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Artikel 1

Toepasselijkheid

1.1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Guide ID BV (hierna: Guide ID) en alle
overeenkomsten en andere rechtsverhoudingen tussen Guide ID en de klant. Deze voorwaarden zijn tevens
van toepassing op vervolgovereenkomsten en nieuwe overeenkomsten met de klant.

1.2

Deze voorwaarden zijn gemakkelijk elektronisch toegankelijk op de website van Guide ID (www.guideid.com)
en zullen op verzoek onverwijld kosteloos worden toegezonden.

1.3

Door de klant gehanteerde voorwaarden worden door Guide ID uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken
geen deel uit van de overeenkomst, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 2

Totstandkoming van de overeenkomst

2.1

Aanbiedingen van Guide ID zijn vrijblijvend.

2.2

De overeenkomst met de klant komt tot stand door ondertekening van het Order Form van Guide ID door
een bevoegde functionaris van de klant. Guide ID kan instemmen met een andere vorm van totstandkoming
van de overeenkomst.

2.3

Voor de toepassing van deze voorwaarden wordt een elektronisch bericht gelijkgesteld aan een schriftelijk
bericht.

Artikel 3
3.1

Gebruik van de producten
Ten behoeve van het gebruik van het Podcatcher platform verhuurt Guide ID aan de klant en huurt de klant
van Guide ID de Podcatcher handsets, docking stations, IDentifiers en andere producten die op het door
beide partijen getekende Order Form zijn vermeld. Guide ID stelt het aantal producten ter beschikking dat
op dit Order Form is vermeld.

3.2

De klant kan gedurende de overeenkomst verzoeken om uitbreiding van het aantal producten. Afhankelijk
van beschikbaarheid zal Guide ID aan dergelijke verzoeken voldoen.

3.3

De Podcatcher handsets en andere producten worden uitsluitend ter beschikking gesteld voor eigen gebruik
door de klant op de overeengekomen locatie ten behoeve van het uitgeven van Podcatcher handsets aan
bezoekers. De klant is niet bevoegd tot ander gebruik. De klant is zonder de voorafgaande schriftelijke
toestemming van Guide ID niet bevoegd om producten te veranderen of daar iets aan toe te voegen of van
te verwijderen.

3.4

De klant zal zich als goed huurder gedragen en zorgvuldig met de ter beschikking gestelde producten van
Guide ID omgaan. De klant zal passende maatregelen te nemen ter voorkoming van schade en de specificaties
en instructies van Guide ID over het gebruik van de producten actief en nauwgezet volgen. De klant is
aansprakelijk voor het gebruik van de producten door medewerkers en bezoekers.

3.5

Gegevens en databestanden die geautomatiseerd in de producten worden opgeslagen, zoals logbestanden
en informatie over het gebruik van de Podcatcher handsets, komen toe aan Guide ID en kunnen te allen tijde
door Guide ID worden uitgelezen. Deze gegevens en databestanden bevatten geen persoonsgegevens. Guide
ID geeft de klant toegang tot (een deel van) deze gegevens en databestanden in de vorm van analytics.

Artikel 4

Aflevering van de producten

4.1

De door de klant gehuurde producten zullen door Guide ID aan de klant worden verzonden op een door
Guide ID te bepalen wijze. De kosten van het transport worden bij de klant in rekening gebracht. Eventuele
invoerrechten, -heffingen of -belastingen en eventuele invoer- of douaneformaliteiten zijn voor rekening van
de klant.

4.2

De klant zal de locatie inrichten en de producten na aflevering installeren conform de instructies en
handleidingen van Guide ID. Guide ID is telefonisch beschikbaar om de installatie op afstand te begeleiden.
Begeleiding van de installatie op locatie en training in het gebruik van de producten kan tegen een vergoeding
worden afgenomen. Guide ID kan niet worden aangesproken op het niet of niet volledig functioneren van de
afgeleverde producten als de klant de locatie niet heeft ingericht en uitgerust en de producten niet heeft
geïnstalleerd conform de instructies en handleidingen van Guide ID.

4.3

Op verzoek van de klant en tegen een vergoeding kan Guide ID speciaal voor de klant ontworpen labels voor
de Podcatcher handsets verstrekken. De klant staat ervoor in dat het plaatsen van de afbeeldingen en overige
informatie die de klant daartoe aan Guide ID ter beschikking stelt geen inbreuk maakt op rechten van derden.
De klant vrijwaart Guide ID tegen alle aanspraken van derden in dat verband.

