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Artikel 1. Definities 
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen met een hoofdletter geschreven en in de navolgende 

betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: 

DigiMenuBox: de contractuele wederpartij bij de Overeenkomst met de Afnemer en gebruiker van de onderhavige 
algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW. 

Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de Diensten van DigiMenuBox, waaronder 
het ontwerpen van Digitale Menuborden, en/of Hardware van DigiMenuBox afneemt of in gebruik 
heeft. 
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Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen DigiMenuBox en de Afnemer tot stand komt, elke wijziging of 
aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die 
overeenkomst. 

Licentieovereenkomst: de Overeenkomst tussen DigiMenuBox en de Afnemer op grond waarvan DigiMenuBox aan 
Afnemer gedurende de looptijd van de Overeenkomst het recht verstrekt om bepaalde werken te 
gebruiken. 

Hardware: alle zaken die door DigiMenuBox op basis van een met de Afnemer gesloten Overeenkomst, al dan 
niet onder eigendomsvoorbehoud worden geleverd. 

Programmatuur: de door DigiMenuBox meegeleverde software waarmee de Digitale Menuborden kunnen worden 
weergegeven op de Hardware. 

Digitale Menuborden: door DigiMenuBox in opdracht van de Afnemer ontwikkelde digitale menuborden, waarop de 
Afnemer haar assortiment en acties kan tonen. 

Diensten: alle door DigiMenuBox aangeboden diensten, waaronder doch niet beperkt tot het ontwerpen (en 
aanleveren) van Digitale Menuborden, drukwerk en fotografie. 

Partijen: DigiMenuBox en de Afnemer gezamenlijk en ieder afzonderlijk “Partij”. 

2. Onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal (bijvoorbeeld via een 
online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat. 

 
Artikel 2. Toepasselijkheid 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, Overeenkomsten, Diensten en leveringen van 

DigiMenuBox, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is 
uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen. 

2. Eventuele voorwaarden van de Afnemer worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkingen van en aanvullingen op deze 
voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door DigiMenuBox uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. 
Eventuele toepassing van algemene voorwaarden van de Afnemer of derden geldt slechts voor de desbetreffende 
Overeenkomst. 

3. Wanneer door DigiMenuBox gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene 
voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De 
Afnemer kan nimmer enig recht doen (laten) gelden op grond van het feit dat DigiMenuBox onderhavige voorwaarden soepel 
toepast. 

4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met DigiMenuBox, voor de uitvoering 
waarvan derden dienen te worden betrokken. Deze derden kunnen jegens de Afnemer een rechtstreeks beroep op de 
onderhavige voorwaarden doen, waaronder eventuele beperkingen van aansprakelijkheid. 

5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere Overeenkomst met 
DigiMenuBox in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende 
bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door DigiMenuBox vast te stellen nieuwe, rechtens 
toelaatbare en vergelijkbare bepaling. 

6. De Afnemer kan zich niet beroepen op het feit dat de algemene voorwaarden niet ter hand gesteld zijn indien DigiMenuBox 
dezelfde algemene voorwaarden bij een eerder tussen Partijen gesloten Overeenkomst aan de Afnemer ter hand gesteld heeft 
en hiernaar heeft verwezen. 

7. In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen de Afnemer en DigiMenuBox gesloten Overeenkomst en de onderhavige 
voorwaarden, prevaleert de inhoud van de Overeenkomst. 
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Artikel 3. Aanbiedingen en offertes 
1. Alle aanbiedingen en offertes van DigiMenuBox zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt 

aangegeven. 
2. De Afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan DigiMenuBox opgegeven maten, eisen, 

specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop DigiMenuBox haar aanbod baseert. 
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht DigiMenuBox niet tot het leveren van een gedeelte van de Diensten en/of leveren van 

een gedeelte van de Hardware, Programmatuur of Digitale Menuborden tegen een overeenkomstig gedeelte van de 
opgegeven prijs. 

4. De inhoud van de levering dan wel de omvang van de opdracht wordt uitsluitend bepaald door de in de offerte en 
opdrachtbevestiging gegeven omschrijving van de levering of opdracht. 

