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1. In deze algemene voorwaarden is de Nederlandse betekenis van het woord steeds bepalend voor de 
uitleg daarvan. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:  
a. Warpwise: Warpwise B.V. de gebruiker van deze algemene voorwaarden, tevens 

opdrachtnemer.  
b. Wederpartij: de natuurlijke – of rechtspersoon die van Warpwise een dienst afneemt, met 

Warpwise een overeenkomst aangaat of aan wie Warpwise een offerte heeft uitgebracht waarop 
deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. De personen die in dienstverband bij de 
(rechts-)persoon werkzaam zijn vallen tevens onder de reikwijdte van deze term. 

c. Partijen: Warpwise en de Wederpartij. 
2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte door, overeenkomst met en dienstverlening 

van Warpwise, voor zover afwijking van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk door 
Warpwise is bevestigd. 

3. Het door de Wederpartij zonder commentaar voltooien van een inschrijving of het aanvaarden van 
een offerte of opdrachtbevestiging waarop naar deze voorwaarden wordt verwezen geldt als 
instemming met de toepassing van deze voorwaarden. 

4. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op overeenkomsten met Warpwise, waarbij Warpwise 
derden betrekt voor de uitvoering ervan. 

5. Afwijking van de algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien Partijen dit uitdrukkelijk en 
schriftelijk vooraf zijn overeengekomen. Toepasselijkheid van enige door de Wederpartij 
gehanteerde algemene (inkoop-)voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij 
Partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf overeenkomen. 

6. Indien Warpwise gedurende korte of langere tijd geen strikte naleving van deze algemene 
voorwaarden eist, laat dit onverlet het recht van Warpwise om alsnog directe en strikte naleving te 
eisen.  

7. Nietige of vernietigbare bepalingen hebben geen invloed op de geldigheid en de kracht van overige 
bepalingen. De nietige of vernietigde bepaling(en) zullen worden vervangen door nieuwe, rechtens 
toelaatbare bepaling(en) die stroken met het doel en de strekking van de nietige of vernietigde 
bepaling(en). 

8. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden geregeld zijn, of waarover onduidelijkheid bestaat, 
dienen beoordeeld te worden naar de geest en het doel van deze algemene voorwaarden. 

9. Warpwise behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. 
Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. 
 

 
 
 

1. Alle offertes en aanbiedingen van Warpwise zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor 
aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien een dienst waarop de offerte of de 
aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer uitvoerbaar is.  

ARTIKEL 1. ALGEMEEN 

ARTIKEL 2. OFFERTES, AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN 
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2. Warpwise kan niet aan een offerte of aanbieding gehouden worden indien deze offerte of 
aanbieding een kennelijke vergissing, schrijf- of drukfout bevat die door de Wederpartij redelijkerwijs 
als zodanig herkend kan worden. 

3. De overeenkomst tussen Warpwise en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij 
uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk 
anders overeenkomen. 

4. De overeenkomst tussen Partijen komt tot stand op het moment dat een door de Wederpartij 
verstrekte opdracht door Warpwise is ontvangen en geaccepteerd door middel van een bevestiging 
per e-mail, of op het moment dat Warpwise met instemming van de Wederpartij een aanvang met 
de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt. 

5. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de 
aanbieding opgenomen aanbod, dan is Warpwise daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt 
dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Warpwise anders aangeeft. 

6. Werkzaamheden, op verzoek of met instemming van de Wederpartij verricht, die buiten de inhoud 
van de overeenkomst vallen, zullen door de Wederpartij aan Warpwise worden vergoed volgens de 
gebruikelijke tarieven van Warpwise. Warpwise kan echter niet verplicht zijn gehoor te geven aan 
een dergelijk verzoek tot extra werkzaamheden. Tevens kan Warpwise verlangen dat voor extra 
werkzaamheden een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten. 

7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering 
daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Partijen tijdig en in onderling 
overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de 
overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties 
etc., wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt 
gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen 
werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. 
Warpwise zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de 
overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De 
Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de 
wijziging in prijs en termijn van uitvoering. 

8. Indien er een overeenkomst is en Warpwise heeft getracht om de dienst te leveren waarvoor 
opdracht verstrekt is maar waarbij de wederpartij deze niet kon of wilde afnemen, verliest de 
Wederpartij het recht op afname van deze dienst na 3 maanden zonder restitutie.  

