
 

 

Nanobyte 
M.Dotingalaan 18 
1381 GC Weesp  
 

Artikel 1. Definities  

1.1. Onder 'de afnemer' wordt in deze voorwaarden verstaan de opdrachtgever, dan wel een ieder die met Nanobyte een overeenkomst 

aangaat of wil aangaan, of voor wie Nanobyte een aanbieding of installatie doet, een leverantie of een prestatie verricht, alsmede diens 

rechtsopvolgers.  

1.2. Onder een installatie verstaat Nanobyte: het werk dat door het verrichten van montage‐ en installatiewerkzaamheden wordt 

opgeleverd.   

1.3 Aflevering: het leveren van de apparatuur op een overeengekomen plaats, zonder dat de apparatuur wordt opgeleverd; 1.4 Oplevering: 

het monteren, installeren en bedrijfsvaardig maken van de op een overeengekomen plaats afgeleverde apparatuur, conform richtlijnen van 

Nanobyte  

Artikel 2. Toepasselijkheid  

2.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Nanobyte en de afnemer van welke aard dan 

ook, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Afwijkingen dienen uitsluitend schriftelijk met Nanobyte overeengekomen te 

worden.  

2.2. Nanobyte is gevestigd in Weesp, KvK, 32098035  

2.3. Indien Nanobyte niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden 

niet toepasselijk zouden zijn of dat Nanobyte het recht zou verliezen om in toekomstige al dan niet gelijksoortige gevallen, de strikte 

naleving van deze voorwaarden te verlangen.  

2.4. Inkoop‐ en andere voorwaarden, welke de afnemer van toepassing verklaart, verbinden Nanobyte niet, tenzij deze schriftelijk door 

Nanobyte zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat Nanobyte een mededeling van de 

afnemer dat deze de voorwaarden van Nanobyte niet aanvaardt en zijn eigen voorwaarden toepasselijk verklaart, onweersproken laat.  

2.5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet van toepassing is, blijven deze voorwaarden voor 

het overige van kracht.  

2.6. Wanneer een of meerdere bepalingen of onderdelen van deze algemene voorwaarden vernietigbaar zouden zijn, c.q. vernietigd zou 

worden, dan blijven de overige bepalingen c.q. onderdelen van die artikelen volledig in tact.  

Artikel 3: Leverings‐, montage‐ en installatiewerkzaamheden  

3.1. Nanobyte verricht leverings‐, montage‐ en installatiewerkzaamheden op de tussen partijen overeengekomen locatie. De montage‐ en 

installatiewerkzaamheden worden door Nanobyte verricht, op de wijze en met de middelen die Nanobyte noodzakelijk acht. Nanobyte 

houdt daarbij zoveel mogelijk rekening met door de afnemer kenbaar gemaakte wensen. De afnemer zal op het tussen partijen 

overeengekomen tijdstip of dagdeel voor zijn rekening en risico zorgdragen voor de noodzakelijke ruimten die door Nanobyte nodig is voor 

montage en of installatie.  

3.2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoren de volgende werkzaamheden, leveringen en voorzieningen niet tot de uit de 

overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van Nanobyte:  

Alle bij de aanleg voorkomende graaf‐, straat‐, smeed‐, breek‐, timmer‐, metsel‐, schilder‐ en bouwkundige werkzaamheden en 

steigerwerk.  

Het aanbrengen van ijzer‐, buis‐ en latwerk voor bevestiging en waar nodig van buizen en kokers voor beveiliging van kabels. Het 

voorkomende sterkstroomwerk zoals het aansluiten en aanleggen van één of meer lichtpunten en één of meer wandcontactdozen. 

Nanobyte medewerkers zullen zich nimmer begeven in een kruipruimte.  

3.3. De elektrische energie benodigd voor de uitvoering van de werkzaamheden en voor het functioneren van het systeem dient door de 

afnemer aan Nanobyte ter beschikking worden gesteld.  



