ALGEMENE VOORWAARDEN FUMICO
1. Begripsbepalingen; omvang
1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Fumico:

De vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die deze algemene
voorwaarden van toepassing verklaart zijnde Fumico Fumigations B.V., KVKnummer 68720106, statutair gevestigd te Enschede, of Fumico Bio & QPS
Services B.V., KVK-nummer 66813670, statutair gevestigd te Rotterdam.
Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn eveneens van toepassing op aan
Fumico gelieerde en/of toekomstig aan haar gelieerde vennootschappen.

Opdrachtgever:

Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die diensten dan wel producten van
Fumico afneemt, dan wel met wie Fumico in onderhandeling is over het
sluiten van een Overeenkomst.

Overeenkomst:

Iedere overeenkomst tussen Opdrachtgever en Fumico.

Offerte:

Iedere vrijblijvende indicatie van Fumico onder welke voorwaarden Fumico
eventueel bereid zou zijn een Overeenkomst aan te gaan.

1.2. Ingeval van strijdigheid tussen de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden en de
tekst daarvan in een andere taal, zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere Offerte en op iedere Overeenkomst
tussen Fumico en Opdrachtgever, en op alle Overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, voor zover
daarvan door partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 2.2 Deze algemene voorwaarden
zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Fumico en Opdrachtgever, voor de
uitvoering waarvan door Fumico derden worden ingeschakeld. De algemene voorwaarden die
Opdrachtgever hanteert worden hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3. Als enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende Overeenkomst
geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig
wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben
voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende
Overeenkomst.
2.4. Bij strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een bepaling in de Overeenkomst dan
prevaleert de bepaling in de Overeenkomst.
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3. Offertes
3.1. Offertes worden door Fumico geheel vrijblijvend gedaan, ook als daarin een termijn wordt
genoemd, een Opdrachtgever kan geen rechten aan een Offerte ontleden.
3.2. Alle prijzen in een Offerte en Overeenkomst zijn in Euro en exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk
anders vermeld. In de prijzen zijn, tenzij anders medegedeeld overheidsheffingen alsmede vracht-,
opslag- en bewakingskosten, niet inbegrepen.
3.3. Indien een Opdrachtgever een Offerte wenst te aanvaarden, dan stuurt hij het offerteformulier
ingevuld retour. De Overeenkomst met Fumico komt pas bindend tot stand wanneer Fumico de
opdracht van Opdrachtgever schriftelijk heeft bevestigd, dan wel, bij gebreke daarvan, zodra door
Fumico met de uitvoering van de Overeenkomst wordt aangevangen. Voor die tijd kan
Opdrachtgever geen rechten ontlenen aan het door hem ingevulde en retour gestuurde
offerteformulier.
3.4. Aanvullingen op of afwijkingen van een Offerte zijn pas bindend wanneer deze uitdrukkelijk en
schriftelijk zijn bevestigd door Fumico.
3.5. Fumico heeft steeds het recht af te wijken van de inhoud van catalogi, folders, technische
specificaties, prijslijsten en dergelijke, totdat een en ander uitdrukkelijk in een Overeenkomst is
vastgelegd.

