
Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan Advies- en ingenieursburo Dynatech 
 
Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan Advies- en ingenieursburo Dynatech 
B.V. (Dynatech) te Rijnsburg, met uitzondering van opdrachten aan Dynatech welke uitsluitend betrekking hebben op de 
levering van (standaard) apparatuur. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitdrukkelijke uitsluiting van 
(algemene) voorwaarden van opdrachtgever. 
 
Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend in het geval deze schriftelijk tussen Dynatech en 
opdrachtgever zijn overeengekomen. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te 
Leiden. 
 

1. Inhoud opdracht en aanbieding 

1.1 De inhoud van de opdracht wordt bepaald door de in de aanbieding opgenomen omschrijving van de 
werkzaamheden, inclusief alle wijzigingen die naderhand in overleg worden aangebracht. 
 

1.2 Een overeenkomst betreffende het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht komt tot stand doordat een door 
Dynatech uitgebrachte aanbieding door opdrachtgever wordt aanvaard. In de aanbieding wordt aangegeven 
waarin de opgedragen werkzaamheden zullen resulteren. 
 

1.3 Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de opdracht zijn bindend zodra deze tussen partijen zijn 
overeengekomen. Zij dienen vervolgens als zodanig schriftelijk te worden vastgelegd. 
 

1.4 De opdracht zal worden uitgevoerd binnen de in de aanbieding vermelde, geschatte termijn, tenzij zulks onder 
de gegeven omstandigheden redelijkerwijs niet kan worden gevergd. Indien overschrijding van de termijn 
dreigt, heeft Dynatech de plicht zo spoedig mogelijk met opdrachtgever te overleggen. Dynatech zal niet door 
het enkel verstrijken van de termijn zonder voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling in verzuim zijn. 
 

1.5 Met het aanvaarden van een opdracht tot het ontwikkelen van (een) (experimentele) werkwijze(n), 
(experimente(e)l(e) model(len), apparatuur, rekenmethode(n) en/of computerprogrammatuur, verbindt 
Dynatech zich tot niet meer dan bij het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden te streven naar een 
voor opdrachtgever bruikbaar resultaat.  
 

1.6 Tenzij in de aanbieding anders is vermeld, zal Dynatech de aanbieding gestand doen totdat definitief bericht van 
opdrachtgever is ontvangen. In het geval een opdracht wordt verleend op een datum gelegen twee maanden of 
langer na de aanbiedingsdatum, behoudt Dynatech zich het recht voor in de aanbieding wijzigingen aan te 
brengen. 
 

1.7 Indien de opdracht (mede) inhoudt de levering van (een) stoffelijke za(a)k(en) geldt - onverminderd het 
bepaalde in artikel 1.5 – dat met betrekking tot deze stoffelijke za(a)k(en) door Dynatech geen andere garantie 
wordt gegeven dan in de aanbieding is omschreven. 

 

2. Prijs en betaling 
 

2.1 De door opdrachtgever aan Dynatech te betalen prijs zal worden bepaald door nacalculatie op grond van de bij 
Dynatech gebruikelijke methoden en tarieven, tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk een “vaste prijs” is 
opgenomen. Is in de aanbieding een “richtprijs” opgenomen, dan geeft het vermelde bedrag niet meer aan dan 
een vrijblijvende schatting van de kosten. Is in de aanbieding een “vaste prijs” opgenomen, dan geldt deze regel 
als overeengekomen prijs. Tenzij anders vermeld, zijn alle door Dynatech in de aanbieding genoemde bedragen 
exclusief omzetbelasting (BTW). 
 

2.2 Indien opdrachtgever daarom verzoekt, kan Dynatech een limietbedrag aanhouden. In dat geval heeft Dynatech 
het recht om de voortzetting van de werkzaamheden, voorzover daarvoor meer aan de uitvoering van de 
opdracht moet worden besteed dan overeenkomend met dit limietbedrag, op te schorten totdat in overleg met 
opdrachtgever een nadere financiële regeling tot stand is gekomen. 
 

