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A. DEFINITIES

Opdrachtbevestiging 
Dde overeenkomst tussen Securitas en Opdrachtgever met daarin 
opgenomen het Product en de Vergoeding. 

Opdrachtgever
De in de Opdrachtbevestiging genoemde Opdrachtgever die een Product 
van Securitas koopt door betaling van de Vergoeding.

Overeenkomst
De Opdrachtbevestiging tussen Securitas en Opdrachtgever ten behoeve 
van het leveren van het Product en eventuele bijlagen daarbij zoals in 
ieder geval deze algemene voorwaarden.

Product
Het product dat door Securitas wordt aangeboden en in het kader van de 
Overeenkomst wordt overgedragen aan Opdrachtgever. 

Securitas
De in de Opdrachtbevestiging genoemde Securitas organisatie.

Schades
Schades zoals bepaald in het Burgerlijk Wetboek, met inbegrip van, 
maar niet beperkt tot alle claims, verliezen, aansprakelijkheden, schades, 
handelingen of vorderingen. 

Schriftelijk of schriftelijk document
Een schriftelijke mededeling die ondertekend is door een persoon die 
bevoegd is om een partij te vertegenwoordigen, met inbegrip van, maar 
niet beperkt tot gedrukte documenten, faxberichten, e-mails en andere 
schriftelijke vormen van communicatie.

Vergoeding
De vergoeding die Securitas aan Opdrachtgever in rekening brengt voor 
het door Securitas aan Opdrachtgever geleverde Product zoals nader 
gespecificeerd in de Opdrachtbevestiging. 

B. ALGEMENE BEPALINGEN

1 TOEPASSELIJKHEID
1.1 Deze Productvoorwaarden zijn van toepassing op alle 

overeenkomsten en overige (rechts)handelingen tussen Securitas 
en Opdrachtgever, indien Opdrachtgever een Product koopt van 
Securitas. 

1.2 De toepasselijkheid van algemene en/of bijzondere voorwaarden 
van Opdrachtgever is uitgesloten, tenzij Securitas de 
toepasselijkheid van dergelijke voorwaarden schriftelijk heeft 
aanvaard.

1.3 Sommige Producten worden aangeboden door derde partijen en 
niet door Securitas. Op deze Producten kunnen de (algemene) 
voorwaarden van deze derde partijen aanvullend van toepassing 
zijn. Door ondertekening van de Overeenkomst gaat Opdrachtgever 
tevens akkoord met de toepasselijkheid van deze (algemene) 
voorwaarden van derde partijen. 

2 2.  OVEREENKOMSTEN
2.1 Alle offertes en aanbiedingen, daaronder begrepen de folders van 

Securitas, zijn vrijblijvend en binden Securitas niet, tenzij anders 
aangegeven. 

2.2 Duidelijke vergissingen, zoals calculatie-, schrijf- en zetfouten 
in aanbiedingen, offertes, prospecten, publicaties, folders, 
orderbevestigingen, facturen en andere bescheiden afkomstig van 
Securitas, binden Securitas niet. Getoonde of verstrekte (proef-)
modellen of tekeningen zijn slechts niet-bindende aanduidingen 
van de betreffende Producten. Garanties over de kwaliteit, 
duurzaamheid, functie en geschiktheid voor een bepaald gebruik 
zijn enkel bindend indien door Securitas expliciet aangegeven, 
in bijvoorbeeld de technische specificaties van een Product. 
Aanbiedingen door Securitas of derden geven geen eigenschappen 
van de Producten weer.

2.3 Indien het bestelde Product niet meer leverbaar is, is Securitas 
gerechtigd een vervangend soortgelijk Product van dezelfde 
kwaliteit aan te bieden. In dergelijke gevallen zal Securitas eerst 
contact opnemen voor toestemming van Opdrachtgever. Indien 
Opdrachtgever niet akkoord gaat met het vervangende Product, kan 
de order worden geannuleerd en zal Securitas zorgdragen voor het 
ophalen van het Product en restitutie van het aankoopbedrag.

3 VERGOEDING 
3.1 Opdrachtgever dient aan Securitas de Vergoeding te betalen zoals 

vastgelegd in de Opdrachtbevestiging. 
3.2 Alle uit hoofde van deze Overeenkomst te betalen bedragen 

zijn exclusief btw en eventuele andere van toepassing zijnde 
belastingen of rechten, die in aanvulling op de Vergoeding betaald 
moeten worden. 