4. Verplichtingen Opdrachtgever
4.1. Indien Fumico op een door Opdrachtgever aangewezen locatie werkt gelden de volgende
bepalingen:
a. Opdrachtgever maakt desgevraagd en op eerste verzoek tijd en locatie vrij voor het
personeel van Fumico.
b. Opdrachtgever verschaft het personeel van Fumico toegang tot de betrokken locatie en
tot andere vertrekken waarvan toegang naar het oordeel van Fumico noodzakelijk of nuttig
is voor de uitvoering van haar werkzaamheden.
c. Opdrachtgever draagt er zorg voor, dat de locatie of gedeelten daarvan, waar naar het
oordeel van Fumico instrumenten of apparaten opgebouwd en/of geplaatst moeten worden,
bereikbaar en beschikbaar zijn.
d. Opdrachtgever geeft het personeel van Fumico de beschikking over een deugdelijke en
veilige ladder en/of ander deugdelijk en veilig materiaal, indien dit naar het oordeel van
Fumico noodzakelijk of nuttig is voor de uitvoering van haar werkzaamheden. Meer in het
bijzonder geeft Opdrachtgever het personeel van Fumico de beschikking over bijzondere
apparatuur benodigd voor het werken in een gevoelige omgeving en/of locatie met
toegangsbeperkingen.
e. Opdrachtgever draagt er zorg voor, dat op door Fumico aangegeven plaatsen
energievoorziening aanwezig is, die in overeenstemming is met de aanwijzingen van Fumico.
f. Opdrachtgever volgt de instructies van Fumico in het kader van de uitvoering van de
Overeenkomst nauwgezet en tijdig op.
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g. Fumico is te allen tijde bevoegd de betrokken locatie te inspecteren. Indien en voor zover
noodzakelijk zal Opdrachtgever Fumico daartoe op eerste verzoek in de gelegenheid stellen.
h. Opdrachtgever draagt zorg en is verantwoordelijk voor de veiligheid van de betrokken
locatie en voor de veiligheid van de werkomgeving van de werknemers van Fumico.
4.2. Indien Fumico de Overeenkomst op één van haar eigen locaties uitvoert, dan dient
Opdrachtgever de specifieke instructies van Fumico nauwgezet op te volgen. Deze specifieke
instructies worden door Fumico aan Opdrachtgever kenbaar gemaakt, onder andere door de inhoud
van de bijzondere voorwaarden BMSB die eveneens van toepassing zijn op de Overeenkomst.
4.3 Indien Opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst dan
wel deze algemene voorwaarden, dan is Fumico gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op
te schorten tot het moment dat Opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen uit hoofde van de
Overeenkomst voldaan heeft. Een en ander laat de betalingsverplichting van Opdrachtgever jegens
Fumico onverlet.
4.4. Opdrachtgever draagt er zorg voor, dat alle gegevens waarvan Fumico aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig (en in geen geval later dan 48 uur
voor de start van de werkzaamheden van Fumico), volledig en correct aan Fumico worden verstrekt.
Met name informeert Opdrachtgever Fumico vooraf over (1) de te behandelen goederen of locatie
(inclusief maar niet beperkt tot de grootheid, oorsprong, toestand en aard van de plaag en de
geschiedenis van eerdere behandelingen), (2) de technische specificaties van de locatie waar de
diensten moeten worden uitgevoerd en (3) de aan haar bekende (zowel actuele als potentiele)
risico’s en gevaren in verband met een opdracht, waaronder bijvoorbeeld de aanwezigheid of het
risico van straling, giftige, schadelijke of explosieve elementen of materialen, milieuvervuilende
stoffen of vergiften.
4.5. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat zij te allen tijde beschikt over een voldoende up-to-date
automatiseringssysteem om door Fumico digitaal verzonden informatie, correspondentie, facturen
en dergelijke te kunnen ontvangen, uitlezen en/of verwerken.

5. Apparatuur Fumico
5.1. Alle zaken die door Fumico in het kader van de Overeenkomst in de betrokken locatie van
Opdrachtgever worden geplaatst dan wel door haar worden gebruikt op eigen locatie, zijn en blijven
eigendom van Fumico, tenzij deze in de Overeenkomst nadrukkelijk zijn verkocht aan Opdrachtgever
en zowel levering als betaling van de volledige koopprijs heeft plaatsgevonden.
5.2. Opdrachtgever is, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Fumico zelf (dat wil zeggen
van haar management), aansprakelijk voor verlies van en schade aan zaken van Fumico die zich in/bij
de betrokken locatie van Opdrachtgever bevinden.
5.3. Opdrachtgever is verplicht de in het kader van de Overeenkomst op locatie van Opdrachtgever
door Fumico geplaatste zaken tegen de gebruikelijke risico’s te verzekeren en verzekerd te houden,
alsmede de daarvoor verschuldigde premies en andere lasten tijdig te voldoen.
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6. Overmacht
6.1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat er sprake is van een
situatie van overmacht bij alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop
Fumico geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Fumico niet in staat is haar verplichtingen uit
de Overeenkomst (zonder tekortkoming) geheel of gedeeltelijk na te komen, waaronder in ieder
geval, maar niet uitsluitend oorlog, mobilisatie, rebellie, beslag, een algeheel gebrek aan
transportmiddelen, een algeheel gebrek aan grondstoffen, vervoersbeperkingen, verstoringen van
de arbeidsmarkt, computervirussen, aanwijzingen van de overheid en buitengewone weerscondities,
alsmede werkstakingen in het bedrijf van Fumico.
6.2 Indien en zolang sprake is van overmacht is een tekortkoming in de nakoming van een
verplichting van Fumico niet aan haar toerekenbaar. Ingeval van een dergelijke tekortkoming geldt
dat de verplichtingen van Fumico worden opgeschort zonder dat dit haar schadeplichtig jegens
Opdrachtgever maakt. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen van
Fumico niet mogelijk is, langer duurt dan 60 dagen, zijn beide partijen bevoegd de Overeenkomst
met directe ingang te beëindigen door middel van een schriftelijke opzegging.
6.3. Fumico heeft het ook recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die
(verdere) nakoming verhinderen intreden nadat Fumico haar verbintenis(sen) had moeten nakomen.
6.4 Fumico is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als zij
als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