 

 

3.4. Nanobyte stelt als voorwaarde voor een installatie dat de juiste, door provider goedgekeurde, benodigde hardware voor een installatie 

reeds aanwezig is op het moment van installeren. Indien een installatie niet werkend kan worden opgeleverd vanwege ondeugdelijke 

hardware zullen voorrijkosten, danwel de installatieprijs worden berekend, conform de geldende tarieven.  

3.5. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, worden de montage‐, installatie‐, en opleveringswerkzaamheden verricht op 

werkdagen (maandag tot en met vrijdag) van 09.00 tot 17.00 uur, met uitzondering van algemeen erkende feestdagen.  

3.6. Nanobyte is bevoegd, indien zij dit wenselijk of noodzakelijk acht, voor een juiste uitvoering van de aan haar verstrekte opdrachten 

derden in te schakelen. De kosten hiervoor zullen aan de afnemer worden doorberekend conform de verstrekte en door de afnemer 

goedgekeurde prijsopgaven.  

Artikel 4. Offertes en overeenkomsten  

4.1. Alle door Nanobyte gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en gebaseerd op de door 

de afnemer verstrekte gegevens, ontwerpen, tekeningen en daaraan ontleende gegevens.  

4.2. Door Nanobyte verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.  

4.3. Nanobyte zal alle gemaakte afspraken betreffende leverings‐, montage en installatiewerkzaamheden bevestigen. Een afspraak met 

Nanobyte is bindend. Indien afspraken op verzoek van de afnemer worden geannuleerd zullen hiervoor annuleringskosten in rekening 

worden gebracht van € 40,‐ incl. btw.  

4.4. Indien Nanobyte de afnemer op de afgesproken dag of dagdeel niet aanwezig treft op het installatieadres zal Nanobyte voorrijkosten 

in rekening brengen.   

4.5. Ingeval er sprake is van een meerwerk zal dit automatisch invloed hebben op de overeengekomen prijs of op het overeengekomen 

tijdstip van levering. Een en ander komt voor rekening/risico van de afnemer. Ingeval een wijziging in de overeengekomen diensten en/of 

leveringen leidt tot minder werk en tot een vermindering van de afgesproken prijs, behoudt Nanobyte zich het recht voor om de afnemer 

de door Nanobyte reeds gemaakte kosten, alsmede de gederfde winst, in rekening te brengen.  

Artikel 5: Betalingen  

5.1. Voor zover schriftelijk geen andere betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen, dient betaling door de afnemer aan Nanobyte te 

geschieden middels een eenmalige machtiging of binnen 14 dagen na factuurdatum. Betaling kan in het laatste geval door storting of 

overmaking op een door Nanobyte aangewezen bank‐ of girorekening. De op de bank/giroafschriften vermelde valutadatum wordt als dag 

van betaling aangemerkt.  

5.2. Nanobyte heeft te allen tijde het recht geheel of gedeeltelijke vooruitbetaling van de prijs te vorderen, dan wel te leveren onder 

rembours.  

5.3. Indien de afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal de afname van rechtswege in 

verzuim zijn en heeft Nanobyte, onverminderd haar overige toekomende rechten, het recht, te hare keuze aan de afnemer over het gehele 

verschuldigde bedrag vertragingsrente in rekening te brengen.  

Deze vertragingsrente zal worden berekend vanaf de vervaldag van de betrokken factuur tot en met de dag der algehele voldoening.   

5.4. Alle te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de afnemer. De buitenrechtelijke kosten 

bedragen minimaal € 150,00 exclusief BTW.  

5.5. Indien Nanobyte daartoe aanleiding ziet, kan Nanobyte nadere zekerheid in verband met de betaling verlangen, bij gebreke waarvan zij 

de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.  

5.6. Binnenkomende betalingen strekken steeds ter voldoening van de oudste vorderingen bij Nanobyte openstaande rekeningen met 

nevenvorderingen in de volgorde; rente, kosten, hoofdsom, vervangende schadevergoeding en andere eventuele vergoedingen.  

