Algemene voorwaarden PS Golf B.V. |

klant / contractant

PS Golf B.V. sluit alle overeenkomsten onder deze van toepassing zijnde algemene
voorwaarden welke als onderdeel van de overeenkomst gelden. PS Golf B.V. is in het
Handelsregister geregistreerd onder nummer 67828930 en gevestigd te (6085 EA) Horn aan de
Haelerweg 63A. Door het sluiten van een overeenkomst met PS Golf B.V. gaat de wederpartij
akkoord met deze algemene voorwaarden.
1. Begrippen en definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Algemene voorwaarden
Onderhavig document, ongeacht de vorm waarin deze wordt aangeboden.
Gebruiker
Degene die de algemene voorwaarden in een overeenkomst gebruikt. PS Golf B.V. gebruikt
ook wel de naam iBirdies in de richting van klanten/ contractanten. Hierna te noemen: “PS
Golf”, danwel “iBirdies”.
Wederpartij
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die door ondertekening van een geschrift of op
andere wijze gelding van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
Werk
Het totaal van de tussen PS Golf en de wederpartij overeengekomen werkzaamheden en
daarbij door PS Golf geleverde materialen.
Diensten
Het totaal van de tussen PS Golf en de wederpartij overeengekomen diensten en de daarbij
behorende software.
2. Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle offertes,
facturen, overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen PS Golf en de
wederpartij voor de levering van goederen, diensten en/ of softwaretoepassingen,
waaronder mede begrepen onderhandelings- en andere pre-contractuele situaties en uit
de overeenkomst voortgekomen deelopdrachten c.q. vervolgopdrachten.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten
met PS Golf, voor de uitvoering waarvan derden betrokken dienen te worden.
3. Aanvullingen op en afwijkingen aan onderhavig document zijn slechts geldig wanneer
deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
4. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand
gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijven alle andere bepalingen volledig van
toepassing.
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6. In geval van strijdigheid of onverenigbaarheid tussen hetgeen is bepaald in de
overeenkomst en in de algemene voorwaarden, prevaleert hetgeen dat is bepaald in de
overeenkomst.

3. Offertes
1. Alle offertes zoals verzonden door PS Golf zijn geheel vrijblijvend, tenzij er een termijn
tot aanvaarding in is opgenomen. Bij aanvaarding van een bindende aanbieding of
offerte, is PS Golf gerechtigd om het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst te
herroepen.
2. De wederpartij kan aan een offerte of aanbieding geen rechten ontlenen.
3. De door PS Golf aan de wederpartij verstrekte offertes en/of aanbiedingen mogen niet
worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden wanneer PS Golf
hier geen toestemming voor heeft verleend.
4. De wederpartij draagt zorg voor juistheid en volledigheid van de gegevens zoals
verstrekt aan PS Golf (waarop deze de offerte heeft gebaseerd).
5. Uitingen zoals vermeld in advertenties, folders of andere media opgenomen modellen,
voorbeelden en dergelijke dienen slechts ter aanduiding en zijn voor PS Golf niet
bindend.
6. Wanneer een offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat, kan de wederpartij
PS Golf niet aan de overeenkomst houden.
7. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn enkel van toepassing wanneer
deze schriftelijk tot stand zijn gekomen tussen partijen.
4. Totstandkoming en annulering van de overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand wanneer PS Golf de wederpartij een aanbieding heeft
gedaan en de wederpartij deze accepteert.
2. PS Golf is gebonden aan mondelinge afspraken wanneer zij deze schriftelijk aan de
wederpartij heeft bevestigd of wanneer zij met de uitvoering van de afspraken is
begonnen zonder enige tegenwerping van de wederpartij.
3. De overeenkomst komt tot stand wanneer de wederpartij een order plaatst of een
opdracht verstrekt aan PS Golf en deze schriftelijk bevestigt.
4. Indien na totstandkoming van de overeenkomst de wederpartij de order geheel of
gedeeltelijk annuleert en/of wijzigt, komen alle reeds gemaakte kosten voor rekening van
de wederpartij.