4.4

De gehuurde producten blijven te allen tijde eigendom van Guide ID. De klant is niet bevoegd om de
producten in huur, onderhuur of gebruik te geven aan derden, behoudens aan bezoekers in het kader van
het geven van een tour.

Artikel 5

Verplichtingen van de klant

5.1

De klant is verplicht om de instructies en aanwijzingen van Guide ID met betrekking tot de installatie en het
gebruik van de gehuurde producten op te volgen.

5.2

De klant zal de Guide ID Syncbox of een eigen Windows computer gebruiken om als synchronisatie computer
van het Podcatcher platform te fungeren. Met behulp van deze synchronisatie computer kunnen tours via de
docking stations op de Podcatcher handsets worden geladen en wijzigingen in tours worden
gesynchroniseerd. De klant is verplicht om de synchronisatie computer die voor het Podcatcher platform
gebruikt wordt te allen tijde, dat wil zeggen 24 uur per dag en 7 dagen per week gedurende het hele jaar,
beschikbaar te houden, van stroom te voorzien en middels een internetkabel (geen wifi) op het internet aan

te sluiten. De klant is voorts verplicht om alle Podcatcher handsets iedere nacht in de docking stations te
plaatsen en de docking stations aan te sluiten zowel op het lichtnet als aan de synchronisatie computer die
voor het gebruik van het Podcatcher platform gebruikt wordt.
5.3

Niet-nakoming door de klant van de verplichtingen genoemd in artikel 5.2 wordt beschouwd als een
tekortkoming die opschorting van de verplichtingen van Guide ID of ontbinding van de overeenkomst
rechtvaardigt.

5.4

De klant zal de Podcatcher handsets actief en op een goed zichtbare plaats aan bezoekers aanbieden en
voldoende personele beschikbaarheid vrijmaken om de Podcatcher handsets aan bezoekers aan te bieden,
in gebruik te geven en terug te nemen. Het beschikbaar zijn van Podcatcher handsets voor tours zal duidelijk
zichtbaar bij de kassa en op prijslijsten worden aangegeven. De klant zal het beschikbaar zijn van Podcatcher
handsets voorts melden op de website van de klant en op en in andere wervende uitingen die over de klant
worden gedaan.

Artikel 6

Verlies, diefstal en beschadiging van producten

6.1

De klant is verantwoordelijk voor de beveiliging van door Guide ID aan de klant ter beschikking gestelde
producten. Het gebruik van Warning IDentifiers geeft geen garantie dat producten niet door verlies of diefstal
verloren raken. Verlies en diefstal van producten van Guide ID komt voor rekening van de klant. De klant is
verplicht om verlies en diefstal schriftelijk aan Guide ID te melden. De klant zal alle verloren en gestolen
producten voorts binnen een termijn van 30 dagen vervangen tegen betaling van de geldende
vervangingsprijs plus verzendkosten.

6.2

De klant is verplicht om beschadiging van producten die door Guide ID aan de klant ter beschikking zijn
gesteld schriftelijk te melden aan Guide ID. Guide ID zal deze producten binnen een redelijke termijn op eigen
kosten repareren, tenzij de beschadiging aan de klant is toe te rekenen. Beschadiging van producten is aan
de klant toe te rekenen indien de beschadiging is ontstaan als gevolg van een toerekenbaar tekortschieten in
de nakoming van de verplichtingen van de klant zoals deze blijken uit deze voorwaarden. Indien beschadiging
aan de klant is toe te rekenen en reparatie naar het oordeel van Guide ID niet zinvol is, zal Guide ID de
betreffende producten vervangen en de geldende vervangingsprijs plus verzendkosten bij de klant in
rekening brengen.

6.3

Onder beschadiging wordt een gebrek verstaan, dat wil zeggen een staat of eigenschap van het product die
in de weg staat aan het gebruik dat de klant mag verwachten van een goed onderhouden zaak waarop de
overeenkomst betrekking heeft.

Artikel 7

Gebruik van het Online Podcatcher Portal

7.1

Guide ID verleent de klant een niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare licentie
gedurende de looptijd van de overeenkomst om het Online Podcatcher Portal te gebruiken om content voor
tours te ontwikkelen en te beheren. De licentie geldt voor een onbeperkt aantal tours en talen.