5.7. Indien de afnemer met enige betaling in verzuim is, ook al zou dit ten gevolge van een andere overeenkomst zijn of bij Nanobyte 

anderszins twijfel ontstaan over de kredietwaardigheid van de afnemer, worden alle door de afnemer aan Nanobyte te betalen bedragen 

volledig en terstond opeisbaar, ongeacht de stand der opdracht.   

Nanobyte kan in dat geval voorts naar haar eigen keuze‐ de uitvoering van enig of alle voor de afnemer aanvaarde opdrachten geheel of 

gedeeltelijk opschorten tot dat al hetgeen ingevolge dit artikel opeisbaar is geworden, is betaald binnen een door Nanobyte te stellen 

termijn.  



 

 

Indien de betaling niet binnen die termijn heeft plaatsgevonden kan Nanobyte enige of alle overeenkomsten met de afnemer ontbinden 

d.m.v. een schriftelijke verklaring, onverminderd haar rechten op schadevergoeding en onverminderd het geen nog zal worden gesteld 

over ontbinding.  

5.8. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening te geschieden. Reclames schorten betalingsverplichtingen van de afnemer 

noch geheel, noch ten dele op.  

Artikel 6. Overmacht  

6.1. Indien Nanobyte door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de werkzaamheden (verder) uit te voeren, is 

Nanobyte gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de werkzaamheden door een daartoe strekkende schriftelijke 

mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijke te ontbinden, onverminderd het recht van Nanobyte op betaling 

door de afnemer voor reeds door Nanobyte verrichtte prestaties, voordat sprake was van de overmachtsituatie, dan wel de (verdere) 

uitvoering van de werkzaamheden op te schorten.   

6.2. Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, waardoor Nanobyte tijdelijk of blijvend niet in staat is aan haar verplichtingen te 

voldoen, zoals werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, overheidsregelingen, waaronder in ieder geval in‐ en uitvoerverboden, 

contingenteringen en bedrijfsstoringen bij haar c.q. bij haar toeleveranciers, alsmede toerekenbare tekortkomingen door haar 

toeleveranciers, waardoor Nanobyte haar verplichtingen jegens de afnemer niet (meer) kan nakomen.  

Onder overmacht wordt tevens verstaan; het niet werkend kunnen opleveren van een verbinding ten gevolge van nalatigheid, 

ondeugdelijke hardware of niet goedgekeurde apparatuur.  

Artikel 7. Aansprakelijkheid  

7.1. Nanobyte garandeert gedurende 6 maanden vanaf de datum van levering c.q. montage c,q, installatie, de deugdelijkheid van de door 

haar geleverde zaken en/of verrichte werkzaamheden, met dien verstande dat deze garantie slechts geldt indien het geleverde op 

verantwoorde wijze wordt gebruikt.   

Nanobyte is uit hoofde van de vermelde garantie slechts aansprakelijk voor gebreken, waarvan de afnemer bewijst, dat zij binnen de 

garantieduur van 6 maanden zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als direct gevolg van de ondeugdelijkheid van materiaal, fabricage of 

uitvoering danwel installatie.   

7.2. Nanobyte is uit hoofde van de garantie slechts gehouden het ondeugdelijke te hare beoordeling te vervangen of te herstellen. De in 

verband met de vervanging c.q. het herstel door Nanobyte te maken en/of verblijfskosten dienen te worden vergoed door de afnemer.  

7.3. Niet tegenstaande vervanging of herstel blijft de oorspronkelijke garantieduur op het vervangen of herstelde goed gehandhaafd.  

7.4. Ter zake van de door Nanobyte uitgevoerde reparatie – of revisiewerkzaamheden wordt, tenzij anders is overeengekomen, alleen 

garantie gegeven op de deugdelijkheid van de uitvoering der opgedragen bewerkingen.  