7. Gebreken; klachttermijn
7.1. De Opdrachtgever is verplicht om de door Fumico geleverde diensten direct na beëindiging
daarvan te keuren en geconstateerde klachten direct en omgaand schriftelijk te melden aan Fumico.
Geleverde zaken dienen direct bij aflevering door de Opdrachtgever te worden gekeurd en
geconstateerde klachten direct en omgaand schriftelijk te melden aan Fumico.
7.2. Klachten over door Fumico verrichte werkzaamheden, geleverde diensten en/of door Fumico
geleverde zaken die niet na beëindiging van de diensten dan wel levering van de zaak geconstateerd
konden worden, waaronder begrepen door de Opdrachtgever geconstateerde schade, dienen door
de Opdrachtgever direct na constatering, maar in ieder geval binnen 5 dagen na ontdekking, doch
uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing of beëindiging van de betreffende werkzaamheden dan wel
na levering van de zaken, schriftelijk aan Fumico te worden gemeld.
7.3. Indien en voor zover Opdrachtgever een klacht niet binnen de in artikel 7.1 en 7.2 genoemde
termijnen schriftelijk heeft gemeld aan Fumico, dan komen alle rechten van Opdrachtgever terzake
van die klacht van rechtswege te vervallen. Klachten die worden geuit na de in dit artikel 7
genoemde termijnen behoeft Fumico niet in behandeling te nemen, en leiden niet tot
aansprakelijkheid van Fumico. Indien Fumico dat toch doet dan dienen die inspanningen, tenzij
anders overeengekomen, te worden aangemerkt als coulance zonder aanvaarding van enige
aansprakelijkheid. Indien blijkt dat enige klacht ten onrechte is geuit en Fumico in het kader van die
klacht werkzaamheden heeft verricht c.q. zaken heeft geleverd, dan heeft Fumico het recht om dit
een en ander aan Opdrachtgever tegen de normaal bij Fumico geldende prijzen in rekening te
brengen.
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7.4. Indien Fumico van mening is dat een klacht gegrond is, hetgeen ter haar uitsluitende
beoordeling komt, en deze klacht Fumico tijdig heeft bereikt conform dit artikel 7, dan zal Fumico de
werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen of voor juiste levering van de zaken
zorgdragen, tenzij nakoming inmiddels aantoonbaar onmogelijk of zinloos is geworden. Dit laatste
dient door de Opdrachtgever schriftelijk aan Fumico te worden medegedeeld en aangetoond.
7.5. Indien deugdelijke nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is en de klacht van
Opdrachtgever gegrond is, dan zal Fumico slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen gesteld in
artikel 8.