5. De prijzen in het aanbod van DigiMenuBox zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in 
het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 

6. Kennelijke fouten en/of onjuistheden in het aanbod binden DigiMenuBox niet. 
 
Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst 
1. Behoudens het hierna gestelde komt een Overeenkomst met DigiMenuBox eerst dan tot stand nadat de Afnemer een aanbod 

van DigiMenuBox schriftelijk heeft aanvaard. De opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te 
geven, tenzij de Afnemer daartegen onmiddellijk en schriftelijk protesteert. 

2. Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen binden DigiMenuBox slechts, indien deze door 
DigiMenuBox schriftelijk zijn bevestigd. 

3. Voor Overeenkomsten, werkzaamheden of transacties waarvoor naar aard en omvang geen schriftelijke offerte dan wel 
opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens 
schriftelijk bezwaar binnen zeven (7) werkdagen na factuurdatum. 

4. DigiMenuBox is gerechtigd bij of na het aangaan van de Overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de Afnemer 
zekerheid te eisen dat zowel aan betalingsverplichtingen als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden. 

 
Artikel 5. Duur en beëindiging van de overeenkomst 
1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de termijn vermeld in het aanbod van DigiMenuBox. Indien geen termijn is 

overeengekomen, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde duur. 
2. Overeenkomsten voor onbepaalde duur kunnen op ieder gewenst moment worden opgezegd met inachtneming van de 

overeengekomen opzegtermijn. 
3. Overeenkomsten voor bepaalde duur kunnen niet tussentijds worden opgezegd, behoudens met goedvinden van beide 

Partijen of indien daartoe een uitzondering in de Overeenkomst of algemene voorwaarden wordt gemaakt. 
4. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. De opzegtermijn voor overeenkomsten bedraagt 1 maand. 
5. Indien de opdrachtgever nalaat de overeenkomst voor bepaalde duur tijdig, met inachtneming van de overeengekomen 

opzegtermijn op te zeggen, wordt de overeenkomst na ommekomst van de oorspronkelijk overeengekomen periode, 
stilzwijgend verlengd voor onbepaalde duur. 

 
Artikel 6. Levering van Hardware 
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering van Hardware af fabriek of magazijn (EXW - Ex Works). De Afnemer is 

verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan. 
2. Indien is overeengekomen dat de Hardware wordt verzonden naar een door de Afnemer opgegeven afleveradres, komen de 

kosten voor verzending en verpakking voor rekening van de Afnemer. 
3. In geval de Hardware wordt verzonden: 

a. is de Afnemer verplicht de (verpakking van de) zending bij ontvangst te controleren op uitwendige (zichtbare) 
beschadigingen en het aantal colli te controleren. Indien de (verpakking van de) zending uitwendig beschadigd is, dient de 
Afnemer hierover een aantekening op het afleverbewijs van de vervoerder te maken en DigiMenuBox binnen 1 werkdag 
schriftelijk van de beschadiging op de hoogte te stellen. Hetzelfde geldt voor ontbrekende colli; 
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b. is de Afnemer verplicht de zaken binnen 48 uur uit de verpakking te halen en te controleren op eventuele (zichtbare) 
schade. Indien er sprake is van schade, dient de Afnemer DigiMenuBox hiervan binnen 1 werkdagen schriftelijk op de 
hoogte te stellen. 

4. Eventuele schade aan de Hardware of ontbrekende Hardware die niet binnen de in lid 3 van dit artikel omschreven termijn bij 
DigiMenuBox zijn gemeld, komen voor rekening van de Afnemer. 

 
Artikel 7. Uitvoerings- en levertermijnen 
Indien DigiMenuBox een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook 
nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Afnemer DigiMenuBox derhalve schriftelijk 
in gebreke te stellen. DigiMenuBox dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de 
Overeenkomst. 
 
Artikel 8. Aanleveren van bestanden, informatie en gegevens 
1. Indien DigiMenuBox bestanden, informatie of gegevens van de Afnemer nodig heeft in het kader van de uitvoering van de 

Overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de Afnemer alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde bestanden, 
informatie en gegevens aan DigiMenuBox ter beschikking heeft gesteld. 

2. DigiMenuBox mag vertrouwen op de juistheid, volledigheid en de betrouwbaarheid van de door Afnemer aangeleverde 
bestanden, informatie en gegevens. Ook wanneer de door Afnemer aangeleverde bestanden, informatie en gegevens feitelijk 
afkomstig is van derden. 

