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Algemene Voorwaarden Daxx Soft BV 
Gedeponeerd bij de KvK te Amsterdam 

 
Artikel 1- Definities 
- Daxx: Daxx Soft BV, gevestigd te Koog aan de Zaan, Kamer 
van Koophandel nummer 34278628  
- Klant: degene die met Daxx een overeenkomst aangaat. 
- Levering: alle door Daxx verrichte werkzaamheden in 
opdracht /ten behoeve van Klant.  
- Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene 
voorwaarden. 
  
Artikel 2- Toepasselijkheid  
2.1 Daxx handelt uitsluitend onder toepasselijkheid van haar 
Algemene Voorwaarden.  
2.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de 
Algemene Voorwaarden van toepassing op alle 
overeenkomsten met en aanbiedingen van of namens Daxx. 
2.3 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met 
uitsluiting van eventuele (inkoop of andere) voorwaarden van 
Klant. 
 
Artikel 3- Overeenkomst en prijzen 
3.1 Alle aanbiedingen van Daxx zijn onder voorbehoud van 
fouten/vergissingen en zolang Daxx kan leveren.  
3.2 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen niet door 
aanvaarding door Klant tot een verplichting van Daxx leiden. 
Aanbiedingen/offertes dienen ter informatie en indicatie, en 
uitdrukkelijk onder voorbehoud van (prijs)wijzigingen. De 
offertes zijn bovendien maximaal 30 dagen geldig.  
3.3 Alle prijzen, aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW 
en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in 
het kader van de overeenkomst te maken kosten, tenzij 
uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.  
 
Artikel 4- Aansprakelijkheid 
4.1 Tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid, is 
Daxx niet aansprakelijk voor schade aan zaken van Klant 
(bijvoorbeeld apparatuur of applicaties) die ontstaat tijdens het 
verrichten van de werkzaamheden. 
4.2 Daxx is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, 
waaronder gevolg- of bedrijfsschade, winst of omzetderving, 
zulks behoudens wettelijke bepalingen van dwingend recht.  
4.3 Ingeval Daxx aansprakelijk wordt geacht -wat als gevolg 
van het bepaalde in het voorgaande lid beperkt zal zijn tot 
directe schade- zal haar aansprakelijkheid beperkt zijn tot ten 
hoogste het totale bedrag dat in voorkomend geval uit hoofde 
van de door Daxx afgesloten (schade)verzekering wordt 
uitgekeerd. Kopieën van de polis en voorwaarden van de 
betreffende verzekering zijn ter inzage beschikbaar bij Daxx. 
4.4 Werknemers van Daxx zijn niet individueel aansprakelijk 
jegens Klant. 
4.5 Daxx aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade 
veroorzaakt door door Daxx ingeschakelde derden. 
4.6 Iedere aanspraak van Klant op Daxx uit welke hoofde dan 
ook, vervalt (althans verjaart) in ieder geval na verloop van één 
kalenderjaar nadat aan Klant is geleverd. 
 
Artikel 5- Honorarium 
5.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, 
wordt het honorarium berekend op grond van het bruto salaris 
van de werknemer van Daxx plus een vaste vergoeding voor 
additionele services. 
5.2 Daxx heeft te allen tijde het recht -ook indien een vast 
honorarium is overeengekomen - tot verhoging van het 
honorarium. 
5.3 Het bepaalde in het voorgaande lid geldt bijvoorbeeld 
indien in redelijkheid niet Daxx gevergd kan worden tegen het 
overeengekomen tarief diensten te blijven verrichten indien de 
daadwerkelijke kosten (bijvoorbeeld inkoop- en salaris) met 
meer dan 3% is gestegen ten opzichte van het 
overeengekomen tarief  
 