2.3 Opdrachtgever is verplicht tot betaling van de rekeningen in Euro munt binnen (30) dertig dagen na de 
factuurdatum en – zonder nadere ingebrekestelling – tot betaling van zowel de wettelijke rente als de kosten 
van invordering indien opdrachtgever deze betalingstermijn van (30) dertig dagen overschrijdt. 
 

2.4 Dynatech behoudt zich het recht voor periodieke rekeningen te zenden en/of vooruitbetaling te verlangen.  
 

3. Resultaten uit opdracht 
 

3.1 Opdrachtgever heeft de volle en vrije beschikking over de resultaten van de opdracht, zoals door Dynatech aan 
opdrachtgever verschaft. Dit recht van opdrachtgever is exclusief gedurende de periode waarin Dynatech 
overeenkomstig artikel 4.3 tot geheimhouding is verplicht, zulks behoudens het bepaalde in de artikelen 3.2 en 
3.4. 
 

3.2 Gedurende de periode waarin Dynatech overeenkomstig artikel 4.3 tot geheimhouding is verplicht, heeft 
Dynatech het recht de resultaten als bedoeld in artikel 3.1 uitsluitend voor zichzelf te gebruiken. 
 



3.3 Na afloop van de periode waarin Dynatech overeenkomstig artikel 4.3 tot geheimhouding is verplicht, heeft 
Dynatech het recht de resultaten als bedoeld in artikel 3.1 ook ten behoeve van derden te gebruiken en door 
derden te laten gebruiken. 
 

3.4 Dynatech houdt te alle tijde het volledig eigendomsrecht van: 
 
a. de kennis en ervaring bij Dynatech; 
b. de nieuwe kennis en ervaring, door de uitvoering van de opdracht verkregen; 
c. de (experimentele) werkwijzen, (experimentele) modellen, apparatuur, rekenmethoden en 
computerprogrammatuur voortgekomen uit de 
 uitvoering van de opdracht, waarvan de ontwikkeling niet direct met de opdracht was beoogd; 
d. de resultaten welke buiten de opdracht als bedoeld in artikel 1.1 worden verkregen. 
 

3.5 Dynatech heeft – onverminderd het bepaalde in artikel 3.4 – te alle tijde het recht om de hierboven sub 3.4a en 
b bedoelde (nieuwe) kennis en ervaring, de sub 3.4c bedoelde (experimentele) werkwijzen, (experimentele) 
modellen, apparatuur, rekenmethoden en computerprogrammatuur en de sub 3.4d bedoelde resultaten voor 
zichzelf te gebruiken en voor en door derden te (laten) gebruiken. 
 

3.6 Een door Dynatech uitgebracht rapport mag slechts woordelijk en in zijn geheel door opdrachtgever worden 
gepubliceerd of op andere wijze openbaar worden gemaakt. Publiceren of openbaar maken in andere vorm c.q. 
op andere wijze is uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van Dynatech. Onder openbaar maken 
wordt mede verstaan het ter inzage geven aan anderen dan rechtstreeks belanghebbenden. 
 

3.7 Opdrachtgever is slechts na voorafgaande schriftelijk toestemming van Dynatech gerechtigd (een deel van) de 
resultaten van de opdracht aan te wenden ten behoeve van het instellen van claims, voor het voeren van 
gerechtelijke procedures, voor reclamedoeleinden, voor publicatie en/of voor andere (dergelijke) toepassingen. 
 

3.8 Opdrachtgever is slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Dynatech gerechtigd de naam en/of 
beeldmerk van Dynatech te gebruiken, behoudens indien en voor zover zulks het directe gevolg is van het 
woordelijk en in zijn geheel publiceren door opdrachtgever van een door Dynatech uitgebracht rapport als 
bedoeld in artikel 3.6. Onder gebruik van de naam en/of het beeldmerk van Dynatech in de zin van dit artikellid 
wordt uitdrukkelijk ook verstaan het door of in opdracht van opdrachtgever (doen) aanbrengen van de naam 
en/of beeldmerk van Dynatech op producten, apparatuur, materialen, e.d., welke in of door Dynatech zijn 
beproefd, of welke (mede) al resultaat van de opdracht door en/of voor opdrachtgever zijn ontwikkeld en/of 
vervaardigd. 
 