3. Afnemer vrijwaart DigiMenuBox voor schade die het gevolg is van onjuistheden, onvolledigheden of onbetrouwbaarheden in 
de door Afnemer aangeleverde bestanden, informatie en gegevens. 

4. Voor rekening en risico van de Afnemer komen alle door DigiMenuBox extra gemaakte kosten en extra uren, alsmede 
eventuele overige schade die DigiMenuBox lijdt, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen van de bestanden, 
informatie en gegevens waarvan DigiMenuBox aangeeft dat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst. 

5. Indien de Afnemer video- of geluidsfragmenten, teksten, afbeeldingen, foto’s of andere (digitale) bestanden aan DigiMenuBox 
verstrekt met het verzoek om deze in de Digitale Menuborden te verwerken, staat de Afnemer ervoor in dat hij over de rechten 
beschikt om deze werken te verstrekken en te laten verwerken. Afnemer vrijwaart DigiMenuBox voor alle aanspraken van 
derde die verband houden met een (vermeende) inbreuk op intellectuele eigendom met betrekking tot door Afnemer aan 
DigiMenuBox verstrekte werken en is gehouden DigiMenuBox alle schade te vergoeden die DigiMenuBox dientengevolge lijdt. 

 
Artikel 9. Maatwerk 
1. DigiMenuBox biedt een ontwerpservice om Digitale Menuborden, foto’s, video’s en drukwerk op maat te maken 

overeenkomstig de wensen en specificaties van de Afnemer. De aangeboden Diensten, waaronder (product)fotografie, -video 
en drukwerk maken slechts onderdeel van de Overeenkomst uit voor zover dit schriftelijk is overeengekomen. Wanneer de 
Afnemer gebruik maakt van de ontwerpservice van DigiMenuBox, ontvangt de Afnemer een (digitale) sample of proefdruk 
voordat er met de productie wordt gestart. Zodra de Afnemer de (digitale) sample of proefdruk heeft goedgekeurd en de 
vereiste aanbetaling heeft voldaan, zal DigiMenuBox met de productie starten. 

2. Voor alle maatwerk opdrachten worden ontwerpkosten in rekening gebracht, deze zijn onderdeel van een specifieke 
aanbieding. 

3. De Afnemer is verplicht om alle (digitale) ontwerpen, videobeelden, audiofragmenten, foto’s, materiaal- en kleurvoorstellen 
die samenhangen met de ontwerpservice schriftelijk goed te keuren, voordat het ontwerp in productie wordt genomen. 
Wanneer de Afnemer een ontwerp, videobeelden, audiofragmenten, foto’s, materiaal- of kleurvoorstel heeft goedgekeurd, kan 
het ontwerp niet meer zonder aanvullende kosten worden gewijzigd en is DigiMenuBox niet langer aansprakelijk voor 
eventuele ontwerpfouten. Eventuele schade die de Afnemer lijdt als gevolg van ontwerpfouten die door de Afnemer worden 
ontdekt na goedkeuring van de sample, komen voor rekening van de Afnemer en geven de Afnemer geen recht tot opschorting 
van betaling. 

4. Tekeningen, technische beschrijvingen, afbeeldingen, kleuren, maten en materiaalaanduidingen, worden door DigiMenuBox te 
goeder trouw en zo juist mogelijk opgegeven. Deze informatieve gegevens zijn echter niet bindend. Afwijkingen in de levering 
met de in de branche gebruikelijke marges dienen te worden geaccepteerd en geven de Afnemer geen recht op reclame, 
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vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht, tenzij bij de Overeenkomst uitdrukkelijk een kleinere marge voor 
afwijkingen is overeengekomen. 

5. Geringe afwijkingen bij kleurendruk, in kwaliteit, lettertype, kleur, vouw, dikte enz. geven geen reden tot afkeuring. Bij de 
beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen. 

 
Artikel 10. Garantie 
1. Indien als onderdeel van de Overeenkomst door DigiMenuBox Hardware wordt geleverd, draagt DigiMenuBox er zorg voor dat 

de Hardware geschikt is voor de doeleinden waarvan Afnemer heeft aangegeven de Hardware voor te zullen gebruiken. 
2. Afnemer zal als een goed huisvader met de Hardware omgaan en zal de Hardware uitsluitend gebruiken in overeenstemming 

met de bestemming van de Hardware, de toepasselijke gebruiksaanwijzingen en de eventueel ter zake geldende 
(onderhouds)voorschriften. 