Artikel 6- Betaling 
6.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, 
dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum 

door overmaking naar het door Daxx aangewezen 
rekeningnummer.  
6.2 Daxx is steeds gerechtigd geheel of gedeeltelijk 
vooruitbetaling te verlangen, alsmede tussentijds gedeelten 
van de werkzaamheden te factureren.  
6.3 Daxx zal een bedrag van 1,5% van het totaalbedrag van 
een factuur in rekening brengen als vergoeding voor kosten 
van internationaal betalingsverkeer. 
6.4 Indien betaling niet binnen de termijn van 14 dagen is 
geschied, is Klant van rechtswege in verzuim en vanaf dat 
moment een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de 
wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke 
handelsrente geldt.  
6.5 Onverminderd het bepaalde in dit artikel of de 
overeenkomst, is Klant in geval betaling niet tijdig is 
ontvangen, € 100,= administratiekosten per werknemer 
verschuldigd, waarbij geldt dat iedere 10 dagen dat betaling 
uitblijft steeds opnieuw € 100,= per werknemer verschuldigd 
zal zijn.  
6.6 In geval van (aanvraag tot) faillissement, en/of surseance 
van betaling, ontbinding, bedrijfsbeëindiging of overlijden van 
Klant is Klant zonder ingebrekestelling in verzuim.  
6.7 Indien Klant in verzuim is: 
- is Klant verplicht op eerste verzoek van Daxx op andere wijze 
te betalen dan door geldoverdracht; 
- is Klant verplicht op eerste verzoek van Daxx zekerheid te 
stellen; 
- is Daxx gerechtigd uitvoering van alle overeenkomsten met 
Klant op te schorten zonder dat dit kan leiden tot 
schadeplichtigheid van Daxx. 
6.8 Wanneer betaling na het verstrijken van de 
betalingstermijn uitblijft en Daxx buitengerechtelijke 
incassomaatregelen neemt, is Klant buitengerechtelijke 
incassokosten verschuldigd ten bedrage van 10% van het 
totaal verschuldigde bedrag (inclusief rente), met een minimum 
van € 250,=. 
6.9 Wanneer Daxx na aanzegging overgaat tot het (doen) 
nemen van gerechtelijke incassomaatregelen, is Klant 
gehouden de daadwerkelijk door Daxx gemaakte kosten 
volledig te vergoeden. 
 
Artikel 7- Niet-overname personeel 
7.1 Klant zal gedurende de looptijd van een overeenkomst 
alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, 
behoudens na uitdrukkelijke, schriftelijke instemming van 
Daxx, medewerkers van Daxx, aan Daxx gelieerde 
ondernemingen of personen waarop Daxx ter uitvoering van 
deze overeenkomst beroep heeft gedaan, in dienst nemen 
danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken 
ongeacht of daarvoor een vergoeding wordt verstrekt.  
7.2 Iedere overtreding van het bepaalde in 7.1 leidt tot 
verbeurte van een direct opeisbare boete (zonder dat 
ingebrekestelling is vereist) ter hoogte van € 10.000 per 
maand. De boete zal verschuldigd zijn door het enkele feit dat 
de overtreding is begaan en voor iedere maand of gedeelte 
van de maand dat in strijd met 7.1 wordt gehandeld, herhalen.. 
 
Artikel 8- Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
8.1 Op de rechtsverhouding tussen partijen is Nederlands 
recht van toepassing. 
8.2 Alle geschillen tussen partijen zullen voor zover wettelijk 
mogelijk, uitsluitend worden beoordeeld door de rechter te 
Haarlem.  
 
Artikel 9- Diversen 
9.1 Indien een bepaling in de Algemene Voorwaarden nietig 
wordt geacht danwel wordt vernietigd, dan blijven de overige 
bepalingen onverminderd van toepassing. Aan de nietige cq 
vernietigde bepaling(en) dient zoveel mogelijk 
overeenkomstige betekenis te worden gehecht. 
9.2 Deze algemene voorwaarden zijn tevens bedongen ten 
behoeve van werknemers of opdrachtnemers van Daxx.  
 