7.2

In het Online Podcatcher Portal kan content worden geüpload en ontwikkeld die op de Podcatcher handsets
kan worden geladen zoals bedoeld in artikel 5.2. Content in het Online Podcatcher Portal wordt niet op de
Podcatcher handsets geladen en synchronisatie is niet mogelijk indien de klant de verplichtingen genoemd
in artikel 5.2 niet nakomt.

7.3

De content gemaakt in het Online Podcatcher Portal kan desgewenst ook in de Guide ID App gepubliceerd
worden. Deze App is geschikt voor IOS en Android.

7.4

De klant zal de namen opgeven van de medewerkers die gebruik moeten kunnen maken van het Online
Podcatcher Portal. Het gebruik van aliassen in gebruikersnamen is niet toegestaan. Inloggegevens zijn

persoonlijk en zullen vertrouwelijk behandeld worden. Het is niet toegestaan om inloggegevens op openbaar
toegankelijke plaatsen te vermelden of aan derden te verstrekken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan
door Guide ID. Indien de klant de indruk heeft dat ongeautoriseerde personen toegang hebben of kunnen
verkrijgen tot het Online Podcatcher Portal, zal hij dat onverwijld aan Guide ID melden.
7.5

De klant zal van alle content die in het Online Podcatcher Portal wordt geüpload en ontwikkeld een kopie
maken en beschikbaar houden in eigen systemen. Het Online Podcatcher Portal is niet bedoeld om als opslagof archiveringsplatform te fungeren.

7.6

De klant zal geen content uploaden of ontwikkelen die strafbaar of onrechtmatig is, of inbreuk maakt op
rechten van derden. De klant staat ervoor in dat hij bevoegd is de content te verveelvoudigen, bewerken en
openbaar te maken als onderdeel van een tour. Guide ID is bevoegd de content te verwerken in het Online
Podcatcher Portal en beschikbaar te maken via de synchronisatie computer op de Podcatcher handsets
teneinde aan de overeenkomst te kunnen voldoen. De klant staat ervoor in dat Guide ID daarmee geen
inbreuk maakt op rechten van derden en vrijwaart Guide ID tegen alle aanspraken van derden terzake.

7.7

Guide ID is bevoegd om delen van de content van de klant en de naam, het merk, het logo en het design van
labels van de klant te gebruiken ter promotie van haar diensten, tenzij de klant Guide ID schriftelijk te kennen
geeft dat bepaalde content niet op die wijze gebruikt kan worden.

Artikel 8

MapMyVisit

8.1

Indien partijen dit overeenkomen zal Guide ID op locatie van de klant een MapMyVisit console plaatsen
waarop bezoekers zich kunnen aanmelden voor de dienst MapMyVisit van Guide ID. Met MapMyVisit kan
een bezoeker een tour online terugluisteren en bekijken wat hij of zij eventueel gemist heeft.

8.2

Wanneer een MapMyVisit console bij de klant geplaatst wordt, verleent de klant toestemming aan Guide ID
om de naam, het merk, het logo en het design van labels van de klant, en de content van tours in de vorm
van audiostops te verveelvoudigen en openbaar te maken door deze via mapmyvisit.com beschikbaar te
maken aan de bezoeker die zich voor MapMyVisit heeft aangemeld. MapMyVisit biedt bezoekers de
mogelijkheid om content openbaar te maken door deze te delen via sociale media. De klant is daarmee
bekend en stemt daarmee in. De klant staat ervoor in dat dergelijk gebruik van content geen inbreuk maakt
op rechten van derden en vrijwaart Guide ID tegen aanspraken van derden in dat verband.

Artikel 9

Beschikbaarheid van het Online Podcatcher Portal

9.1

Guide ID streeft naar een optimale beschikbaarheid van het Online Podcatcher Portal, maar kan geen garantie
geven ten aanzien van de beschikbaarheid.

9.2

Guide ID zal noodzakelijk onderhoud en het uitvoeren van updates die de beschikbaarheid zou kunnen
belemmeren zoveel mogelijk buiten normale werktijden doen plaatsvinden.

9.3

Computerprogrammatuur die voor het Online Podcatcher Portal gebruikt wordt, wordt in de staat waarin
deze verkeert (“as is”) zonder enige garantie aan de klant beschikbaar gesteld.

9.4

Voor technische en functionele vragen kan de klant contact opnemen met de helpdesk van Guide ID via
helpdesk@guideid.com of op de adressen en telefoonnummers die zijn gepubliceerd op www.guideid.com.