3. Afnemer zal eventuele schade of defecten aan de Hardware zo spoedig als redelijkerwijs, schriftelijk aan DigiMenuBox melden. 
4. Indien DigiMenuBox bij het aangaan van de Overeenkomst garantie heeft verstrekt ten aanzien van de Hardware, zal Hardware 

die tijdens de overeengekomen garantietermijn defect raakt, door DigiMenuBox kosteloos worden gerepareerd of vervangen 
binnen een redelijke termijn, mits het defect niet aan de Afnemer of diens werknemers kan worden toegerekend. Indien een 
defect aan de Hardware het gevolg is van onzorgvuldig of nalatig handelen van de Afnemer of diens werknemers, komen de 
kosten voor reparatie of vervanging voor rekening van de Afnemer. 

5. Indien DigiMenuBox tot vervanging van defecte Hardware overgaat, zal DigiMenuBox de defecte Hardware zoveel als mogelijk 
vervangen door gelijkwaardige Hardware met dezelfde afmetingen, hetzelfde uiterlijk en dezelfde functionaliteiten. 
DigiMenuBox is hiertoe echter niet verplicht. Door DigiMenuBox geleverde, vervangende Hardware kan afwijken, zowel qua 
afmetingen als qua uiterlijk als functioneel. DigiMenuBox is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Afnemer lijdt indien 
de Afnemer noodzakelijke aanpassingen moet (laten) uitvoeren, indien de vervangende Hardware afwijkt van de 
oorspronkelijke Hardware. Ook is DigiMenuBox niet aansprakelijk voor eventuele kosten voor het verwijderen van de defecte 
Hardware en het monteren van de gerepareerde of vervangende Hardware. De daarmee samenhangende kosten zijn voor 
rekening van de Afnemer. 

6. Indien de Afnemer enige fysieke wijziging, aanpassing, reparatie of toevoeging aan, op of in de Hardware aan (laat) brengen 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DigiMenuBox, komt alle eventueel op de betreffende Hardware verleende 
garantie te vervallen. 

7. DigiMenuBox verleent geen garantie op Hardware die door de Afnemer wordt geleased van derden. 
 
Artikel 11. Facturatie en betaling 
1. DigiMenuBox is gerechtigd voorafgaande aan de uitvoering van de Overeenkomst van de Afnemer een voorschot te verlangen, 

welk voorschot op de laatste factuur in mindering zal worden gebracht. Voorschotten dienen onverwijld te worden voldaan. 
2. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door DigiMenuBox aan te geven wijze in 

de valuta waarin is gefactureerd. 
3. Abonnements- en/of licentiekosten zullen telkens per maand vooraf in rekening worden gebracht of door middel van 

automatische incasso worden afgeschreven van de bankrekening van Afnemer. Rechten worden in voorkomend geval aan de 
Afnemer steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat de Afnemer de daarvoor overeengekomen vergoedingen 
tijdig en volledig betaalt. 

4. Indien de Afnemer DigiMenuBox heeft gemachtigd tot het automatisch incasseren van (termijn)betalingen, dient de Afnemer 
telkens te zorgen voor voldoende saldo op de opgegeven bank- of girorekening zodat de betalingen plaats kunnen vinden. 

5. Bij niet tijdige betaling, bijvoorbeeld door stornering van de afgeschreven bedragen of wegens een ontoereikend saldo op de 
opgegeven rekening, dan wel na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum verkeert de Afnemer van rechtswege in 
verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist. 

6. De Afnemer is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, 
tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten 
welke DigiMenuBox maakt ter verkrijging van voldoening - zowel in als buiten rechte - komen vanaf dat moment voor rekening 
van de Afnemer. In dat geval is de Afnemer een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met 
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een minimum van € 150,00. Indien de werkelijk door DigiMenuBox gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, 
komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking. 

7. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de Afnemer zijn de vorderingen van DigiMenuBox en de 
verplichtingen van de wederpartij jegens DigiMenuBox onmiddellijk opeisbaar. 

8. DigiMenuBox heeft het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten indien de Afnemer in verzuim verkeert, 
zonder daarmee tot enige schadevergoeding jegens de Afnemer gehouden te zijn. 