7.5 Indien Nanobyte ter voldoening aan haar garantieverplichting onderdelen vervangt, worden de vervangen onderdelen eigendom van 

Nanobyte  

7.6. Het niet nakomen door Nanobyte van haar garantieverplichtingen ontslaat op de afnemer niet van de verplichtingen, die voor hem 

voortvloeien uit enige met Nanobyte gesloten overeenkomst.  

7.7. Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit met Nanobyte gesloten 

overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, is Nanobyte  

7.8. De garantie vervalt indien de afnemer werkzaamheden aan het geleverde verricht danwel doet of laat verrichten of het geleverde 

onoordeelkundige en/of ondoelmatig gebruikt danwel doet of laat gebruiken.  

7.9. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d,), gegevensverlies of ‐vermindering, en/of 

gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertragingen in de levertijd van goederen en diensten, is 

uitdrukkelijk uitgesloten.  

7.10. Nanobyte is niet aansprakelijk voor de door haar medewerkers en/of de door haar ingeschakelde derden aan de afnemer of derden 

toegebrachte schade, uit welke hoofde of door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of grove schuld. 7.11. Voor schade 

van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan 

normale doeleinden van door Nanobyte geleverde goederen, is Nanobyte niet aansprakelijk. 7.12. Oplevering van het werk geschiedt door 

ondertekening van de eenmalige machtiging en/of werkbon. Reclamaties of schade meldingen dienen binnen 24 uur na oplevering van het 

werk aan Nanobyte te worden gemeld.  



 

 

7.13. Garanties op producten anders dan de diensten van Nanobyte bestaan uit de standaard fabrikanten garantie.   

7.14. De aansprakelijkheid van Nanobyte in verband met de door haar aanvaarde opdracht gaat niet verder dan de voldoening van hetgeen 

Nanobyte in gevolge garantie op zich heeft genomen. Deze geldt als enige en algehele schadevergoeding, zodat ieder andere 

aansprakelijkheid van Nanobyte hetzij voor directe, hetzij voor indirecte schade, kosten en interessen is uitgesloten.  

7.15. De voldoening van hetgeen Nanobyte ingevolge garantie op zich heeft genomen, geldt eveneens als enige en algehele 

schadevergoeding;  

Iedere verdere aansprakelijkheid hetzij voor directe, hetzij voor indirecte schade, kosten en interessen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.  

7.16 Nanobyte is niet aansprakelijk voor kosten, schade, en interessen, die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van schending 

van octrooien, licenties of andere rechten van derden als gevolg van gebruik van door of vanwege de afnemer verstrekte gegevens. De 

afnemer is gehouden tot schadeloosstelling van Nanobyte voor alle kosten, schade en de interessen, die voor deze ter zake mochten 

ontstaan als direct of indirect gevolg van rechtsvorderingen van derden.  

7.17. Het door Nanobyte in behandeling nemen van een reclame betekent niet, dat zij deze reclame beschouwd als tijdig of terecht 

ingediend.  

Retourzendingen worden uitsluitend aangenomen na voorafgaande toestemming van Nanobyte en mits franco toegezonden.  

Artikel 8. Persoonsgegevens en Privacy  

8.1. Nanobyte zal zonder schriftelijke toestemming van de provider geen gebruikmaken van de persoonsgegevens. Indien deze 

toestemming schriftelijk wordt verkregen kunt u indien u hier bezwaar tegen heeft, dit schriftelijk kenbaar maken aan Nanobyte.  

Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillen  

9.1. Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsgeschillen is uitsluitend het Nederlands recht van 

toepassing.  

9.2. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de werkzaamheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de 

betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter in de woonplaats van de 

afnemer of naar keuze van Nanobyte, tenzij anders is overeengekomen.  