4 BETALING 
4.1 Opdrachtgever ontvangt een factuur ter zake de koop van het 

Product. Facturen dienen zonder enige verrekening of korting 
binnen veertien (14) dagen na factuurdatum te worden voldaan 
door overboeking op het in de factuur vermelde rekeningnummer. 
Indien Opdrachtgever verzuimt binnen voornoemde termijn aan 
haar betalingsverplichtingen te voldoen, is zij van rechtswege 
in verzuim en is Securitas gerechtigd een vertragingsrente van 
twee (2) procent per maand in rekening te brengen die ingaat 
op de vervaldatum van betreffende factuur, onverminderd de 
overige aan Securitas toekomende rechten, waaronder het recht 
omschreven in artikel 9 lid 2 van deze algemene voorwaarden. 
Opdrachtgever dient Securitas binnen veertien (14) dagen na 
factuurdatum schriftelijk te informeren over elk geschil betreffende 
het factuurbedrag. Indien deze termijn niet in acht wordt genomen, 
wordt de reclamatie niet erkend. Alle kosten die Securitas 
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maakt voor het innen van de Vergoeding zijn voor rekening van 
Opdrachtgever. Indien Securitas een gerechtelijke procedure 
aanhangig moet maken of een incassobureau moet inschakelen 
voor het innen van de Vergoeding, is Opdrachtgever verplicht alle 
door Securitas gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te 
vergoeden, alsmede alle kosten gemoeid met het voeren van een 
gerechtelijke procedure.

5 LEVERINGSTERMIJNEN EN RISICO-OVERGANG
5.1 Leveringstermijnen en -tijden worden door Securitas zoveel 

mogelijk in acht genomen, doch zijn niet bindend. Bij overschrijding 
van de afleveringstermijn heeft Opdrachtgever geen recht op 
enige schadevergoeding ter zake of op opschorting van zijn uit de 
Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. Partijen zullen in 
goed overleg een nieuwe leveringsdatum en tijdstip afspreken.

5.2 Levering van het Product vindt alleen plaats na controle en 
goedkeuring van de klantgegevens van Opdrachtgever. 

5.3 De leveringstermijn vangt aan op de dag van de totstandkoming 
van de Overeenkomst.

5.4 Levering vindt plaats (door een transportbedrijf) aan het door 
Opdrachtgever opgegeven adres. Indien Opdrachtgever bij 
aflevering aan een opgegeven adres bij de eerste afleverpoging 
niet aanwezig is, ontvangt Opdrachtgever een niet-thuis bericht en 
kan zij contact opnemen met de vervoerder voor het maken van 
een nieuwe afspraak. Soms wordt een voorstel gedaan voor een 
tweede leveringspoging of wordt het Product bij buren afgegeven, 
indien deze zich bereid verklaren het Product voor Opdrachtgever 
in ontvangst te nemen.

5.5 Securitas behoudt zich het recht voor om op gerechtvaardigde 
gronden deelleveringen te doen.

5.6 Het risico op het Product gaat over bij de aflevering van het 
Product door Securitas aan de expediteur, de vervoerder, of enige 
andere voor het vervoer aangewezen derde. Dit geldt tevens voor 
deelleveringen. Indien levering van het Product wordt vertraagd 
door Opdrachtgever, dan is zij zonder ingebrekestelling in verzuim 
vanaf het moment dat Securitas heeft aangegeven dat het Product 
gereed is voor verzending. Securitas is in dat geval gerechtigd het 
Product voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan of 
deze aan een derde te verkopen. Opdrachtgever blijft de koopsom, 
vermeerderd met de rente en kosten (als schadevergoeding) 
verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de 
netto-opbrengst van de verkoop aan deze derde.

6 EIGENDOM
6.1 De eigendom van het Product gaat, niettegenstaande de feitelijke 

aflevering, pas over op Opdrachtgever nadat deze al hetgeen 
zij krachtens de Overeenkomst aan Securitas verschuldigd is of 
zal worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen 
de koopsom, eventuele ingevolge deze voorwaarden of de 
Overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen, kosten 
en schadevergoeding.

6.2 Voordat de eigendom van het Product op Opdrachtgever is 
overgegaan, is deze niet gerechtigd het Product te vervreemden, 
te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te 
bezwaren.

6.3 Indien en zolang Securitas eigenaar van het Product is, zal 
Opdrachtgever Securitas onmiddellijk schriftelijk op de hoogte 
stellen wanneer het Product in beslag (dreigt te) worden genomen 
of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) het 
Product. Bovendien zal Opdrachtgever op Securitas’ eerste verzoek 
Securitas mededelen waar het Product zich bevindt en, indien 
gewenst, Securitas toegang verschaffen tot het Product.