 
Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud 
1. Alle door DigiMenuBox geleverde zaken blijven eigendom van DigiMenuBox tot op het moment dat de Afnemer volledig heeft 

voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens DigiMenuBox uit hoofde van enige met DigiMenuBox gesloten Overeenkomst 
tot het leveren van zaken en/of het verrichten van werkzaamheden en/of Diensten, vorderingen ter zake van het 
tekortschieten in de nakoming van een dergelijke Overeenkomst daaronder begrepen. 

2. Een Afnemer die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van 
DigiMenuBox mogen verkopen en doorleveren voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn 
bedrijf. 

3. Het is aan de Afnemer niet toegestaan beperkte rechten te vestigen op zaken welke zijn onderworpen aan het 
eigendomsvoorbehoud van DigiMenuBox. Indien derden (beperkte) rechten (wensen te) vestigen op aan het 
eigendomsvoorbehoud onderworpen zaken, zal de Afnemer DigiMenuBox hiervan onverwijld op de hoogte stellen. 

4. Op de zaken die door betaling in eigendom van de Afnemer zijn overgegaan en zich nog in handen van DigiMenuBox bevinden, 
behoudt DigiMenuBox zich hierbij reeds nu voor alsdan bezitloos pandrecht voor tot meerdere zekerheid van vorderingen, 
anders dan in artikel 3:92 lid 2 BW vermelde, die DigiMenuBox uit welke hoofde dan ook nog jegens de Afnemer mocht 
hebben. 

 
Artikel 13. Opschorting en ontbinding 
1. Indien DigiMenuBox of de Afnemer in gebreke blijft aan haar verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen, is de andere 

Partij, onverminderd hetgeen daaromtrent in de Overeenkomst is bepaald, gerechtigd de Overeenkomst door middel van een 
aangetekend schrijven buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding zal pas plaatsvinden nadat de in gebreke zijnde Partij 
schriftelijk in gebreke is gesteld en een redelijke termijn is geboden om de tekortkoming te zuiveren. 

2. Voorts is de ene Partij gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, de Overeenkomst door 
middel van een aangetekend schrijven buitengerechtelijke en met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden 
indien: 
a. de andere Partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of aan de deze Partij (voorlopige) surseance van betaling 

wordt verleend; 
b. de andere Partij zijn eigen faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard; 
c. de onderneming van de andere Partij wordt geliquideerd; 
d. een belangrijk gedeelte van de onderneming van de andere Partij wordt overgenomen; 
e. de andere Partij zijn huidige onderneming staakt; 
f. buiten toedoen van deze Partij op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere Partij beslag wordt gelegd, dan 

wel indien de andere Partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na 
te kunnen komen. 

3. Indien de Afnemer op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst had ontvangen, kan 
hij de Overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbinden en wel uitsluitend voor dat gedeelte, dat door of namens DigiMenuBox nog 
niet is uitgevoerd. 

4. Bedragen die DigiMenuBox vóór de ontbinding aan de Afnemer heeft gefactureerd in verband met hetgeen DigiMenuBox reeds 
ter uitvoering van de Overeenkomst heeft gepresteerd, blijven onverminderd door de Afnemer aan DigiMenuBox verschuldigd 
en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. 

5. Indien de Afnemer, na deswege in gebreke te zijn gesteld, enige verplichting voortvloeiende uit de Overeenkomst niet, niet 
volledig of niet tijdig nakomt, is DigiMenuBox gerechtigd haar verplichtingen jegens de Afnemer op te schorten, zonder 
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daardoor tot enige schadevergoeding jegens de Afnemer gehouden te zijn. Hiertoe is DigiMenuBox eveneens gerechtigd in de 
onder lid 2 van dit artikel bedoelde omstandigheden. 

 
Artikel 14. Aansprakelijkheid DigiMenuBox 
1. Indien DigiMenuBox aansprakelijk is voor schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade en 

tot maximaal het factuurbedrag van de Overeenkomst, althans dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de 
aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien sprake is van een Overeenkomst met een onbeperkte duur of een duur langer dan 
drie (3) maanden is de aansprakelijkheid van DigiMenuBox verder beperkt tot de door de Afnemer aan DigiMenuBox betaalde 
bedragen in de drie (3) maanden voorafgaande aan het ontstaan van de schade. 

2. De aansprakelijkheid van DigiMenuBox is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de 
verzekeraar van DigiMenuBox wordt uitgekeerd. 