8. Aansprakelijkheid Fumico
8.1. Fumico gaat in het kader van de Overeenkomst uitsluitend een inspanningsverbintenis aan
jegens Opdrachtgever.
8.2 Fumico is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, die de Opdrachtgever of een derde lijdt in
verband met of voortvloeiende uit de met Fumico aangegane Overeenkomst dan wel in verband
met of voortvloeiende uit (onrechtmatig) handelen door Fumico en/of personeelsleden van Fumico
en/of zelfstandige hulppersonen van Fumico. Deze uitsluiting van de aansprakelijkheid geldt niet
indien de schade, geleden door Opdrachtgever of derden, rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is
van opzet of grove schuld van Fumico zelf (dat wil zeggen van haar management)
8.3 Voor zover er in rechte mocht komen vast te staan dat de in artikel 8.2. omschreven beperking
van de aansprakelijkheid niet in stand kan blijven, dan geldt dat het door Fumico te betalen bedrag
ter zake van schadevergoeding nooit hoger zal zijn dan het bedrag dat de verzekeraar van Fumico
uitkeert ter zake van het schadegeval. Indien de verzekeraar in enig geval geen dekking biedt of niet
tot uitkering overgaat, en Fumico wel aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid van Fumico beperkt tot
het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
8.4 Behoudens in gevallen van opzet of grove schuld van Fumico zelf (dat wil zeggen van haar
management), is Fumico niet aansprakelijk voor:

- indirecte schade waaronder onder andere begrepen wordt inkomsten- en winstderving,
gevolgschade, schade wegens vertraging in bedrijfsactiviteiten en wegens bedrijfsstagnatie, schade
wegens productieverlies, verlies van arbeidsuren en/of tevergeefs gemaakte arbeidskosten. De
Opdrachtgever dient zich desgewenst zelf tegen deze schades te verzekeren;
- enige schade veroorzaakt door insecten of plaagdieren, micro- organismen, chemicaliën, giftige
stoffen en/of allergenen;
- schade die direct of indirect is veroorzaakt door brand, indien deze brand zijn oorzaak vindt, dan
wel kan worden gerelateerd aan gebrekkige brandbeveiliging, of indien de Opdrachtgever aan
Fumico onvolledige en/of onjuiste informatie heeft verschaft over de staat van het object waarop de
werkzaamheden zijn uitgevoerd;
- de gevolgen van de niet-nakoming, dan wel de gebrekkige nakoming door Opdrachtgever van haar
verplichting tot het aanvragen van en het beschikken over vergunningen of andere soortgelijke
documentatie met betrekking tot de door Fumico uit te voeren werkzaamheden, waaronder onder
meer vergunningen/documentatie op het gebied van brandpreventie en voedselverwerking;
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- kosten, (administratieve) boetes, straffen of andere sancties die na inspectie of een incident
zouden kunnen worden opgelegd aan de Opdrachtgever;
- kosten die aan Opdrachtgever in rekening worden gebracht voor controles of inspecties die van
overheidswege onder meer op grond van geldende milieuregelgeving plaats vinden;
- schade ontstaan door overschrijding van een termijn voor voltooiing van bepaalde door Fumico te
verrichten werkzaamheden;
8.5. Opdrachtgever is gehouden om schadebeperkende maatregelen te nemen. Fumico heeft het
recht om de schade ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering van de
uitgevoerde werkzaamheden.
8.6 ledere vordering jegens Fumico vervalt door het enkele verloop van een jaar nadat de vordering
jegens Fumico is ontstaan. Hierbij dient Opdrachtgever de voorschriften die in artikel 7 zijn
neergelegd in acht te hebben genomen.
8.7 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor haar goederen om de bestendigheid hiervan tegen
de (gasvormige) bestrijdingsmiddelen die Fumico inzet te controleren. Fumico is niet aansprakelijk
voor schade aan de lading (van welke aard dan ook) die eventueel veroorzaakt is door (gasvormige)
bestrijdingsmiddelen en behandelingen hiermee door Fumico.
8.8 Fumico kan op al haar behandeling geen (volledige) afdodingsgarantie geven. Fumico is niet
aansprakelijk ingeval dat goederen/lading geweigerd worden ergens in de keten.
8.9 Fumico is niet verantwoordelijk voor eventuele kosten van de exportterminals of de rederijen.
8.10. Opdrachtgever vrijwaart Fumico tegen alle aanspraken van derden wegens schade, opgetreden
door of in verband met de door Fumico geleverde zaken en/of uitgevoerde werkzaamheden.