6.4 Bij beslag op (een deel van) het Product, (voorlopige) surseance 
van betaling of faillissement van Opdrachtgever, zal Opdrachtgever 
onmiddellijk de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of 
de curator wijzen op de (eigendoms-)rechten van Securitas.

6.5 Indien en voor zover Opdrachtgever de overeengekomen prijs 
voor het geleverde Product niet heeft betaald, is Opdrachtgever, 
indien zij het door Securitas geleverde Product aan een derde 
heeft doorgeleverd, verplicht op het eerste verzoek van Securitas 
alle noodzakelijke medewerking te verlenen aan de vestiging van 
een pandrecht ten behoeve van Securitas op alle vorderingen van 
Opdrachtgever op die derde uit hoofde van die doorlevering, zulks 
onverminderd de overige rechten van Securitas uit hoofde van de 
Overeenkomst of de wet.

7 GARANTIE/KLACHTEN
7.1 Indien Securitas het Product aan Opdrachtgever levert die Securitas 

van diens toeleveranciers heeft verkregen, geldt de inhoud en 
omvang van de garantie, de garantietermijn en de (overige) 
garantievoorwaarden, zoals gesteld door die toeleveranciers. 
Securitas is nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van 
Opdrachtgever gehouden dan die waarop Securitas ten opzichte 
van die toeleveranciers aanspraak kan maken. Voor zover Securitas 
zich niet met succes kan beroepen op die (garantie)voorwaarden, 
geldt het hiernavolgende.

7.2 Indien Opdrachtgever een beroep doet op een wettelijke of door 
Securitas gegeven garantie, dient Opdrachtgever zo spoedig 
mogelijk na ontdekking doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen 
na ontvangst van het Product, of indien het een verborgen gebrek 
betreft binnen veertien (14) dagen nadat ontdekking voor het eerst 
mogelijk was, Securitas schriftelijk te informeren over het gebrek, bij 
gebreke waarvan Opdrachtgever geen rechten meer kan ontlenen 
aan de garantie. Aan het in behandeling nemen van een klacht kan 
Opdrachtgever geen rechten ontlenen.

7.3 De garantie houdt in dat het Product, die materiaal- en/of 
fabricagefouten vertonen, binnen de garantietermijn gratis worden 
gerepareerd of worden vervangen, een en ander ter beoordeling 
van Securitas. Indien reparatie of vervanging, gezien de kosten, 
redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Securitas als uiterste remedie de 
koopprijs restitueren.

7.4 Na melding van een gebrek dient Opdrachtgever Securitas in staat 
te stellen het desbetreffende Product te onderzoeken. Onderzoek 
naar het gebrekkige Product geschiedt op de plaats waar het 
Product zicht bevindt of op een andere door Securitas aangewezen 
plek. Kosten voor het retourneren van het Product zijn voor 
rekening van Securitas. Indien de klacht echter niet gegrond blijkt, 
dient Opdrachtgever de kosten voor de retourzending te dragen.

7.5 Opdrachtgever dient Securitas een redelijke termijn te gunnen 
om het onderzoek te verrichten en het Product te repareren, te 
vervangen, of de koopprijs te restitueren.

7.6 De garantietermijn is afhankelijk van het Product en wordt door 
Securitas per Product (soort) bepaald. Een aldus vervangen c.q. 
teruggenomen (onderdeel van een) Product wordt (weer) eigendom 
van Securitas en dient bij Securitas te worden ingeleverd.

7.7 Buiten de garantie vallen gebreken aan het Product die zijn ontstaan 
als gevolg van normale slijtage, of door enige van buiten afkomende 
oorzaak, zoals bijvoorbeeld Schades ontstaan tijdens transport 
door Opdrachtgever, verkeerd of onzorgvuldig gebruik, of indien 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Securitas enige 
(herstel)werkzaamheden of wijzigingen aan het artikel zijn verricht 
c.q. aangebracht, tenzij deze werkzaamheden of wijzigingen 
inherent zijn aan het in gebruik nemen van het artikel.
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7.8 Indien Securitas onder de garantie materiaal- en/of fabricagefouten 
heeft doen herstellen, het desbetreffende Product heeft vervangen, 
of de koopprijs heeft gerestitueerd, is zij ter zake van haar 
garantieverplichtingen volledig gekweten en zal Securitas niet tot 
enige verdere (schade)vergoeding zijn gehouden.