9.3. Nanobyte is gerechtigd van tijd tot tijd deze algemene verkoop‐, leverings‐ en betalingsvoorwaarden te wijzigen.  

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud/eigendomsoverdracht  

10.1. De eigendom van door Nanobyte geleverde goederen gaat niet eerder op de afnemer over dan nadat deze de koopprijs voor de 

betreffende door Nanobyte aan hem verkochte en geleverde goederen, wegens aan hem verleende diensten en/of voor hem verrichte 

werkzaamheden, alsmede alle bedragen tot betaling waarvan hij wegens tekort schieten in de nakoming van die betreffende 

overeenkomst door Nanobyte zal zijn aangesproken, zal hebben voldaan, ook dan wanneer tussen de afnemer en Nanobyte een rekening 

courant verhouding bestaat. In dat laatste geval gaat de eigendom niet eerder over dan wanneer het saldo van die verhouding nihil is.  

10.2. De afnemer is niet gerechtigd de door Nanobyte geleverde goederen te bezwaren of daarop enig beperkt recht te vestigen. Hij is 

bevoegd de door Nanobyte geleverde goederen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening aan te wenden en/of aan derden te 

leveren, zulks echter slechts onder het maken van een met het vorige artikel overeenkomend beding.   

10.3. De afnemer is gehouden ten aanzien van alle goederen, waarop het eigendomsvoorbehoud van Nanobyte rust, de in het 

maatschappelijk verkeer betamende zorgvuldigheid aan te wenden, Nanobyte tot die goederen toegang te verschaffen en haar onverwijld 

van ieder actie van derde, welke op nadelige wijze voor haar betrekking heeft/kan hebben op door haar geleverde goederen, schriftelijk te 

informeren.   

10.4. Indien de afnemer niet tijdig aan zijn verplichtingen voldoet, is Nanobyte , nadat de wederpartij ter zake in verzuim zou zijn geraakt, 

gerechtigd alle door Nanobyte geleverde goederen voor rekening van de afnemer onmiddellijk terug te nemen, zonder dat daartoe een 

nadere ingebrekestelling zal zijn vereist en ondanks het feit dat leveranties mochten hebben plaats gehad nadat de afnemer met de 

nakoming van enige verplichtingen in verzuim is geraakt.  

10.5. In geval voorbehouden eigendom ingevolge vermengingen, be‐ of verwerking van de geleverde goederen tenietgaat zal de afnemer 

de eigendom van het daardoor ontstane goed als vertegenwoordiger van en derhalve namens Nanobyte verwerven. Nanobyte is alsdan tot 

de eigendom daarvan gerechtigd in de verhouding van de waarde van de door haar geleverde goederen tot de waarde van het tot stand 

gebrachte goed.  



 

 

10.6 De afnemer is steeds gehouden op eerste verzoek van Nanobyte aan laatstgenoemde een bezitloos pandrecht te verschaffen op alle 

goederen, die hij door vermenging, be‐ of verwerking tot stand brengt. Tevens verschaft hij Nanobyte conform voor het geval dat 

voornoemde bedoelde mede eigendom niet tot stand zou zijn gekomen, reeds thans voor dat geval bezitloos pandrecht op dat 

toekomstige goed.  

10.7. De afnemer verleent reeds thans voor iedere door hem te geven opdracht tot levering van goederen, die hij aan derden zal 

doorleveren, een bezitloos pandrecht, als genoemd in het vorige artikel, op alle vorderingen, die voor hem uit die leveringen voortvloeien. 

In geval van verzuim van de afnemer is Nanobyte gerechtigd tot het doen van kennisgeving aan de debiteur van de alsdan verpande 

vordering. De afnemer zal Nanobyte bij de inning van de verpande vordering met alle hem ter beschikking staande middelen bijstaan en 

alle door Nanobyte wenselijk geacht de informatie en bescheiden aan laatstgenoemde verschaffen”.  

Artikel 11. Vrijwaring  

11.1. De afnemer is gehouden Nanobyte te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schade en interessen, welke ten laste van 

Nanobyte mochten komen als gevolg van aanspraak van derden tegen Nanobyte ter zake van: ∙ onbehoorlijke uitvoering van het vervoer 

van de goederen;  

∙ schending van rechten, waaronder octrooien of licenties van derden als gevolg van het gebruik van gegevens of modellen, welke 

Nanobyte door vanwege de afnemer voor de uitvoering van enige opdracht zijn verstrekt;  

∙ tekortkomingen of beweerde tekortkoming of het enkele gebruik van door Nanobyte verkochte en geleverde en door de afnemer 

gebruikt of doorverkochte goederen.  