3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 
a. 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 algemene voorwaarden; 
b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van DigiMenuBox aan de Overeenkomst te laten 

beantwoorden, tenzij deze niet aan DigiMenuBox kunnen worden toegerekend; 
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Afnemer aantoont dat deze kosten 

hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 
4. DigiMenuBox is nimmer aansprakelijk voor: 

a. indirecte schade, daaronder mede begrepen letselschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade 
door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van (contractuele) boetes, waaronder boetes wegens het niet halen van enige 
oplever- of uitvoeringstermijn; 

b. schade welke wordt veroorzaakt door opzet of roekeloosheid van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten 
van DigiMenuBox; 

c. opzichtschade, daaronder mede begrepen schade die door of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wordt 
toegebracht aan zaken waaraan gewerkt wordt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid waar de werkzaamheden 
plaatsvinden; 

d. schade, van welke aard of in welke vorm dan ook, doordat zij is uitgegaan van door de Afnemer verstrekte onjuiste en/of 
onvolledige gegevens. 

5. Wanneer de Afnemer Hardware leaset of wenst te leasen van een derde partij, maakt DigiMenuBox geen onderdeel uit van de 
leaseovereenkomst tussen de Afnemer en deze derde. DigiMenuBox is daarom op geen enkele wijze aansprakelijk of 
verantwoordelijk voor (de nakoming van) de afspraken in de leaseovereenkomst. Indien DigiMenuBox een leaseprijs heeft 
opgegeven aan de Afnemer, dan betreft het altijd een prijsindicatie en geen garantie. De actuele leaseprijzen van de lease-
aanbieder zijn altijd leidend. DigiMenuBox is niet aansprakelijk indien de daadwerkelijke leaseprijs afwijkt van de door 
DigiMenuBox opgegeven prijsindicatie. 

6. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van 
toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van DigiMenuBox. 

 
Artikel 15. Verjaring en verval 
Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervalt iedere vorm van aansprakelijkheid van DigiMenuBox, 
alsmede eventuele vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Afnemer uit welke hoofde dan ook jegens DigiMenuBox in 
verband met het verrichten van werkzaamheden door DigiMenuBox in ieder geval door het verloop van twaalf (12) maanden, 
ingaande vanaf het moment de schade is ontstaan. 
 
Artikel 16. Inschakeling derden 
1. DigiMenuBox heeft het recht om derden in te schakelen bij de uitvoering van de Reservering, indien en voor zover een goede 

uitvoering dit vereist. Een en ander ter beoordeling van DigiMenuBox. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 
BW is uitgesloten. 
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2. Indien DigiMenuBox ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de Overeenkomst tot geheimhouding is gehouden, zal 
DigiMenuBox met de door hem ingeschakelde derden eenzelfde geheimhoudingsverplichting overeenkomen. 

 
Artikel 17. Risico en verzekering 
1. Indien DigiMenuBox Hardware aan de Afnemer levert uit hoofde van een Overeenkomst, draagt de Afnemer alle risico’s van 

schade aan de Hardware, geheel of gedeeltelijk verlies c.q. vergaan van de Hardware daaronder begrepen, tot het moment 
waarop de Overeenkomst met DigiMenuBox eindigt of het moment waarop de Afnemer juridisch eigenaar van de Hardware is. 
De Afnemer is gehouden eventuele schade aan de Hardware, opgekomen gedurende de looptijd van de Overeenkomst, aan 
DigiMenuBox te vergoeden. 

2. Het risico met betrekking tot de Hardware gaat op de Afnemer over: 
a. indien de Afnemer de Hardware bij DigiMenuBox ophaalt: op het moment dat de Afnemer met het inladen van de 

Hardware begint; 
b. indien DigiMenuBox de Hardware aan de Afnemer toestuurt: op het moment dat de Afnemer de Hardware in ontvangst 

neemt. 
3. Indien de Afnemer verplicht is de Hardware krachtens de Overeenkomst te verzekeren, dan zal de Afnemer de Hardware, voor 

eigen rekening en ten genoegen van DigiMenuBox verzekeren en verzekerd houden voor de duur van de Overeenkomst. In dit 
geval zal Afnemer aan DigiMenuBox een afschrift van de polis doen toekomen en voorts op eerste verzoek bewijs van 
premiebetaling verstrekken. 