5. Prijzen
1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en overige heffingen welke van
overheidswege zijn of worden opgelegd. Wederpartij dient alle betalingen volledig in
euro’s te voldoen.
2. Prijzen als vermeld in aanbiedingen en offertes van PS Golf zijn exclusief eventuele
kosten zoals administratiekosten, verzendkosten, transportkosten en declaraties van
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derden. De hoogte van eventuele transportkosten is afhankelijk van de omvang van de
bestelling en de locatie waar deze geleverd dient te worden.
3. Indien een aanbod of offerte is gebaseerd op gegevens zoals de wederpartij deze heeft
verstrekt en deze gegevens blijken onjuist of onvolledig te zijn, heeft PS Golf het recht
om vermelde prijzen en/ of levertermijnen aan te passen en indien zij dit nodig acht, de
overeenkomst te ontbinden.
4. Aanbiedingen, offertes en prijzen zijn niet automatisch van toepassing op nabestellingen
of nieuwe opdrachten.
5. PS Golf behoudt zich het recht voor om kosten die verbonden zijn aan een aanbieding of
offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, maar enkel wanneer zij de wederpartij
op deze kosten gewezen heeft.

6. Betalingsvoorwaarden
1. Betaling dient uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum te geschieden op een door
PS Golf aangegeven wijze, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. De wederpartij is
nimmer gerechtigd enige betalingsverplichting op te schorten of te verrekenen.
2. PS Golf is gerechtigd om voorafgaand aan de uitvoering van een overeenkomst
afwijkende betalingscondities te stellen, zoals het stellen van zekerheid of
(vooruit)betalen van de overeengekomen prijs. Indien de wederpartij niet aan de
afwijkende betalingscondities voldoet, is PS Golf gerechtigd om, zonder tussenkomst
van de rechter, de overeenkomst te ontbinden met vergoeding van eventuele door PS
Golf geleden schade.
3. Indien de wederpartij niet tijdig aan haar betalingsverplichting voldoet, is zij van
rechtswege in verzuim en dientengevolge wettelijke rente verschuldigd. De wettelijke
rente zal worden berekend vanaf het moment dat wederpartij in verzuim is tot het
moment van algehele voldoening van het verschuldigde bedrag.
4. Indien de wederpartij niet overgaat tot betaling van de volledige factuur, kan de
vordering uit handen worden gegeven. Incassokosten en overige gemaakte kosten
komen voor rekening van de wederpartij en zullen worden berekend volgens de BIKstaffel.
5. Door de wederpartij gedane betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de
verschuldigde rente en kosten alvorens deze in mindering worden gebracht op de
facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij schriftelijk aangeeft dat een
betaling betrekking heeft op een later factuur.

7. Duur en uitvoering van de overeenkomst
1. De overeenkomst tussen PS Golf en de wederpartij wordt aangegaan voor bepaalde tijd,
tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2. PS Golf zal zich inspannen om overeengekomen leveringen en/of werkzaamheden
binnen de overeengekomen tijd deugdelijk te realiseren. Wanneer leveringen en/of
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werkzaamheden bespoedigd dienen te worden op verzoek van de wederpartij, komen
eventuele kosten zoals overwerkuren voor rekening van de wederpartij.
3. Indien PS Golf en de wederpartij een termijn zijn overeengekomen voor levering of
plaatsing van bepaalde goederen, betreft de gestelde termijn nimmer een fatale termijn.
Bij overschrijding van de overeengekomen termijn dient de wederpartij PS Golf dan ook
een schriftelijke ingebrekestelling toe te zenden waarin haar een termijn geboden wordt
om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
4. PS Golf behoudt zich het recht voor om bepaalde werkzaamheden uit te besteden aan
derden. Artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW zijn dientengevolge uitgesloten.
5. PS Golf behoudt zich het recht voor om de overeenkomst in verscheidene fasen uit te
voeren en het aldus uitgevoerde deel afzonderlijk te factureren.
6. De wederpartij dient alle (voor uitvoering van de overeenkomst) noodzakelijke gegevens
tijdig en naar waarheid te overleggen. Doet de wederpartij dit niet, is PS Golf gerechtigd
de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/ of hieruit voortvloeiende kosten
op wederpartij te verhalen.
7. De uitvoeringstermijn start wanneer PS Golf alle benodigde gegevens van de
wederpartij heeft ontvangen.
8. PS Golf is nimmer aansprakelijk voor schade, in welke vorm of omvang dan ook,
ontstaan vanwege onjuiste en/ of onvolledige gegevens als ontvangen door de
wederpartij.
9. Wanneer zich gedurende de uitvoering van de overeenkomst onvoorziene
omstandigheden voordoen waardoor levering en/of vervulling van de werkzaamheden
niet op de overeengekomen datum plaats kan vinden, zullen partijen zo spoedig
mogelijk in overleg een nieuwe datum overeenkomen.
10. Wanneer gedurende de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het noodzakelijk is om
van de gesloten overeenkomst af te wijken, zullen partijen in onderling overleg besluiten
om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen. Dit kan gevolgen met zich meebrengen
voor de kosten en/of levertermijnen. Voordat voortzetting van de uitvoering van de
overeenkomst volgt, zal de wederpartij akkoord moeten gaan met de nieuwe afspraken.
11. PS Golf is gerechtigd om een verzoek tot wijziging van de overeenkomst te weigeren
zonder dat zij hierdoor in gebreke raakt.