3.9 Indien een opdracht ingevolge het bepaalde in artikel 1.1 (mede) tot doel heeft de ontwikkeling en/of 
vervaardiging van (een) (experimentele) werkwijze(n), experimente(e)l(e) model(len), apparatuur, 
rapport(ten), tekening(en), rekenmodel(len), computerprogrammatuur en/of (een) andere stoffelijke 
za(a)k(en), komt (komen) de betreffende za(a)k(en) toe aan c.q. is (zijn) de betreffende za(a)ke(en) eigendom 
van opdrachtgever, zulks behoudens het auteursrecht van Dynatech en alle (eventuele) rechten van Dynatech 
terzake van het (de) ontwerp(en) van (een deel van) de betreffende za(a)k(en). Andere stoffelijke zaken welke 
in het kader van een opdracht worden ontwikkeld en/of vervaardigd, alsmede alle – niet door opdrachtgever 
verschafte – in verband met de uitvoering van de opdracht gebruikte stoffelijke zaken zijn en blijven eigendom 
van Dynatech. 
 

3.10 Slechts indien zulks schriftelijk is overeengekomen, legt Dynatech de bij de uitvoering van een opdracht 
betrokken personeelsleden voor een bepaalde tijdsduur een plicht tot interne geheimhouding op betreffende 
nader overeen te komen gegevens. De hieraan eventueel verbonden kosten zijn voor rekening van 
opdrachtgever. 
 

4. Geheimhoudingsplicht 
 

4.1 Opdrachtgever zal van specifieke kennis van Dynatech en/of gegevens en/of (andere) informatie welke door 
Dynatech in (verband met) een aanbieding en/of (een) voorstel(len) tot wijziging, aanvulling en/of uitbreiding 
van een opdracht c.q. wordt verschaft geen ander gebruik maken dan voor het vormen van een oordeel over de 
aanbieding c.q. het (de) voorstel(len). 
 

4.2 In het geval zulks bij het verlenen van de opdracht schriftelijk is overeengekomen, verplicht Dynatech zich tot 
geheimhouding van de naam van opdrachtgever en van het feit dat de werkzaamheden zijn verricht gedurende 
een periode welke in beginsel eindigt (2) twee jaar na datum van de eindfactuur. 
 

4.3 Tenzij bij het verlenen van de opdracht anders is overeengekomen, verplicht Dynatech zich gedurende een 
periode van (2) twee jaar na de datum van de eindfactuur tot geheimhouding van de resultaten van de opdracht 
zoals door Dynatech aan opdrachtgever verschaft, behoudens voorzover het betreft (een) (experimentele) 
werkwijze(n), (experimente(e)l(e) model(len), apparatuur, rekenmethode(n) en/of computerprogrammatuur 
waarvan de ontwikkeling niet direct met de opdracht is beoogd. Bij keuringen, analyses, metingen of 
literatuurrecherches strekt de verplichting tot geheimhouding zich niet verder uit dan tot de uitslag van de 
verrichte keuring, analyse, meting of literatuurrecherche als zodanig. 
 

4.4 Indien als gevolg van het door opdrachtgever bekend maken van resultaten van de opdracht misverstanden zijn 
ontstaan, ontheft dit Dynatech van de verplichting tot geheimhouding in de mate die Dynatech redelijkerwijs 
nodig heeft om tegenover derden toelichting op de resultaten te verschaffen. 
 



4.5 Voor informatie van de opdrachtgever waarvan Dynatech bij de uitvoering van de opdracht kennis neemt en die 
door de opdrachtgever uitdrukkelijk als geheim te houden is aangemerkt, geldt een geheimhoudingsverplichting 
van Dynatech. Deze geheimhoudingsverplichting is niet van toepassing op: 
- informatie welke reeds in het bezit is van Dynatech op het moment dat de informatie door opdrachtgever 
aan Dynatech wordt medegedeeld; 
- informatie welke van algemene bekendheid was c.q. is geworden, zonder dat deze algemene bekendheid 
het gevolg is van enig nalaten van 
 Dynatech; 
- informatie welke op rechtmatige wijze door Dynatech is verkregen van een derde en/of door eigen 
onderzoek van Dynatech, zonder op enigerlei 
 wijze gebruik te maken van de als geheim aangemerkte informatie. 
 