9. Intellectuele eigendom
9.1. Alle intellectuele eigendomsrechten die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst
ontstaan, waaronder maar niet beperkt tot het auteursrecht op alle door Fumico vervaardigde
rapporten, adviezen en ontwerpen, komen toe aan Fumico.
9.2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de producten waarop de intellectuele
eigendomsrechten van Fumico rusten, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten
rusten met betrekking tot het gebruik waarvan Fumico gebruiksrechten heeft verworven, te
verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
9.3. Indien en voor zover voor de totstandkoming van een intellectueel eigendomsrecht terzake van
een in het kader van de Overeenkomst gedane ontdekking of uitvinding of in dat kader vervaardigd
model of ontwerp registratie is vereist, zal Opdrachtgever daaraan op eerste verzoek van Fumico
haar onvoorwaardelijke medewerking verlenen.
9.4. Indien enig in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst tot stand gekomen intellectueel
eigendomsrecht van rechtswege toekomt aan Opdrachtgever, dan zal Opdrachtgever op eerste
verzoek van Fumico meewerken aan overdracht van dat intellectuele eigendomsrecht aan Fumico.
9.5. Alle door Fumico aan Opdrachtgever verstrekte schriftelijke stukken zijn uitsluitend bestemd
voor eigen gebruik door Fumico en Opdrachtgever. Zij mogen door Opdrachtgever niet zonder
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voorafgaande schriftelijke toestemming van Fumico worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of
ter kennis van derden gebracht.

10. Gezondheid en Veiligheid
10.1. Opdrachtgever moet ervoor zorgen dat alle adviezen en instructies die Fumico geeft voor de
bescherming van de gezondheid en veiligheid van iedereen op de locatie van Opdrachtgever en
Fumico, worden opgevolgd.
10.2 Opdrachtgever moet Fumico op de hoogte stellen van alle gevaren die zij kan tegenkomen
tijdens het werken op locatie van Opdrachtgever.

11. Geheimhouding
11.1. Fumico en Opdrachtgever verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle
vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron
hebben verkregen, tenzij partijen deze informatie bij of krachtens enige wet of regeling van een
overheidsorgaan dienen te verstrekken.
11.2. Informatie geldt als vertrouwelijk, indien dit door de andere partij is medegedeeld en/of indien
dit redelijkerwijs voortvloeit uit de aard van de informatie.
11.3. Niet vertrouwelijk is informatie:
- die reeds publiekelijk bekend is;
- die partijen zelf en onafhankelijk van aan hen verstrekte informatie hebben verworven;
- die partijen van derden hebben ontvangen.

12. Honorarium, betaling
12.1. In de Offerte van Fumico respectievelijk in de factuur zijn niet begrepen de kosten van derden,
waaronder in ieder geval begrepen de kosten voor eventuele vergunningen. Opdrachtgever dient
deze kosten zelf rechtstreeks aan de betrokken derden te voldoen.
12.2. Indien de door Fumico aan derden verschuldigde inkoopprijzen en/of salarissen van haar
personeel na het sluiten van de Overeenkomst worden verhoogd dan heeft Fumico het recht om indien partijen op verzoek van Opdrachtgever zijn overeengekomen dat met de uitvoering van de
Overeenkomst later zal worden aangevangen dan drie maanden na datum van Overeenkomst - de
overeengekomen prijs met die verhoging(en) aan te passen.
12.3. De Opdrachtgever dient facturen van Fumico steeds te voldoen binnen veertien (14) dagen na
factuurdatum, zulks door middel van overschrijving op de bankrekening van Fumico.
12.4. De Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening of opschorting van de betaling van
facturen van Fumico.
12.5. Ingeval van te late betaling treedt Opdrachtgever direct en zonder ingebrekestelling van
rechtswege in verzuim. De betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum is een fatale
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termijn. Indien Opdrachtgever in verzuim verkeert, dan kan Opdrachtgever geen aanspraak maken
op aflevering van Producten dan wel het verrichten van diensten door Fumico.
12.6. Vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment dat Fumico betaling
ontvangt, is Opdrachtgever over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand,
een gedeelte daarvan als hele maand rekenende, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk
geval de wettelijke handelsrente geldt.
12.7. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst ter voldoening van alle verschuldigde
kosten en rente, in deze volgorde en nadien van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs
als vermeldt door Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een andere of latere
(factuur)-vordering.
12.8. Indien Opdrachtgever in verzuim is met het nakomen van zijn betalingsverplichtingen, dan
komen alle door Fumico gemaakte kosten welke ontstaan ten gevolge van gerechtelijke en/of
buitengerechtelijke incassering van vorderingen voor rekening van Opdrachtgever. De
buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het openstaande bedrag aan facturen.