8. Derden
1. Indien het noodzakelijk is voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst, heeft
PS Golf het recht om leveringen en/of werkzaamheden door derden te laten verrichten.

9. Levering
1. Leveringstermijnen worden per overeenkomst vastgesteld. De leveringstermijn gaat in
op moment dat PS Golf de order heeft bevestigd en alle noodzakelijke gegevens van de
wederpartij zijn ontvangen.
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2. PS Golf zal de leveringstermijnen naar beste vermogen in acht nemen. Overschrijding
van de overeengekomen leveringstermijn geeft de wederpartij nimmer recht op
ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.
3. Kosten van transport komen voor rekening van de wederpartij.

10. Eigendomsvoorbehoud
1. PS Golf behoudt de eigendom van alle door haar geleverde zaken, tot de dag der
algehele voldoening van alle vorderingen door de wederpartij (inclusief eventuele
(incasso)kosten en rente).
2. De wederpartij is nimmer gerechtigd om zaken die vanwege bovenstaand lid onder het
eigendomsvoorbehoud vallen, door te verkopen of als betaalmiddel te gebruiken. De
wederpartij is eveneens niet gerechtigd om onder het eigendomsvoorbehoud vallende
zaken te verpanden of op een andere wijze te bezwaren.
3. PS Golf behoudt zich het recht voor om de zaken die onder eigendomsvoorbehoud bij
de wederpartij zijn afgeleverd, terug te nemen indien de koper niet voor tijdige betaling
van de facturen zorgt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren.
De wederpartij dient PS Golf te allen tijde toegang tot haar zaken te verlenen.
4. Het eigendomsvoorbehoud als genoemd in lid 1 geldt eveneens wanneer een zaak
duurzaam met de grond is verenigd.
5. Indien derden beslag leggen op onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel
rechten erop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht om PS Golf
hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.

11. Faillissement, surseance en dergelijke
1. Bij niet of niet tijdige nakoming van de overeenkomst vanwege (een aangevraagd)
faillissement, (aangevraagde) surseance van betaling, of liquidatie van het bedrijf van
een der partijen, is de andere partij gerechtigd om de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk zonder nadere ingebrekestelling of tussenkomst van een rechter bij
aangetekend schrijven eenzijdig te ontbinden of de uitvoering ervan geheel of
gedeeltelijk op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn,
onverminderd alle hem verder toekomende rechten.
2. Wanneer zich een situatie als genoemd in lid 1 zich bij de wederpartij voordoet, zullen
alle vorderingen van PS Golf op de wederpartij terstond volledig opeisbaar zijn.