4.6 De geheimhoudingsplicht van Dynatech geldt niet indien en voorzover deze in strijd komt met het algemeen 
belang, noch indien en voor zover Dynatech ernstig gevaar voor personen of goederen constateert. In dit laatste 
geval treedt Dynatech indien mogelijk in overleg met opdrachtgever alvorens de gevaarstoestand mede te delen 
aan degenen wier persoon of goed wordt bedreigd en/of de bevoegde autoriteiten.  
 

4.7 Voor het betrekken en/of inschakelen van derden buiten Dynatech bij de uitvoering van de opdracht is 
toestemming van de opdrachtgever vereist, indien en voorzover daardoor voorzienbaar risico met betrekking tot 
geheimhouding optreedt. 
 

4.8 Dynatech behoudt zich, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, het recht voor mededeling te doen aan 
derden of te publiceren omtrent de aard, de globale inhoud van de opdracht en de in het kader van de opdracht 
verrichte activiteiten. 
 

4.9 Slechts indien zulks bij het aangaan van de opdracht schriftelijk is overeengekomen, is Dynatech gedurende de 
uitvoering van de opdracht verplicht zich te onthouden van het aanvaarden van opdrachten van derden op het 
gebied van de opdracht als bedoeld in artikel 1.1.  
 

4.10 Slechts indien zulks schriftelijk is overeengekomen, legt Dynatech de bij de uitvoering van een opdracht 
betrokken personeelsleden voor een bepaalde tijdsduur een plicht tot interne geheimhouding op betreffende 
nader overeen te komen gegevens. De hieraan eventueel verbonden kosten zijn voor rekening van 
opdrachtgever. 

 

5. Bescherming kennis 
 

5.1 Voorzover de uitvoering door Dynatech van de opdracht leidt tot octrooieerbare resultaten, heeft opdrachtgever 
het recht op zijn naam en voor zijn rekening octrooi aan te vragen, tenzij de uitvinding (een) resulta(a)t(en) 
betreft, hetwelk (welke) niet met de opdracht werd(en) beoogd. Indien opdrachtgever tot octrooiaanvragen 
overgaat, verbindt hij zich daardoor tot vergoeding aan Dynatech van het bedrag dat Dynatech verschuldigd 
mocht worden aan de uitvinder in dienst van Dynatech krachtens artikel 10 lid 2 van de Rijksoctrooiwet. 
 

5.2 Opdrachtgever en Dynatech zullen elkaar over en weer melden: 
 
a. hun vermoeden dat octrooieerbare materie is gevonden; 
b. het feit dat een octrooiaanvrage wordt ingediend; 
c. de inhoud van deze aanvrage. 
 
Voorts zullen zij elkaar bij het indienen van octrooiaanvragen alle vereiste medewerking verlenen. 
 

5.3 Indien opdrachtgever niet binnen (3) drie maanden na de melding als bedoeld in artikel 5.2 schriftelijk aan 
Dynatech te kennen heeft gegeven van zijn recht als bedoeld in artikel 5.1 gebruik te willen maken, of indien 
binnen (6) zes maanden na een dergelijke melding geen octrooiaanvrage is ingediend, komt dit recht toe aan 
Dynatech. Onverminderd het bepaalde in artikel 4, heeft Dynatech in dit geval – voorts – het recht om 
desgewenst tot publicatie of anderszins tot openbaarmaking van de octrooieerbare materie over te gaan. 
 

5.4 Maakt de opdrachtgever dan wel Dynatech gebruik van zijn recht om octrooi aan te vragen, dan verleent de 
aanvrager/houder van het octrooi aan de wederpartij op nader overeen te komen voorwaarden een licentie. 