4. De Afnemer zal alle in de verzekeringsovereenkomst gestelde voorwaarden tijdig en volledig nakomen. 
 
Artikel 18. Rechten van intellectuele eigendom, gebruik en licentie 
1. Alle auteursrechten, octrooirechten, handelsnaamrechten, merkrechten, andere intellectuele en industriële eigendomsrechten 

op, alsmede alle soortgelijke rechten ter bescherming van informatie met betrekking tot de Digitale Menuborden, 
Programmatuur en documentatie, zijn het exclusieve eigendom van DigiMenuBox of diens licentiegever(s). Geen van de in de 
Overeenkomst of de voorwaarden opgenomen bepalingen kan zo worden opgevat dat deze leidt tot een volledige of 
gedeeltelijke overdracht van die rechten aan Afnemer. 

2. Wanneer de Afnemer volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de Licentieovereenkomst met DigiMenuBox, verleent 
DigiMenuBox de Afnemer vanaf de ingangsdatum van de Licentieovereenkomst het niet-exclusieve recht om de Digitale 
Menuborden en Programmatuur gedurende de looptijd van de Licentieovereenkomst enkel en alleen te gebruiken voor de 
bedrijfsvoering van Afnemer. 

3. Het is de Afnemer niet toegestaan een aanduiding van de intellectuele eigendomsrechten van DigiMenuBox op of in de Digitale 
Menuboren, Programmatuur of documentatie te wijzigen, te verwijderen of onherkenbaar te maken. 

4. Het is de Afnemer uitdrukkelijk verboden, behoudens schriftelijke toestemming van DigiMenuBox, om de Digitale Menuborden 
of Programmatuur te verhuren of op andere wijze door derden te laten gebruiken. Ook is het de Afnemer niet toegestaan 
zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van DigiMenuBox de Digitale Menuborden of Programmatuur te kopiëren, te 
veranderen of te reproduceren. 

5. Tenzij anders overeengekomen, blijven de in het kader van de Overeenkomst door DigiMenuBox tot stand gebrachte teksten, 
(digitale) tekeningen, foto’s, illustraties, ontwerpen, ontwerpschetsen, videobeelden, audiofragmenten en andere materialen 
of (elektronische) bestanden, eigendom van DigiMenuBox, ongeacht of voor het tot stand brengen daarvan door Afnemer een 
bedrag aan DigiMenuBox is betaald. 

6. DigiMenuBox is bevoegd technische voorzieningen te treffen en in stand te houden ter bescherming van de (intellectuele 
eigendomsrechten op de) Digitale Menuborden, Programmatuur en de documentatie en met het oog op de overeengekomen 
beperkingen in het gebruik van de Digitale Menuborden en Programmatuur. Het is Afnemer niet toegestaan dergelijke 
technische voorzieningen te omzeilen of te verwijderen. Ook is het de Afnemer niet toegestaan de Digitale Menuborden door 
derden te laten aanpassen, bewerken of in gebruik te geven. 

7. Afnemer mag uitsluitend foto’s en afbeeldingen gebruiken fabrikanten, producenten en leveranciers van de producten die 
Afnemer daadwerkelijk verkoopt. Het is Afnemer niet toegestaan om foto’s of afbeeldingen van producten van fabrikanten, 
producenten en leveranciers op de Digitale Menuborden te tonen die niet daadwerkelijk tot het assortiment van de Afnemer 
behoren. Afnemer vrijwaart DigiMenuBox voor alle aanspraken van derden ter zake.  
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8. DigiMenuBox heeft met inachtneming van de belangen van de Afnemer, de vrijheid om de Digitale Menuborden (daaronder 
mede begrepen het ontwerp en de foto’s, afbeeldingen en teksten die door of namens de Afnemer zijn ontworpen c.q. 
opgesteld) te gebruiken voor haar eigen publiciteit of promotie. 

9. Vanaf het moment dat de Afnemer zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van enige met DigiMenuBox gesloten Overeenkomst 
niet (volledig) nakomt of anderszins in gebreke is, is het de Afnemer niet (langer) toegestaan de Digitale Menuborden en 
Programmatuur te gebruiken, tot het moment dat Afnemer aan al zijn betalingsverplichtingen jegens DigiMenuBox heeft 
voldaan. 