7.9 Na het constateren van enig gebrek is Opdrachtgever verplicht om 
na het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie van het 
betreffende Product onmiddellijk te doen staken en voorts om het 
redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van 
verdere Schade.

8 AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
8.1 De aansprakelijkheid van Securitas voor door Opdrachtgever 

geleden Schade is beperkt zoals bepaald in dit artikel. 
8.2 Securitas is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor 

directe Schade en alleen voor zover deze aansprakelijkheid wordt 
gedekt door de aansprakelijkheidsverzekering van Securitas zoals 
die geldt op het moment van de schadeveroorzakende gebeurtenis. 
In dat geval is de aansprakelijkheid van Securitas beperkt tot 
€ 10.000,= per gebeurtenis of reeks van samenhangende 
gebeurtenissen en per jaar.

8.3 Aansprakelijkheid van Securitas voor door Opdrachtgever geleden 
indirecte of gevolgschade, met inbegrip van - maar niet uitsluitend 
– gederfde winst, gemiste omzet, Schade door bedrijfsstagnatie en 
gemiste besparingen, wordt uitgesloten.

8.4 Securitas aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de 
consequenties van onjuiste door of namens Opdrachtgever 
verstrekte informatie en evenmin voor eventuele onjuistheid of 
onvolledigheid ontstaan bij het doorgeven of doorsturen van 
informatie, voor vertragingen of fouten bij de verzending van 
informatie, voor communicatiestoringen, moeilijke bereikbaarheid 
van door Opdrachtgever genoemde personen, (de con-
sequenties van) computer-, pager-, telefoon- of faxstoringen, 
programmeerfouten, storingen of verbrekingen van vaste 
telefoonlijnen, ongeacht de oorzaak hiervan.

8.5 Tenzij de Schade is veroorzaakt door opzet/grove schuld van 
Securitas zal Opdrachtgever Securitas vrijwaren tegen alle 
aanspraken van derden, direct of indirect, verband houdende met 
(het gebruik van) het Product en zal zij Securitas alle Schade, 
waaronder begrepen (juridische) adviseurskosten, vergoeden die 
Securitas lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

8.6 Opdrachtgever is verplicht het oplopen van verdere of andere 
Schade, voor zover redelijkerwijs mogelijk, te beperken.

8.7 Opdrachtgever dient Securitas in kennis te stellen van elke klacht, 
althans mogelijke aansprakelijkheid in verband met (de levering van) 
het Product, schriftelijk en voldoende gedetailleerd en binnen dertig 
(30) dagen nadat de oorzaak van deze klacht, althans mogelijke 
aansprakelijkheid, door Opdrachtgever werd geconstateerd (of naar 
redelijkheid geconstateerd had kunnen worden); op voorwaarde 
echter dat indien Opdrachtgever deze kennisgeving niet binnen 
zes (6) maanden aan Securitas doet, Securitas niet verplicht is om 
welke vergoeding dan ook met betrekking tot deze klacht, althans 
mogelijke aansprakelijkheid, te voldoen. 

9 VERZEKERING 
9.1 Securitas dient gedurende de looptijd van deze Overeenkomst 

een verzekering in stand te houden voor de door Securitas uit 
hoofde van deze Overeenkomst aanvaarde aansprakelijkheid, 
voor zulke bedragen en onder zulke voorwaarden als Securitas 
naar eigen goeddunken bepaalt. De door Securitas gesloten 
aansprakelijkheidsverzekering dekt geen verliezen die voortvloeien 
uit handelingen of nalatigheden van Opdrachtgever. Securitas 
dient aan Opdrachtgever op diens schriftelijk verzoek een 
verzekeringscertificaat te verstrekken, waaruit het bestaan van 
boven vermelde verzekering blijkt. 

10 BEËINDIGING 
10.1 Opdrachtgever is bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, naar 

keuze geheel of gedeeltelijk, met een opzegtermijn van tien 
(10) dagen in het geval en tegen het moment dat Securitas een 
verplichting uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk 
nakomt, en deze toerekenbare tekortkoming niet herstelt binnen 
een redelijke termijn na schriftelijke ingebrekestelling met dien 
verstande dat het niet nakomen van een verplichting bij de 
uitvoering van de Overeenkomst slechts tot ontbinding zal 
kunnen leiden voor zover de ernst van de niet-nakoming zulks 
rechtvaardigt.