 

6. Aansprakelijkheid 
 

6.1 Dynatech is slechts aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een aan Dynatech verwijtbare 
tekortkoming in de uitvoering van haar verplichtingen. Indien Dynatech, uit hoofde van de in de vorige zin 
bedoelde contractuele aansprakelijkheid en/of uit andere hoofde, aansprakelijk is geldt dat Dynatech slechts 
aansprakelijk is voor directe schade van opdrachtgever tot ten hoogste het bedrag van de prijs die 
opdrachtgever krachtens artikel 2.1 verschuldigd is. Vergoedingen welke door Dynatech ten behoeve van de 
uitvoering van de opdracht aan derden wordt betaald, zijn in nevenbedoeld bedrag niet begrepen. 
 

6.2 Voor schade van opdrachtgever en/of derden voortvloeiende uit de toepassing en/of het gebruik van (een deel) 
van de resultaten van de werkzaamheden van Dynatech zijn Dynatech, haar personeel en niet-ondergeschikten 
die door Dynatech bij de uitvoering van de opdracht zijn (worden) betrokken en/of ingeschakeld, niet 
aansprakelijk, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Dynatech en/of haar personeel 



en/of aan de zijde van bedoelde niet-ondergeschikten. 
 

6.3 Opdrachtgever vrijwaart Dynatech haar personeel en niet-ondergeschikten die door Dynatech bij de uitvoering 
van de opdracht zijn (worden) betrokken en/of ingeschakeld, voor alle aanspraken van derden uit hoofde van 
door deze derden geleden schade voortvloeiende uit de toepassing en/of hetgebruik van (een deel van) de 
resultaten van de werkzaamheden van Dynatech door opdrachtgever en/of derden aan wie de opdrachtgever 
deze resultaten ter beschikking heeft gesteld dan wel (anderszins) ter kennis heeft gebracht, tenzij er sprake is 
van opzet of grove schuld aan de zijde van Dynatech en/of haar personeel en/of aan de zijde van bedoelde niet-
ondergeschikten. 
 

6.4 Dynatech, haar personeel en niet-ondergeschikten die door Dynatech bij de uitvoering van de opdracht zijn 
(worden) betrokken en/of ingeschakeld zijn niet aansprakelijk voor schade aan of voor tenietgaan van stoffen of 
zaken die door opdrachtgever aan Dynatech ter beschikking zijn gesteld, wanneer de aard van de opdracht 
beschadiging of tenietgaan, of het risico daarvan meebrengt. 
 

6.5 Opdrachtgever is verplicht eigenschappen van een stof of zaak die opdrachtgever aan Dynatech in verband met 
de opdracht ter beschikking stelt, die gevaar (zouden kunnen) opleveren, aan Dynatech mede te delen en zo 
mogelijk de stof of zaak, danwel de verpakking daarvan duidelijk als gevaarlijk te kenmerken. Bij gebreke 
daarvan is opdrachtgever jegens Dynatech, haar personeel en niet-ondergeschikten die door Dynatech bij de 
uitvoering van de opdracht zijn (worden) betrokken en/of ingeschakeld, aansprakelijk voor schade die ontstaat 
ten gevolge van (een) zodanige niet medegedeelde eigenschap(pen) van de stof of zaak en vrijwaart 
opdrachtgever Dynatech, haar personeel en niet-ondergeschikten voor dergelijke aanspraken van derden, tenzij 
opdrachtgever bewijst dat hij de betreffende eigenschap(pen) niet kende en ook niet had kunnen kennen. 
 

6.6 a. Dynatech, haar personeel en/of niet-ondergeschikten die door Dynatech bij de uitvoering van de opdracht zijn 
(worden) betrokken en/of ingeschakeld zijn niet aansprakelijk voor schade of letsel die opdrachtgever, zijn 
personeel en/of zijn zaken lijden tijdens het verblijf op het terrein, in een auto, op een schip, in een vliegtuig 
en/of in c.q. op installaties van Dynatech, tenzij de schade of het letsel is veroorzaakt door schuld van 
Dynatech, haar personeel en/of van bedoelde niet-ondergeschikten. 
 