 
 
 
 

1. Warpwise zal zich inspannen de overeenkomst zorgvuldig en naar beste kunnen uit te voeren en te 
streven naar een voor de Wederpartij bruikbaar resultaat. Warpwise neemt met de overeenkomst 
een inspanningsverplichting op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de 
overeenkomst. 

2. Warpwise bepaalt op welke wijze en door welke personen/medewerkers de overeenkomst 
uitgevoerd zal worden. Warpwise is bevoegd waar noodzakelijk derden bij de uitvoering van de 

ARTIKEL 3. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST 
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overeenkomst te betrekken. Indien zulks noodzakelijk blijkt tijdens de uitvoering van de 
overeenkomst zijn wijzigingen in de uitvoering mogelijk. 

3. Bij de uitvoering van de overeenkomst zal Warpwise de voorkeuren en wensen van de Wederpartij 
zo veel mogelijk in acht nemen, met dien verstande dat een onafhankelijke opstelling van Warpwise 
te allen tijde gewaarborgd dient te blijven. 

4. De Wederpartij is gehouden Warpwise van alle gegevens en bescheiden te voorzien die Warpwise bij 
de uitvoering van de overeenkomst naar haar oordeel nodig heeft. Deze gegevens en bescheiden 
dienen tijdig en in de gewenste vorm aan Warpwise beschikbaar te worden gesteld. Tevens dient de 
Wederpartij alle medewerking te verlenen die Warpwise noodzakelijk acht voor het op juiste wijze 
uitvoeren van de overeenkomst, waaronder het desgevraagd beschikbaar houden van medewerkers. 
Eventuele vertragingsschade, voortvloeiende uit het feit dat de Wederpartij zijn verplichting uit dit 
artikel niet na komt, zal aan de Wederpartij in rekening gebracht worden. Bovendien is Warpwise in 
een dergelijk geval bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. 

5. De Wederpartij dient zorg te dragen voor correcte en volledige gegevens, alsmede voor de juiste 
informatie omtrent deelnemers aan een training en het factuuradres. 

6. Door Warpwise opgegeven termijnen gelden slechts ter indicatie. Overschrijding van een termijn 
brengt Warpwise niet in verzuim, tenzij anders overeengekomen. 

7. Het is Partijen niet toegestaan om informatie, die vertrouwelijk van aard is c.q. zou kunnen zijn, aan 
derden die niet betrokken zijn bij de overeenkomst te verstrekken of om die informatie aan te 
wenden voor een ander doel dan waarvoor deze verkregen werd. Ten aanzien van dergelijke 
informatie geldt voor Partijen een geheimhoudingsplicht. 

8. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Warpwise 
gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen 
Warpwise bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering 
opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop 
daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde 
overeenkomst levert geen wanprestatie van Warpwise op en is voor de Wederpartij evenmin grond 
om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Warpwise een 
verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/ of kwantitatief 
opzicht gevolg zou kunnen hebben, bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden 
of te leveren diensten. 
 
 

 
 

1. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van 
overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen 
reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 

2. Warpwise is gerechtigd om jaarlijks per 1 januari de prijzen aan te passen. Prijswijzigingen zullen van 
tevoren schriftelijk en/of via e-mail aangekondigd worden door Warpwise. Warpwise is gerechtigd 
de nieuwe prijzen door te berekenen tenzij er sprake is van een overeengekomen totaalprijs voor de 
werkzaamheden.  

ARTIKEL 4. PRIJZEN EN FACTURERING 
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3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Warpwise niet tot het verrichten van een gedeelte van de 
opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden 
niet automatisch voor toekomstige diensten.  

4. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard ook, dienen schriftelijk door Wederpartij 
aanvaard te worden. Indien dit een hogere prijs veroorzaakt dan voorzien in de offerte c.q. 
overeenkomst, is Warpwise gerechtig de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Veranderingen in de 
opdracht welke vermindering van de kosten ten gevolge hebben, zullen aanleiding geven tot 
dienovereenkomstige aanpassing van de overeengekomen prijs. 

5. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt 
dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend 
de Wederpartij die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de 
overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Warpwise alsdan alsnog bereid is 
om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijke overeenkomst uit te voeren. 