12. Garantie en reclame
1. PS Golf garandeert dat de overeengekomen werkzaamheden, geleverde zaken en/of
softwaretoepassingen naar behoren zijn uitgevoerd en/of geleverd. Ten aanzien van de
werkzaamheden, geleverde zaken en/of softwaretoepassingen geldt geen
verdergaande garantie dan de partijen zijn overeengekomen.
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2. De wederpartij dient terstond bij vervulling van de werkzaamheden en/of levering van de
zaken te controleren of de overeenkomst deugdelijk nagekomen is.
3. Gedurende de garantietermijn staat PS Golf in voor de deugdelijkheid van het vervulde
werk.
4. Indien binnen de garantietermijn gebreken vastgesteld worden, dienen deze zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, aan PS Golf kenbaar gemaakt te worden, bij
gebreke waarvan garantie vervalt.
5. Gebreken die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van de werkwijze van de wederpartij,
vallen niet onder de garantie.
6. Indien gebreken zijn ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundig of onjuist gebruik,
dan wel onderhoud of na een door koper zelf, of door derden, zonder toestemming van
PS Golf, aangebrachte wijziging en/of reparatie, vallen deze buiten de garantie.
7. De wederpartij kan slechts aanspraak op garantie maken indien zij tijdig en volledig aan
al haar verplichtingen jegens PS Golf heeft voldaan.
8. Op herstel of vervanging zijn onderhavige algemene voorwaarden eveneens van
toepassing.
9. Wanneer de wederpartij een verborgen gebrek heeft ontdekt aan de zaak, dit op
enigerlei wijze be- of verwerkt heeft, dan wel het doorverkocht heeft, vervalt iedere
aanspraak wegens verborgen gebreken.
10. Wanneer de wederpartij zich terecht beroept op een garantiebepaling, zal PS Golf
kosteloos zorgen voor herstel van de zaak. Indien herstel niet mogelijk is, zal restitutie of
reductie op de overeengekomen prijs volgen.
11. Mededelingen of aanbevelingen door of namens PS Golf betreffende de kwaliteit,
samenstelling, behandeling in ruimste zin of eigenschappen e.d. van producten
waaronder, doch niet uitsluitend, antennes zijn voor haar nimmer bindend.

13. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging
1. Indien wederpartij de verplichtingen uit hoofde van de gesloten overeenkomst niet, niet
tijdig of niet volledig nakomt, is PS Golf te allen tijde gerechtigd om tot opschorting of
ontbinding van de overeenkomst over te gaan.
2. Het genoemde opschortingsrecht heeft PS Golf ook wanneer zij, voordat de wederpartij
in verzuim is met de betaling, gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid
van de wederpartij te twijfelen.
3. Indien zich omstandigheden voordoen waaronder naar redelijkheid niet van PS Golf
gevergd kan worden dat zij de verplichtingen uit hoofde van de gesloten overeenkomst
nakomt, is PS Golf te allen tijde gerechtigd om tot ontbinding van de overeenkomst over
te gaan.
4. Na ontbinding zijn de vorderingen van PS Golf op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
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5. Wanneer ontbinding aan de wederpartij toerekenbaar is, heeft PS Golf recht op
schadevergoeding, hieronder alsmede begrepen kosten direct en/of indirect hierdoor
ontstaan.