13. Wijziging Overeenkomst
13.1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
noodzakelijk is om de overeengekomen nog te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te
vullen, zullen partijen in goed onderling overleg de Overeenkomst aanpassen.
13.2.Wijziging van de Overeenkomst kan wijziging van de einddatum van de werkzaamheden tot
gevolg hebben. Fumico zal Opdrachtgever hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen. Ook
financiële gevolgen van de wijziging van de Overeenkomsten zullen besproken worden, waarbij
Fumico de meerkosten van de wijziging van de Overeenkomst bij Opdrachtgever in rekening kan
brengen.
13.3. Fumico is altijd gerechtigd deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Bij wijziging van
deze algemene voorwaarden, zal Fumico de Opdrachtgever daarover schriftelijk informeren.

14. Beëindiging en opschorting
14.1. Indien één van de volgende omstandigheden zich voordoet is Fumico bevoegd de (verdere)
uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel tot beëindiging van de Overeenkomst over
te gaan, onverminderd haar bevoegdheid om schadevergoeding te vorderen. Dit is het geval indien:
• er beslag wordt gelegd op zaken van de Opdrachtgever, ofwel aan de Opdrachtgever surseance
van betaling wordt verleend, of diens faillissement of schuldsanering wordt uitgesproken; dan wel
• Opdrachtgever tekort schiet in één of meer van zijn verplichtingen jegens Fumico; dan wel
• Fumico goede grond heeft te vrezen dat Opdrachtgever niet in staat is c.q. zal zijn aan zijn
verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen, en Opdrachtgever naar het redelijk oordeel van
Fumico niet voldoende zekerheid stelt voor de nakoming van zijn verplichtingen.
14.2. Indien één van de in het vorige lid bedoelde omstandigheden zich voordoet is Fumico bevoegd
te bepalen dat al hetgeen zij van Opdrachtgever te vorderen heeft terstond opeisbaar zal zijn.
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14.3. Indien zich onvoorziene omstandigheden voordoen, bijvoorbeeld met betrekking tot personen
en/of materiaal waarvan Fumico zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient of zich pleegt
te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk dan wel
dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat naleving van de Overeenkomst in
redelijkheid niet meer van haar kan worden verwacht, is Fumico bevoegd de Overeenkomst op te
zeggen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
14.4. In het geval van beëindiging van de Overeenkomst, zullen tenminste de reeds door Fumico
verrichte prestaties door Opdrachtgever worden vergoed. Deze bepaling laat alle overige rechten
van Fumico onverlet.

15. Verwerken van persoonsgegevens
15.1 Door gebruik te maken van de diensten van Fumico, gaat opdrachtgever ermee akkoord dat
Fumico (persoonlijke) gegevens van opdrachtgever, haar werknemers en/of haar
vertegenwoordigers verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming. Opdrachtgever stemt in met het opnemen van de (persoonlijke of bedrijfs-)
gegevens van opdrachtgever, haar werknemers en/of haar vertegenwoordigers in de digitale en
administratieve systemen van Fumico.
15.2 De privacyverklaring van Fumico kan worden geconsulteerd op:
https://fumico.nl/fumico-algemeen/privacyverklaring/

16. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
16.1. Op iedere Overeenkomst tussen Fumico en een Opdrachtgever, en alle daaruit voortvloeiende
overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing onder uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
16.2. Alle geschillen voortvloeiende uit (de uitvoering van) de Overeenkomst, dan wel daarmee
samenhangende overeenkomsten en rechtsverhoudingen, zullen worden berecht door de rechtbank
Overijssel locatie Almelo.
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