10. DigiMenuBox is gerechtigd naar eigen inzicht vernieuwingen aan te brengen in de Programmatuur. DigiMenuBox zal de 
Afnemer tijdig op de hoogte stellen van de beschikbaarheid van updates en/of upgrades voor zover deze van belang zijn voor 
het gebruik van de Programmatuur, een en ander naar oordeel van DigiMenuBox. 

11. Ingeval van schending van het auteursrecht (of enig ander recht van intellectuele eigendom) door de Afnemer met betrekking 
tot de Digitale Menuborden of Programmatuur of in geval van schending van de in dit artikel overeengekomen bepalingen zal 
de Afnemer een direct opeisbare boete verschuldigd zijn aan DigiMenuBox van € 25.000,00 per overtreding, onverminderd het 
recht van DigiMenuBox op volledige schadevergoeding. 

12. Ieder recht op het gebruik van de Digitale Menuborden en de Programmatuur eindigt op het moment dat de 
Licentieovereenkomst tussen DigiMenuBox en Afnemer eindigt. 

 
Artikel 19. Bewaarplicht en archivering 
1. Alle digitale bestanden, waaronder beeld- en geluidsopname, foto’s, afbeeldingen en teksten (hierna gezamenlijk te noemen: 

“Digitale Werken”) die door DigiMenuBox bij de uitvoering van de Overeenkomst worden vervaardigd of gebruikt, worden na 
de afronding van de opdracht door DigiMenuBox voor de duur van ten minste 1 jaar opgeslagen en bewaard. 

2. DigiMenuBox is niet verplicht om Digitale Werken langer dan 1 jaar na afronding van de opdracht te bewaren of op te (doen) 
slaan, tenzij DigiMenuBox daartoe op grond van een wettelijke verplichting gehouden zou zijn. 

 
Artikel 20. Promotioneel gebruik van het werk 
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, is DigiMenuBox gerechtigd om Digitale Menuborden te gebruiken ten 
behoeve van de eigen promotie en publiciteit van DigiMenuBox, onder meer door het tonen van (een gedeelte van) de Digitale 
Menuborden en het logo en de merk- of bedrijfsnaam van de Afnemer op de website van DigiMenuBox, alsmede op social media en 
andere online-kanalen zoals YouTube. 
 
Artikel 21. Overmacht 
1. Ingeval er sprake is van overmacht is DigiMenuBox gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden dan wel de nakoming van haar 

verplichtingen jegens de Afnemer voor een redelijke termijn op te schorten zonder enige schadevergoedingen gehouden te 
zijn. 

2. Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming aan de 
zijde van DigiMenuBox, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of een andere gewichtige reden aan de zijde 
van DigiMenuBox waardoor DigiMenuBox de opdracht niet tijdig of niet zonder naar objectieve maatstaven gemeten 
bovenmatige bezwarende inspanning en/of kosten kan uitvoeren. 

3. Indien DigiMenuBox bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts 
gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te 
factureren en is de Afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst. Dit geldt echter 
niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 

4. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: epidemie of pandemie alsmede 
eventueel daarmee gepaard gaande overheidsmaatregelen, oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, 
overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werknemers of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten 
tijde van het aangaan van de Overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, verhindering van de 
levering door weersomstandigheden, wegblokkades en overige transportmoeilijkheden. 
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Artikel 22. Nawerking 
De bepalingen van deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of naar hun aard de bedoeling is dat 
zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en Partijen beiden blijven binden. 
 
Artikel 23. Wijziging en uitleg van de voorwaarden 
1. DigiMenuBox is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het 

aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. DigiMenuBox zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de Afnemer toezenden. 
Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de Afnemer in werking, zodra hem de 
wijziging is medegedeeld. 

2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden alsmede in geval van strijd tussen de inhoud of 
uitleg van eventuele vertalingen van de onderhavige algemene voorwaarden en de Nederlandse versie, is de Nederlandse tekst 
daarvan steeds doorslaggevend. 

 
Artikel 24. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
1. Op alle tussen DigiMenuBox en de Afnemer gesloten Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
2. Alle geschillen, welke ook - daaronder begrepen die, welke slechts door een der Partijen als zodanig worden beschouwd - die 

naar aanleiding van de Overeenkomst of van de Overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn, tussen Partijen mochten 
ontstaan, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar DigiMenuBox is gevestigd. 

 
 