14. Aansprakelijkheid
1. Buiten hetgeen uitdrukkelijk is overeengekomen in de garantiebepalingen, erkent PS
Golf geen enkele aansprakelijkheid.
2. Onverminderd hetgeen in het voorgaande lid is bepaald, is PS Golf enkel aansprakelijk
voor directe schade.
3. De wederpartij dient zorgvuldig om te gaan met het werk op een wijze waardoor schade
voorkomen en beperkt wordt. De wederpartij dient het werk naar behoren te
onderhouden en te behandelen.
4. Indien er afwijkingen zijn in kleur, structuur, slijtvastheid e.d. welke uit vaktechnisch
oogpunt aanvaardbaar zijn volgens de gebruikelijke normen, kan dit leiden tot beperking
of uitsluiting van garantie en/of schadevergoeding.
5. De aansprakelijkheid van PS Golf voor alle directe kosten en schade als gevolg van een
tekortkoming die toe te schrijven is aan PS Golf is te allen tijde beperkt tot maximaal de
netto factuurwaarde van de desbetreffende producten, behoudens in geval van schuld of
grove nalatigheid aan de zijde van PS Golf.
6. PS Golf is nimmer aansprakelijk wanneer de wederpartij en/of derden werkzaamheden
aan het werk hebben uitgevoerd.
7. PS Golf is nimmer aansprakelijk voor schade en/of anderszins als gevolg van een
tekortkoming die (on)middellijk samenhangt met de uitvoering van de overeenkomst
tussen PS Golf en de wederpartij.
8. PS Golf is nimmer aansprakelijk wanneer schade aan het werk te wijten is aan opzet en/
of grove roekeloosheid van de wederpartij.
9. PS Golf aanvaardt voorts geen enkele aansprakelijkheid inzake tekortkomingen in door
PS Golf geadviseerde (neven)producten zoals benodigde antennes en mogelijke daaruit
voortvloeiende verstoringen van systemen van derden. Ook niet voor verstoring van of
schade aan hardware, software en data als gevolg van installeren en gebruik van
software van PS Golf op PC / netwerk van wederpartij, alsmede schade als gevolg van
feit dat systemen, software en data enige tijd niet gebruikt kunnen worden na installeren
of gebruik van software van PS Golf.
10. PS Golf stelt haar software met de grootst mogelijke zorg beschikbaar ten behoeve van
de wederpartij, doch kan nimmer garanderen dat de software te allen tijde zonder
onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn of zal werken.

15. Overmacht
1. Indien en voor zover PS Golf haar verplichtingen als ontstaan uit de gesloten
overeenkomst niet, niet geheel of niet tijdig nakomt ten gevolge van een oorzaak welke
haar niet kan worden toegerekend, is zij gerechtigd om desbetreffende overeenkomst
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zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden danwel haar verplichtingen gedurende een
door haar redelijk te oordelen termijn op te schorten, zonder dat PS Golf enige
schadevergoeding verschuldigd is.
2. Indien zich een situatie als omschreven in lid 1 voordoet, brengt PS Golf de wederpartij
hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

16. Intellectueel eigendom
1.

Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan: alle rechten van intellectuele
eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht
en dergelijke.

2.

Alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot PS Golf en haar ten uitvoering
van de overeenkomst geleverde diensten en/of zaken, waaronder in ieder geval
worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij PS Golf. PS Golf behoudt
zich deze rechten uitdrukkelijk voor. Gedurende de overeenkomst verleent PS Golf aan
de wederpartij een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht de dienst c.q. software
binnen zijn eigen onderneming voor de overeengekomen doelstellingen te gebruiken.

3.

Het is nimmer toegestaan om aangeboden materiaal en/of software zonder
uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van PS Golf over te nemen, te
vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook openbaar te maken.

4.

De wederpartij dient zich te onthouden van iedere handeling die een inbreuk zou
kunnen zijn op de intellectuele eigendomsrechten van PS Golf en diens licentiegevers,
danwel deze belemmert, schaadt of in gevaar brengt.

5.

De intellectuele eigendomsrechten op het materiaal dat de wederpartij in het kader van
de overeenkomst aan PS Golf ter beschikking stelt, blijven berusten bij de wederpartij
of bij de derde van wie de wedepartij het recht heeft verkregen om het materiaal aan
PS Golf ter beschikking te stellen. De wederpartij verleent PS Golf het recht om deze
materialen ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst te gebruiken.

6.

De wederpartij staat ervoor in dat in de door hem ter beschikking gestelde materialen
geen inbreuk maken op rechten van derden en dat hij gerechtigd is om de materialen
aan PS Golf ter beschikking te stellen. De wederpartij vrijwaart PS Golf volledig tegen
eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden ter zake, en
vrijwaart PS Golf eveneens voor de door haar in verband met genoemde aanspraken
veroorzaakte kosten.

17. Slotbepalingen
1.

Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene
voorwaarden zullen worden beslecht door de Rechtbank Limburg, locatie Roermond.

3.

Deze algemene voorwaarden zijn op 1 januari 2020 in werking getreden.
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