Artikel 10
10.1

Vergoeding

De klant is aan Guide ID de vergoedingen verschuldigd die zijn overeengekomen. Alle door Guide ID
gehanteerde prijzen zijn in EURO, tenzij anders vastgelegd op het door beide partijen getekende Order Form,
en exclusief verzendkosten, reis- en verblijfskosten en BTW.

10.2

Indien partijen zijn overeengekomen dat de vergoeding is gebaseerd op het aantal afgenomen tours en de
prijs van een tour voor de bezoeker van de klant niet is inbegrepen in de prijs van het toegangskaartje, zullen
de klant en Guide ID de hoogte van de prijs van de tour overeenkomen en zal de klant deze prijs niet
aanpassen zonder overeenstemming met Guide ID.

10.3

Indien partijen zijn overeengekomen dat de vergoeding is gebaseerd op het aantal ter beschikking gestelde
Podcatcher handsets, is het gebruik van de Guide ID App in beginsel kosteloos. Indien het totale aantal tours
dat op maandbasis bij de klant wordt gebruikt echter in 10% of meer van de gevallen via de Guide ID App
wordt gebruikt, kan voor het gebruik van de Guide ID App een nader overeen te komen vergoeding aan de
klant in rekening worden gebracht.

Artikel 11

Betaling

11.1

Door de klant te betalen vergoedingen worden maandelijks door Guide ID in rekening gebracht, tenzij anders
overeengekomen. Indien partijen zijn overeengekomen dat de vergoeding is gebaseerd op het aantal
afgenomen tours zal Guide ID in de eerste maand na afloop van ieder kalenderjaar, dan wel na het eindigen
van de overeenkomst op een ander moment, een eindfactuur verzenden op basis van een afrekening van
werkelijk gebruik.

11.2

Betaling van facturen geschiedt binnen 14 dagen na factuurdatum.

11.3

Overschrijding van een betalingstermijn leidt tot verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Guide
ID is gerechtigd bij overschrijding van een betalingstermijn vertragingsrente in rekening te brengen van 1%
over het uitstaande bedrag per maand of een gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is,
in welk geval de wettelijke handelsrente verschuldigd is. De klant is aansprakelijk voor alle gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten (inclusief advocaatkosten) die Guide ID maakt ten behoeve van de incasso van
facturen, met een minimum van 15% van het uitstaande factuurbedrag inclusief verschuldigde rente.

11.4

De klant is niet bevoegd tot opschorting van zijn betalingsverplichtingen. Het is de klant niet toegestaan enige
betalingsverplichting jegens Guide ID, uit welke hoofde dan ook, te verrekenen met een vordering van de
klant op Guide ID.

11.5

Guide ID is gerechtigd de nakoming van enige verplichting op te schorten zolang de klant niet aan al zijn
(betalings)verplichtingen jegens Guide ID, uit welke hoofde dan ook, heeft voldaan. Guide ID is niet
aansprakelijk voor schade als gevolg van het uitoefenen van een opschortingsrecht.

Artikel 12
12.1

Guide ID heeft een netwerk van derden die werkzaamheden voor de klant kunnen verrichten, bijvoorbeeld
voor installatie van producten of op het gebied van het schrijven van scripts, vertalen, inspreken van tekst en
maken van interactief ontwerp. De klant zal in voorkomend geval in eigen naam en voor eigen rekening en
risico overeenkomsten sluiten met deze derden. De klant is derhalve zelf verantwoordelijk voor het maken
van afspraken met deze derden met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst en planning en over
intellectuele eigendomsrechten op de resultaten die moeten worden opgeleverd. Guide ID is niet
aansprakelijk voor het handelen van deze derden, ook niet indien de facturatie door deze derden via Guide
ID verloopt.

Artikel 13
13.1

Diensten van derden

Informatie en inzage

De klant is verplicht om na afloop van ieder kalenderjaar, dan wel na het eindigen van de overeenkomst op
een ander moment, het aantal bezoekers per maand in het afgelopen jaar aan Guide ID op te geven. Op
verzoek van Guide ID zal de klant deze gegevens tevens op enig ander moment verstrekken. Het aantal

tourafnames door bezoekers van de klant blijkt uit de informatie in het Online Podcatcher Portal, waarin dat
automatisch wordt bijgehouden.
13.2

Guide ID is op ieder moment bevoegd om de Podcatcher handsets en andere ter beschikking gestelde
producten, evenals het gebruik daarvan, op locatie bij de klant te inspecteren en gegevens uit deze producten
uit te lezen. De klant zal Guide ID daartoe toegang verlenen tot alle ruimtes op een in goed overleg te bepalen
moment en zijn medewerking verlenen aan het onderzoek.