6. Warpwise is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus 
uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. 

 
 
 
 

1. Warpwise is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te 
ontbinden, indien:  
a. De Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; 
b. Na het sluiten van de overeenkomst Warpwise ter kennis gekomen omstandigheden goede 

grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen; 
c. De Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de 

voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of 
onvoldoende is; 

d. Door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Warpwise kan worden 
gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal 
nakomen. 

2. Indien de overeenkomst (van welke aard dan ook en om welke reden dan ook) wordt geannuleerd 
door Warpwise, zal Warpwise in overleg met Wederpartij zorgdragen voor overdracht van eventuele 
nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de annulering 
ten grondslag liggen die aan de Wederpartij toerekenbaar zijn of indien een dergelijke overdracht 
redelijkerwijs niet van Warpwise gevergd kan worden. Indien de overdracht van de werkzaamheden 
voor Warpwise extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan Wederpartij in rekening 
gebracht. 

3. Warpwise is gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen door middel van 
een schriftelijke mededeling daarvan aan de wederpartij, in geval van:  
a. (aanvraag van) faillissement van Wederpartij, 
b. (aanvraag van) surséance van betaling van Wederpartij, 
c. beslaglegging ten laste van Wederpartij, of  

ARTIKEL 5. ANNULERING, OPSCHORTING EN ONTBINDING 
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d. (dreigende) liquidatie of stillegging van de onderneming van Wederpartij.  
4. Al hetgeen Wederpartij op basis van de overeenkomst nog verschuldigd is, is per direct opeisbaar. 

Warpwise is bij opzegging op grond van dit artikel nimmer schadeplichtig jegens Wederpartij. 
5. Vorderingen van Warpwise op de Wederpartij worden in een bovengenoemd geval direct opeisbaar, 

onverminderd de overige rechten van Warpwise.  
6. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Warpwise gerechtigd tot vergoeding van 

de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan. 
7. Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze 

niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Warpwise gerechtigd de overeenkomst terstond en 
met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige 
schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot 
schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht. 
 
 
 
 

1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de 
wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende aard, voorzien of niet-voorzien, 
waarop Warpwise geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Warpwise niet in staat is haar 
verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Warpwise of van derden daaronder 
begrepen. Warpwise heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid 
die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Warpwise haar verbintenis 
had moeten nakomen. 

2. In geval van overmacht is Warpwise niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de 
Wederpartij. Partijen zullen in zulks geval met elkaar in overleg treden ten einde een alternatieve 
manier tot invulling van de overeenkomst te vinden.  

3. Indien de periode van overmacht langer duurt dan drie maanden, dan is ieder der Partijen gerechtigd 
de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 
Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de Wederpartij 
gehouden aan diens verplichtingen jegens Warpwise tot aan dat moment te voldoen. Warpwise is 
gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De 
Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke 
overeenkomst. 

4. Voor zover Warpwise ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de 
overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het 
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Warpwise 
gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De 
Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke 
overeenkomst. 

 
 

 

ARTIKEL 6. OVERMACHT 



Algemene Voorwaarden | v1.1 | 6-12-2022 

7/9                                                                                                          Warpwise B.V. 
                                                                                                                                                           Oudegracht 81A 
                                                                                                                                                           3511 AD Utrecht 
                                                                                                                                                               +31 30 205 99 85 
  www.warpwise.nl 

 

 
 
1. Warpwise is gerechtigd om periodiek te factureren. 
2. Warpwise is gerechtigd om van de Wederpartij gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen 

voor de werkzaamheden. In alle andere gevallen dient de Wederpartij de facturen van Warpwise 
binnen 30 dagen na factuurdatum te voldoen, tenzij anders overeengekomen, in euro’s op de door 
Warpwise aangewezen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van facturen schorten de 
betalingsverplichting niet op.   

3. Indien de Wederpartij niet binnen de gestelde betalingstermijn heeft betaald, is Warpwise 
gerechtigd, nadat hij de Wederpartij ten minste één maal heeft aangemaand te betalen, zonder 
nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten, vanaf de vervaldag van de factuur aan 
de Wederpartij de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening. 
Ook is Warpwise gerechtigd haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten tot op het 
moment waarop de Wederpartij aan al diens financiële verplichtingen heeft voldaan. Alle redelijke 
kosten ter verkrijging van voldoening - in en buiten rechte – zijn voor rekening van de Wederpartij. In 
ieder geval is de Wederpartij in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. 

4. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de nakoming van zijn verplichtingen naar 
Warpwise, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de 
zijde van Warpwise die daardoor direct of indirect zijn ontstaan.  

5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Wederpartij zijn de vorderingen 
van Warpwise en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Warpwise onmiddellijk opeisbaar. 

6. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan 
komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de 
Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van de Wet Normering 
Buitengerechtelijke Incassokosten (WIK) Indien Warpwise echter hogere kosten ter incasso heeft 
gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor 
vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens 
op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten 
eveneens rente verschuldigd. 

7. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij 
van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, 
tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het 
opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het 
moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 

8. Warpwise heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste 
plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in 
mindering van de hoofdsom en de lopende rente. 

9. Warpwise kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de 
Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Warpwise kan 
volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en 
lopende rente en incassokosten worden voldaan. 

10. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Warpwise verschuldigde.  

ARTIKEL 7. BETALING, INCASSO EN SCHADEVERGOEDING 
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11. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij 
die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin 
gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten. 

 
 
 

 
1. Indien Warpwise aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze 

bepaling is geregeld.  
2. Warpwise kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade, veroorzaakt door een toerekenbare 

tekortkoming in de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting(en). Onder 
directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de 
omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze 
voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Warpwise aan 
de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Warpwise toegerekend kunnen 
worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de 
Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in 
deze algemene voorwaarden. 

3. Indien Warpwise aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van 
Warpwise te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van 
de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De hoogte van de aansprakelijkheid van 
Warpwise is in alle gevallen beperkt tot maximaal tweemaal het factuurbedrag. 

4. De aansprakelijkheid van Warpwise is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van 
haar verzekeraar in voorkomend geval. 

5. Warpwise is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend 
verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover 
de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke 
kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Warpwise aan de overeenkomst te laten 
beantwoorden, voor zoveel deze aan Warpwise toegerekend kunnen worden en  redelijke kosten, 
gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze 
kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.  

6. Wederpartij vrijwaart Warpwise tegen alle vorderingen van derden die – direct of indirect - verband 
houden met of voortvloeien uit de tussen Warpwise en de Wederpartij bestaande rechtsbetrekking. 

7. Indien Warpwise uitdien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij 
gehouden Warpwise zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van 
hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van 
adequate maatregelen, dan is Warpwise, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te 
gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Warpwise en derden daardoor ontstaan, komen 
integraal voor rekening en risico van de Wederpartij. 

8. Warpwise is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, 
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.  

9. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te 
wijten is aan opzet of grove schuld van Warpwise of haar leidinggevende ondergeschikten. 
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1. Warpwise behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van het 
intellectuele eigendomsrecht zoals geregeld in boek 5 van het Burgerlijk Wetboek en de Auteurswet.  

2. Warpwise heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen 
kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, in zoverre hierbij geen strikt vertrouwelijke 
informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht. 

3. Het is Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, 
handelsnamen of andere rechten uit het materiaal te verwijderen of te wijzigen, daaronder 
begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding. 

4. Het is de Wederpartij niet toegestaan om zonder toestemming van Warpwise de naam en het logo 
van Warpwise te gebruiken in het kader van promotionele activiteiten van Wederpartij. 

 
 
 
 
 

1. Alle geschillen tussen Warpwise en de Wederpartij die mochten ontstaan en waarover niet in 
onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de 
bevoegde rechter van Rechtbank Midden-Nederland. 

2. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Warpwise partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van 
toepassing.  

3. De toepasselijkheid van de Rome I-Verordening (Verordening (EG) nr. 593/2008) wordt uitgesloten 
op verbintenissen waaraan geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of 
indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. 

 
 
 
 

 
1. Deze voorwaarden zijn in te zien en te downloaden op www.warpwise.nl/algemene-voorwaarden. 
2. Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de 

totstandkoming van de rechtsbetrekking met Warpwise. 

ARTIKEL 9. INTELLECTUELE EIGENDOM 

ARTIKEL 10. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT 

ARTIKEL 11. VERSIES EN TOEPASSELIJKHEID 