10.2 Securitas kan deze Overeenkomst om gegronde redenen 
beëindigen door schriftelijke opzegging met inachtneming van een 
opzegtermijn tien (10) dagen aan de andere partij. Als gegronde 
redenen gelden voor Securitas, zonder enige beperking: (i) elke 
ernstige of geringe maar aanhoudende niet-nakoming door 
Opdrachtgever van zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst, (ii) 
annulering of aanzienlijke wijziging van de verzekeringsdekking 
van Securitas met betrekking tot deze Overeenkomst, (iii) een 
wijziging in de van toepassing zijnde wetgeving of voorschriften, 
die van grote invloed is op of een grote verandering veroorzaakt 
van de verplichtingen van Securitas uit deze overeenkomst, (iv) 
bij insolvabiliteit van Opdrachtgever, indien opening van een 
insolventieprocedure of soortgelijke procedure werd aangevraagd 
door of tegen Opdrachtgever, of (v) indien sprake is van een 
handeling, nalatigheid of gedrag van Opdrachtgever zodanig dat 
dit naar redelijke overtuiging van Securitas leidt of kan leiden tot 
Schade aan de zaken of reputatie van Securitas. Opdrachtgever 
is verantwoordelijk voor de betaling van het Product conform 
Overeenkomst. Indien de beëindiging van deze Overeenkomst het 
gevolg is van een ernstige niet-nakoming van de verplichtingen van 
Opdrachtgever uit deze Overeenkomst, dan dient Opdrachtgever 
aan Securitas alle kosten te vergoeden die hierdoor door Securitas 
zijn gemaakt.

10.3 Beëindiging van deze Overeenkomst ontheft Securitas van alle 
verdere verplichtingen en uit hoofde van de Overeenkomst. Alle 
vorderingen van Securitas op Opdrachtgever zijn onmiddellijk en in 
hun geheel opeisbaar. Opdrachtgever is gehouden tot onmiddellijke 
teruggave van het Product waar Securitas nog eigenaar van is. 
Securitas heeft daartoe het recht om de terreinen en gebouwen van 
Opdrachtgever te betreden teneinde het Product in bezit te nemen.

11 OVERMACHT 
11.1 Als overmacht – voor zover dit de uitvoering van deze 

Overeenkomst vertraagt of belemmert – wordt beschouwd: een 
situatie, die zich aan de invloed van een der partijen onttrekt zoals 
brand, oorlog, mobilisatie of militaire oproep van vergelijkbare 
omvang, invordering, inbeslagname, valutabeperkingen, opstand 
en burgerlijke oproer, vliegtuigkaping of een terroristische 
daad, epidemieën, pandemieën, tekort aan vervoer, algemeen 
tekort aan materialen of personeelsleden, stakingen of andere 
arbeidsgeschillen en defecten of vertragingen in leveringen door 
onderaannemers die veroorzaakt worden door omstandigheden 
zoal vermeld in dit artikel. 

11.2 De partij die zich op een situatie van overmacht wil beroepen, dient 
de andere partij per direct daarvan in kennis te stellen.

11.3 Ongeacht elke andere bepaling in deze Overeenkomst heeft 
een partij het recht om de Overeenkomst door schriftelijke 
opzegging aan de andere partij per direct te beëindigen, indien de 
overmachtssituatie langer dan dertig (30) dagen duurt. 

12 GEHEIMHOUDING EN GEGEVENSBESCHERMING 
12.1 Elke partij dient geheimhouding te betrachten en mag geen 

vertrouwelijke informatie van de andere partij bekend maken, 
waarvan zij in verband met deze Overeenkomst kennis heeft 



4 van 4

SECURITAS’ ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET LEVEREN 
VAN PRODUCTEN
04-2016 (Productvoorwaarden)

gekregen, tenzij dit in verband met het Product en ter nakoming 
van eventuele andere verplichtingen uit deze Overeenkomst 
vereist is. Informatie wordt als vertrouwelijk beschouwd, indien 
deze op het moment van mededeling door de mededelende partij 
als vertrouwelijk wordt aangeduid of indien deze, gezien de wijze 
waarop deze werd medegedeeld, door de ontvangende partij 
redelijkerwijs als vertrouwelijk beschouwd dient te worden. Geen 
der partijen heeft enige geheimhoudingsverplichting uit hoofde 
van deze Overeenkomst met betrekking tot informatie, die: (i) 
openbaar is of wordt zonder dat in strijd wordt gehandeld met een 
van de verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst; (ii) reeds 
in bezit was van de andere partij vóór het tijdstip, waarop deze 
aan haar in het kader van deze Overeenkomst werd verstrekt; (iii) 
door de andere partij werd verkregen zonder gebruikmaking van of 
verwijzing naar enige door de andere partij verstrekte vertrouwelijke 
informatie; (iv) zonder beperking door een derde werd verstrekt, 
waarbij de ontvangende partij terecht ervan mocht uitgaan dat deze 
derde deze informatie vrijelijk kon verstrekken zonder hierdoor in 
strijd te handelen met enige verplichting jegens de andere partij; 
(v) die werd verstrekt met voorafgaande schriftelijke toestemming 
van de andere partij; of (vi) die werd verstrekt op grond van een 
bevel of eis van een rechtbank, bestuurlijk orgaan of andere 
overheidsinstantie.