Artikel 14

Intellectuele eigendom

14.1

Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder, maar niet alleen, auteursrechten, naburige rechten,
databankrechten, modellenrechten, merkrechten, handelsnaamrechten, bedrijfsgeheimen en
octrooirechten, op en in verband met het Podcatcher platform en de overige producten en diensten van
Guide ID, inclusief de daarmee verband houdende know how, en in verband met de onderneming van Guide
ID berusten bij Guide ID en haar licentiegevers. De klant komt geen gebruiksrecht toe en is niet bevoegd tot
verveelvoudigen, bewerken of openbaarmaken anders dan uitdrukkelijk in deze voorwaarden is vermeld of
op grond van dwingend recht is toegestaan.

14.2

Guide ID mag technische maatregelen nemen om intellectuele eigendomsrechten te beschermen. De klant
zal deze beveiliging niet verwijderen, ontwijken of omzeilen. Guide ID mag, voor zover redelijkerwijs
noodzakelijk ten behoeve van de handhaving van intellectuele eigendomsrechten, (tijdelijke) beperkingen
opleggen met betrekking tot de omvang van het gebruiksrecht.

14.3

Het is de klant niet toegestaan om onderdelen van de programmatuur van het Podcatcher platform geheel
of gedeeltelijk te integreren in of samen te voegen met programmatuur die niet door Guide ID ter beschikking
is gesteld. Decompilatie, reverse engineering of welke vorm van vertaling of bewerking dan ook van
programmatuur van het Podcatcher platform is niet toegestaan, tenzij en uitsluitend voor zover deze
handelingen volledig vallen binnen hetgeen de Auteurswet toestaat. Het is niet toegestaan om virussen of
schadelijke code te uploaden, te hacken of te spammen, noch om Ddos attacks te versturen.

Artikel 15
15.1

Guide ID verwerkt persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Algemene Verordening
Gegevensbescherming van de EU (AVG) en overige toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 16
16.1

Concurrentie

Gedurende de looptijd van de overeenkomst zal de klant geen producten of diensten van derden afnemen
die concurreren met de producten en diensten van Guide ID.

Artikel 17
17.1

Bescherming van persoonsgegevens

Overmacht

In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 BW kan een tekortkoming niet aan Guide ID worden toegerekend
in geval van een van de wil van Guide ID onafhankelijke omstandigheid, waaronder oorlog, oorlogsgevaar,
mobilisatie, oproer, (werk)stakingen of uitsluitingen, brand, overstroming, ziekte en/of ongeval van haar
personeel, computerstoringen, bedrijfsonderbrekingen en verminderde productie, een tekort aan
grondstoffen of verpakkingsmaterialen, transportvertraging, rechterlijk ingrijpen, importbeperkingen of
andere van overheidswege opgelegde beperkende maatregelen, het ontbreken van (plaatselijke)
keurmerken voor de producten van Guide ID, alsmede elke andere verhinderende omstandigheid die niet
uitsluitend afhangt van de wil van Guide ID, zoals niet-levering of te late levering van zaken en diensten van
door Guide ID ingeschakelde derden.

17.2

In een dergelijk geval worden de verplichtingen van Guide ID opgeschort. Eerst na het verstrijken van een
termijn van zes maanden hebben Guide ID en de klant de bevoegdheid de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden. Opschorting en ontbinding door Guide ID leiden niet tot enige verplichting tot
betaling van schadevergoeding, ook niet als Guide ID daardoor enig voordeel geniet.

Artikel 18

Aansprakelijkheid

18.1

Guide ID is aansprakelijk voor schade die de klant lijdt als gevolg van een onrechtmatige daad van Guide ID
of een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Guide ID van haar verplichtingen. Guide ID is evenwel
uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is van de onrechtmatige
daad of de tekortkoming waarop de aansprakelijkheid berust (directe schade). Guide ID is derhalve onder
meer niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade, zoals in de vorm van omzetverlies,
winstderving, bedrijfsstilstand of schade en aanspraken van derden.