b. Dynatech, haar personeel en/of niet-ondergeschikten die door Dynatech bij de uitvoering van de opdracht zijn 
(worden) betrokken en/of ingeschakeld zijn niet aansprakelijk voor schade aan zaken van opdrachtgever die 
Dynatech in verband met de uitvoering van de opdracht onder haar opzicht heeft tenzij er sprake is van opzet of 
grove schuld aan de zijde van Dynatech, haar personeel en/of aan de zijde van bedoelde niet-ondergeschikten. 
 
c. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade of letsel die Dynatech, haar personeel en/of niet-ondergeschikten 
die door Dynatech bij de uitvoering van de opdracht zijn (worden) betrokken en/of ingeschakeld dan wel zaken 
van Dynatech, lijden tijdens het verblijf in verband met de opdracht op het terrein, in een auto, op een schip, in 
een vliegtuig en/of in c.q. op installaties van de opdrachtgever. Dezelfde regeling ten aanzien van terreinen, 
auto’s, schepen, vliegtuigen en installaties van derden, voor zover het verblijf aldaar noodzakelijk is ten gevolge 
van aanwijzingen en/of beschikbaarstelling door de opdrachtgever. Anders luidende bedingen, overeengekomen 
door personeel van Dynatech en/of niet-ondergeschikten die bij de uitvoering van de opdracht zijn (worden) 
betrokken en/of ingeschakeld bijvoorbeeld bij het betreden van het terrein, wijken voor dit beding. 
 

6.7 Dynatech, haar personeel en/of niet-ondergeschikten die door Dynatech bij de uitvoering van de opdracht zijn 
(worden) betrokken en/of ingeschakeld zijn niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van het feit 
dat de resultaten van de werkzaamheden niet voor octrooiering in aanmerking komen of doordat bij gebruik 
en/of toepassing van (een deel van) de resultaten inbreuk wordt gemaakt op de rechten van derden. 
 

6.8 Dynatech, haar personeel en/of niet-ondergeschikten die door Dynatech bij de uitvoering van de opdracht zijn 
(worden) betrokken en/of ingeschakeld zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van gebreken van 
aan Dynatech toegeleverde zaken die door Dynatech zijn doorgeleverd aan de opdrachtgever, tenzij en voor 
zover Dynatech die schade kan verhalen op haar leverancier. 
 

6.9 Elke aansprakelijkheid van Dynatech vervalt door het verloop van (5) vijf jaren, te rekenen van de datum 
waarop de eindfactuur van Dynatech is verzonden. 
 

6.10 In alle gevallen waarin opdrachtgever schade lijdt waarvoor Dynatech krachtens het bepaalde in deze Algemene 
Voorwaarden aansprakelijk is, heeft Dynatech het recht de schade op eigen kosten te (doen) beperken of 
ongedaan te (doen) maken. 
 

7. Diversen 
 

7.1 Indien een der partijen niet voldoet aan enigerlei essentiële verplichting uit de overeenkomst, zal de andere 
partij de in gebreke zijnde partij dienaangaande schriftelijk bericht zenden en gedurende een redelijke termijn in 
de gelegenheid stellen alsnog haar verplichtingen na te komen. In het geval de in gebreke zijnde partij binnen 
de gestelde termijn haar verplichtingen niet alsnog nakomt, vervallen haar rechten uit deze overeenkomst 
terstond en is de andere partij niet meer gehouden enigerlei op haar rustende verplichting na te komen. Het 
bepaalde in dit artikel laat onverlet alle overige rechten en verplichtingen van partijen voortvloeiende uit de 
overeenkomst. 
 

7.2 Indien opdrachtgever niet binnen (2) twee maanden na datum van de eindfactuur een regeling heeft getroffen 
voor terugzending van goederen, die in verband met de opdracht aan Dynatech ter beschikking zijn gesteld, 
staat het Dynatech vrij passende maatregelen te nemen. Eventuele kosten die hieraan zijn verbonden, komen 



ten laste van opdrachtgever. 
 

7.3 Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten en/of verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst over te dragen 
aan (een) derde(n). 
 

7.4 Alle geschillen welke ontstaan naar aanleiding van en/of in verband met de onderhavige overeenkomst of 
daaruit voortvloeiende overeenkomsten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te ‘s Gravenhage. 
Op de overeenkomst en daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. 
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