13 DIVERSEN
13.1 Securitas is een onafhankelijke aannemer. Niets in deze 

Overeenkomst vormt een samenwerkingsverband of (arbeids)
relatie zoals tussen een principaal en een vertegenwoordiger of 
tussen werkgever en werknemer.

13.2 Indien een bepaling van deze Overeenkomst onuitvoerbaar 
blijkt, zal deze zodanig worden gewijzigd dat deze op basis van 
het toepasselijk recht wettelijk toelaatbaar en uitvoerbaar is. 
Alle overige bepalingen van deze Overeenkomst blijven in een 
dergelijk geval ongewijzigd van kracht. Indien de onuitvoerbare 
bepaling niet dusdanig kan worden gewijzigd, wordt deze uit de 
Overeenkomst geschrapt en blijven alle overige bepalingen van 
deze overeenkomst volledig van kracht.

13.3 Indien de diverse onderdelen van de Overeenkomst met elkaar 
in strijd mochten zijn, geldt ten aanzien van de documenten 
die onderdeel zijn van deze Overeenkomst de hierna vermelde 
rangorde: (i) de Opdrachtbevestiging; (ii) deze bepalingen 
en voorwaarden; en (iii) eventuele andere daaraan gehechte 
documentatie.

13.4 Alle mededelingen in verband met deze Overeenkomst dienen 
schriftelijk te gebeuren en dienen per koerier, fax, per volgende 
dag bezorgd schrijven of aangetekend schrijven te worden 
betekend aan de andere partij op haar adres zoals vermeld in de 
Opdrachtbevestiging of op een ander adres zoals de andere partij 
dit schriftelijk heeft opgegeven. Elke aldus verzonden mededeling 
geldt als ontvangen: (i) indien persoonlijk overhandigd, op het 
moment van overhandiging, (ii) indien per koerier, op het moment 
van overhandiging, (iii) indien per aangetekend schrijven, drie 
(3) werkdagen na de terpostbezorging, en (iv) indien per fax, bij 
ontvangst.

13.5 Geen der partijen mag deze Overeenkomst overdragen zonder 
schriftelijke toestemming van de andere partij, welke toestemming 
door de andere partij niet op onredelijke gronden mag worden 
geweigerd. Securitas mag deze Overeenkomst echter te allen 
tijde overdragen aan de met haar gelieerde ondernemingen, 
dochterondernemingen of opvolgers.

13.6 Deze overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen partijen 
en vervangt alle eerdere afspraken en correspondentie, hetzij 
mondeling hetzij schriftelijk, tussen Securitas en Opdrachtgever. 
Alle niet in deze Overeenkomst opgenomen garanties, 
toezeggingen of afspraken zijn niet afdwingbaar.

13.7 Alle veranderingen en wijzigingen in deze Overeenkomst of een 
deel daarvan zijn voor beide partijen alleen bindend, voor zover zij 
schriftelijk zijn goedgekeurd door een bevoegde vertegenwoordiger 
van die partij.

13.8 Deze Overeenkomst eindigt door afloop van de duur van de 
Overeenkomst of door opzegging zoals in deze Overeenkomst 
bepaald. Artikelen die naar hun aard bestemd zijn om ook na 
beëindiging van de Overeenkomst van kracht blijven, blijven ook na 
beëindiging van de Overeenkomst op beide partijen van toepassing.

14 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK 
14.1 Op deze overeenkomst en op de uitleg hiervan is uitsluitend 

Nederlands recht van toepassing, zonder verwijzing naar de regels 
daarvan betreffende conflicterend recht. Partijen onderwerpen zich 
bij deze aan de exclusieve rechtsbevoegdheid van de rechtbank 
te Haarlem. Alle bepalingen in deze Overeenkomst zijn uitsluitend 
van toepassing voor zover op grond van het toepasselijk recht 
toelaatbaar.