18.2

De aansprakelijkheid van Guide ID is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in het
betreffende geval uitkeert. Indien om welke reden dan ook geen uitkering onder de verzekering van Guide
ID plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Guide ID beperkt tot een bedrag van € 10.000,-.

18.3

Van verzuim van Guide ID is eerst sprake nadat de klant Guide ID schriftelijk in gebreke heeft gesteld en de
gelegenheid heeft gegeven haar verplichtingen binnen een redelijke termijn alsnog na te komen, en Guide ID
deze termijn ongebruikt laat verstrijken.

18.4

Vorderingen tot betaling van schadevergoeding zijn eerst opeisbaar nadat de verzekeraar van Guide ID heeft
uitgekeerd. Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart door verloop van één jaar na de dag waarop de
klant met de schade en met Guide ID als de daarvoor aansprakelijke partij bekend is geworden
of redelijkerwijs bekend had kunnen worden.

18.5

De bovengenoemde uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid geldt niet indien de grond van de
aansprakelijkheid verband houdt met opzet of bewuste roekeloosheid van Guide ID.

Artikel 19

Duur en eindigen van de overeenkomst

19.1

De overeenkomst met de klant wordt aangegaan voor de periode die is overeengekomen. Na verloop van
deze periode wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd met een periode van dezelfde duur, welke
periode vervolgens ook stilzwijgend wordt verlengd met telkens nieuwe periodes van dezelfde duur,
behoudens schriftelijke opzegging tegen het einde van een periode door een van partijen met inachtneming
van een opzegtermijn van 2 maanden.

19.2

Guide ID kan een overeenkomst met de klant zonder ingebrekestelling en zonder enige schadevergoeding of
betaling verschuldigd te zijn met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk ontbinden indien aan
de klant surséance van betaling wordt verleend, ten aanzien van de klant faillissement wordt aangevraagd,
ten aanzien van de klant, natuurlijk persoon, de Wet schuldsanering natuurlijke personen wordt toegepast
of de klant anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest.

19.3

In geval van ontbinding zijn alle vorderingen van Guide ID op de klant onmiddellijk volledig opeisbaar.

19.4

Na het eindigen van de overeenkomst is de klant verplicht om de Podcatcher handsets en alle overige
producten die Guide ID ter beschikking heeft gesteld onverwijld in de oorspronkelijke staat, behoudens
normale gebruikssporen, te retourneren. Verzending komt voor rekening en risico van de klant. In het geval
van een verschil van inzicht over de aantallen te retourneren producten is de administratie van Guide ID
bepalend.

19.5

De klant is in geen enkel geval bevoegd tot opschorting van een verplichting om producten aan Guide ID te
retourneren.

Artikel 20

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

20.1

De rechtsverhouding tussen Guide ID en de klant wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht.
Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

20.2

Alle geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst tussen Guide ID en de klant zullen bij uitsluiting worden
opgelost door middel van arbitrage bij de Stichting Geschillenoplossing Automatisering te Haarlem (SGOA) in
overeenstemming met het arbitragereglement van de SGOA.

Artikel 21

Overige bepalingen

21.1

Guide ID is vrij om derden in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst.

21.2

De klant kan zijn rechtsverhouding met Guide ID en zijn rechten en verplichtingen uit de overeenkomst niet
overdragen aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Guide ID. Deze bepaling heeft
goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

21.3

Termijnen voor de levering van zaken of diensten door Guide ID zijn streeftermijnen en geen fatale termijnen.

21.4

Guide ID is gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen van de voorwaarden gelden ook ten aanzien
van bestaande overeenkomsten. Guide ID zal wijzigingen van de voorwaarden voorafgaand aan
inwerkingtreding bekend maken via haar website. De gewijzigde voorwaarden treden twee weken na
bekendmaking in werking, of zoveel later als in de bekendmaking is bepaald.

21.5

Deze voorwaarden kunnen ook in een andere dan de Nederlandse taal worden opgesteld. In geval van
tegenstrijdigheid geldt bij uitsluiting de Nederlandse tekst.

21.6

Indien een bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk onverbindend is of wordt, blijven de overige
bepalingen onverminderd van kracht. De onverbindende bepaling wordt in dat geval geacht te zijn vervangen
door een bepaling die wel verbindend is en zo min mogelijk afwijkt van de inhoud en strekking van deze
bepaling.

21.7

Deze voorwaarden gelden mede ten gunste van rechtspersonen waarvan en (hulp)personen en
ondergeschikten van wie Guide ID zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient.
*****

