veilig stellen van eigen bedrijfsgegevens.
10.3. Dogital is niet aansprakelijk voor: de
aantasting van de gegevens die worden opgeslagen
of overgebracht door middel van het systeem;
verstoring, verdwijning en openbaarwording van
vertrouwelijke en waardevolle informatie; situaties
waarin de doorbroken beveiliging ten tijde van
implementatie redelijkerwijs voldoende mocht
worden geacht, dan wel waarin Dogital
redelijkerwijs niet in staat kan worden geacht de
gevraagde beveiliging te implementeren.
10.4. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst
toerekenbaar aan Dogital, schade aan zaken van
klant is veroorzaakt, zal Dogital per gebeurtenis de
herstel- en vervangingskosten vergoeden tot een
maximum, gelijk aan het door klant periodiek
verschuldigde som.

10.5. Dogital is nimmer aansprakelijk voor
bedrijfsschade of andere indirecte schade,
waaronder begrepen schade wegens verlies van
gebruikstijd, gederfde winst en gemiste
besparingen. Dogital zal geen aansprakelijkheid
erkennen voor het verlies van bedrijfsgegevens in
geval van calamiteiten tijdens de uitvoering van
werkzaamheden in opdracht van de klant.
10.6. Indien ten gevolge van een gebeurtenis, als
bedoeld in het vierde lid, meer dan één vordering
ontstaat en de gezamenlijke vorderingen de
daarbij per gebeurtenis gestelde maxima te boven
gaan, worden de vorderingen naar evenredigheid
voldaan.
10.7. Schade als bedoeld in het vierde lid, geleden
door klant, zijnde een natuurlijk persoon niet in de
uitvoering van beroep of bedrijf, dient zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na het
ontstaan daarvan schriftelijk en aangetekend aan
Dogital te zijn gemeld. Schade die niet binnen die
termijn ter kennis van Dogital is gebracht komt niet
voor vergoeding in aanmerking, tenzij klant
aannemelijk maakt dat hij de schade niet eerder
heeft kunnen melden.
10.8.
Voorgaande
bepalingen betreffende
aansprakelijkheid van Dogital blijven buiten
toepassing voor zover de schade is veroorzaakt
door grove schuld of opzet van de bedrijfsleiding
van Dogital.

Artikel 11. Vrijwaring
11.1. De klant vrijwaart Dogital voor eventuele
aanspraken van derden, die in verband met de
uitvoering van de overeenkomst schade lijden en
waarvan de oorzaak aan andere dan aan Dogital
toerekenbaar is. Indien Dogital uit dien hoofde
door derden mocht worden aangesproken, dan is
de klant gehouden Dogital zowel buiten als in
rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te
doen dat van hem in dat geval verwacht mag
worden. Mocht de klant in gebreke blijven in het
nemen van adequate maatregelen, dan is Dogital,
zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe
over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde

van Dogital en derden daardoor ontstaan, komen
integraal voor rekening en risico van de klant.

Artikel 12. Auteursrecht / Intellectueel eigendom
/ Exclusiviteit
12.1. Voor zover de klant door Dogital software
verstrekt krijgt, geschiedt zulks steeds in licentie.
Met de aanvaarding van de door Dogital verstrekte
software accepteert klant de toepasselijke
licentievoorwaarden en zal de klant steeds
gehouden zijn zich als goed licentiehouder te
gedragen.
12.2. Het is klant niet toegestaan op welke wijze
dan ook (delen van) de software te modificeren, te
verveelvoudigen (anders dan noodzakelijk voor
beoogd gebruik), uit te lenen of anderszins aan
derden te verstrekken, behoudens voor zover dit
noodzakelijk is voor het gebruik dat bij de
overeenkomst uitdrukkelijk is toegestaan.
12.3. Ten aanzien van door derden tot stand
gebrachte concepten, design, applicaties en
andersoortig werk, merken partijen Dogital aan als
zijnde enig maker c.q. ontwerper in de zin van het
Auteursrecht en het Teken- en Modellenrecht.
12.5. De absolute rechten, waaronder mede
begrepen auteursrechten en (andere) intellectuele
rechten op grafische producten, apparatuur,
programmatuur, applicaties, documentatie en
andere goederen - zoals onder meer analyses,
functionele ontwerpen en rapporten -, en alle
daarop aangebrachte wijzigingen en aanvullingen,
alsmede
van
eventuele
kopieën
van
voorgenoemde goederen, berusten te allen tijde
bij Dogital of bij haar toeleveranciers.
12.6. Bij Auteursrechtelijk beschermde werken is
vermelding van de naam van de klant verplicht,
tenzij daar schriftelijk andere afspraken over zijn
bepaald en/of daar in uitvoering overwegende
bezwaren tegen staan. Deze bezwaren moeten bij
het verlenen van de opdracht ter kennis van
Dogital worden gebracht en schriftelijk door
Dogital worden aanvaard. Het feit dat
naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid
ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar.
Dogital kan eisen dat haar naam niet wordt