11.2 In geval van aanspraak wegens schending van rechten is Nanobyte gerechtigd de fabricage en/of de levering zonder meer terstond te 

staken of op te schorten. Hiervan doet Nanobyte zo spoedig mogelijk mededeling aan de afnemer (zonder dat Nanobyte nochtans enige 

aansprakelijkheid aanvaardt voor het niet ontvangen van deze mededeling)”.  

Artikel 12. Leveringstermijn  

12.1. De leveringstermijn blijkt uit de orderbevestiging. De termijn gaat in op het moment van de schriftelijke bevestiging van de order 

door Nanobyte, doch niet voordat Nanobyte van de afnemer alle voor de uitvoering van de opdracht de benodigde gegevens en materialen 

heeft ontvangen. De afnemer is gehouden bedoelde gegevens en materialen aan Nanobyte te doen toekomen, zonder dat zij daarom hoeft 

te vragen. Indien op de datum van de orderbevestiging de afnemer aan Nanobyte enige betaling verschuldigd is, begint de leveringstermijn 

eerst te lopen op de dag waarop Nanobyte deze betaling volledig heeft ontvangen.  

12.2. De hiervoor bedoelde, uit de orderbevestiging blijkende, leveringstermijn wordt steeds als streeftermijn beschouwd, derhalve betreft 

het geen fatale termijn. Bij niet tijdige levering dient de afnemer Nanobyte, derhalve in gebreke te gestellen. De daarbij aan Nanobyte te 

stellen termijn voor nakoming zal steeds tenminste 4 weken (geachte worden te) bedragen. Een overschrijding van de leveringstermijn 

geeft de afnemer geen recht tot het vorderen van schadevergoeding, tot het weigeren der goederen of tot geheel of gedeeltelijke 

ontbinding van de overeenkomst.  

12.3. In geval van blijvende onmogelijkheid tot levering zijn Nanobyte en de afnemer elk gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke 

ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring. In geval van tijdelijke onmogelijkheid kan dit slechts geschieden wanneer 

deze onmogelijkheid tenminste 2 maanden na voornoemde 4 weken zou hebben voortgeduurd. 12.4. Iedere vordering hoe ook genaamd, 

ter zake van niet tijdige levering behoudens de vordering tot nakoming c.q. ontbinding van de overeenkomst, wordt uitgesloten.  

12.5. De leveringstermijn eindigt op het moment, waarop Nanobyte de afnemer of de expediteur die de zaak aan de afnemer zal (doen) 

bezorgen, schriftelijk (begrepen: per e‐mail of telefax) of per telefoon heeft medegedeeld dat de zaak in haar fabriek voor verzending 

gereed zijn.   

12.6. Het is Nanobyte toegestaan goederen in gedeelte te leveren. Indien de goederen in gedeelte worden geleverd, is Nanobyte bevoegd 

elk gedeelte afzonderlijk te factureren.  

Artikel 13. Ontbinding  

13.1. Indien de afnemer jegens Nanobyte in verzuim is met de nakoming van enig overeenkomst, alsmede in geval van (het aanvragen van) 

faillissement, surseance van betaling of het aanvragen daarvan, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de afnemer danwel onder 

curatele stelling van de afnemer, heeft Nanobyte het recht de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst 

onmiddellijk geheel of ten dele zonder gerechtelijke toestemming te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring aan de 

afnemer. Een en ander ter keuze van Nanobyte, zonder dat laatstgenoemde tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden, doch 

onverminderd de Nanobyte overige toekomende rechten. In voornoemde gevallen is elke vordering die Nanobyte ten laste van de afnemer 

heeft of krijgt direct opeisbaar”.  

 