gebruikt, of dat gebruik gemaakt wordt van een
andere aanduiding.
12.7. Indien Dogital een prestatie heeft geleverd
naar
ontwerpen, tekeningen of
andere
aanwijzingen door of namens klant verstrekt,
garandeert klant dat daardoor geen intellectuele
eigendomsrechten van derden worden aangetast.
Klant vrijwaart Dogital van aanspraken van derden
ter zake.
12.8. Indien derden beslag leggen op de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel
rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is
de klant verplicht Dogital zo snel als redelijkerwijs
verwacht mag worden daarvan op de hoogte te
stellen.
12.9. Dogital behoudt zich tevens het recht de door
de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen
kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor
zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter
kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13. Geheimhouding
13.1. 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.
13.2. Dogital zal, als goed houder van de
informatie, slechts inzage aan derden verschaffen
indien klant de daartoe strekkende schriftelijke
toestemming heeft gegeven of nodig in het kader
van een officieel onderzoek naar strafbare
gedragingen.
13.3. Eventuele inzage zal zich steeds beperken tot
de enkele verschaffing van specifieke relevante
informatie. In geen geval zal Dogital (vrije)
beschikking geven over enige vertrouwelijke
informatie.

Artikel 14. Overmacht
14.1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen
van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd
worden als gevolg van een omstandigheid die niet
is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet,
een rechtshandeling of in het verkeer geldende
opvattingen voor hun rekening komt.
14.2. Onder overmacht wordt in deze algemene
voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent
in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle
van buiten komende oorzaken, voorzien of niet
voorzien, waarop Dogital geen invloed kan
uitoefenen, doch waardoor Dogital niet in staat is
de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in
het bedrijf van Dogital worden daaronder
begrepen.
14.3. Tijdens de overmacht worden de
verplichtingen van Dogital opgeschort. Indien de
periode waarin door overmacht nakoming van de
verplichtingen door Dogital niet mogelijk is langer
duurt dan twee maanden zijn beiden partijen
bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder
dat er in dat geval verplichting tot
schadevergoeding bestaat.
14.4. Indien Dogital bij het intreden van de
overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen
heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar
verplichtingen kan voldoen is Dogital gerechtigd
het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel
afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden
deze factuur te voldoen als betrof het een
afzonderlijk contract. Dit geld echter niet als het
reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen
zelfstandige waarde heeft.
14.5. Dogital heeft ook het recht zich op overmacht
te beroepen, indien de omstandigheid die
(verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat
Dogital zijn verplichtingen had moeten nakomen.

Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen
15.1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Dogital
partij is, is uitsluitend het 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 woonplaats heeft. De
toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag
wordt uitgesloten.
15.2. De rechter in de vestigingsplaats van Dogital
is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te
nemen, tenzij de wet dwingend anders
voorschrijft. Niettemin heeft Dogital het recht het
geschil voor te leggen aan de volgens de wet
bevoegde rechter.
15.3. Partijen zullen eerst een beroep op de
rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben
ingespannen een geschil in onderling overleg te
beslechten.

Bij vragen of onduidelijkheden kan er contact
worden opgenomen met Dogital (info@dogital.nl)
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