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Article 1. Introduction The terms mentioned below are to be understood as follows in
these General Terms and Conditions of Business: “IPS”: Industrial Packaging Support
B.V., Innovar Cleaning Control and all affiliated companies to whose agreements the
present General Terms and Conditions of Business have been declared applicable.
“Principal”: Each and all entities having entered into an agreement with IPS, or
wishing to enter into an agreement with IPS, and in addition to the latter, also their
representative(s), authorized representative(s), legal representative(s) and
successor(s).
Article 2. Applicability The present General Terms and Conditions of Business
apply to all offers, agreements, and all factual and legal actions issued and/or
taken by IPS. Deviation from these General Terms and Conditions of Business will
only be deemed valid if and insofar as confirmed in writing by IPS in advance.
Unless explicitly otherwise agreed, the applicability of the General Terms and
Conditions of Business of the Principal will be excluded.
Article 3. Core business IPS’s core business includes the design, development,
production, testing, cleaning and validation of industrial packaging, parts and
handling and transport-tooling, or the trade therein, the packaging/ wrapping of
capital and other goods, the related (logistic) services, such as the forwarding of such
goods, storage and transshipment, consultancy, assembly, overhauling, project
coordination, whether at the company’s own location or elsewhere.
Article 4. Offers Irrespective of their form, all offers issued by IPS will be deemed as
free of obligation. Deviations from offers issued by IPS will exclusively be deemed
valid where confirmed in writing by IPS.
Article 5. Conclusion of agreements and confirmation
5.1 If and insofar as IPS has set a term for acceptance in an offer, a contract is
concluded by the full acceptance of the offer by the Principal within the specified
term.
5.2 In all other cases, an agreement shall be effective only upon written order
confirmation by IPS or by delivery by IPS. In the latter case, the invoice of IPS is
considered to constitute a written order confirmation.
Article 6. Cancellation The Principal is prohibited from cancelling an agreement
(order) without the written consent of IPS. The request for cancellation must be made
in writing to IPS. If the request for cancellation by IPS is accepted, IPS is entitled to
attach conditions to this agreement.
Article 7. Prices All prices specified by IPS are excluding VAT, and apply to the
situation which prevails at the time of the specification. IPS will be entitled to adjust
the original price accordingly in the case of subsequent increases of one or more
cost price factors, such as purchase prices, wages, taxes, social security premiums,
cargo costs, insurance costs, currency exchange rates, etc.
Article 8. Payment Unless otherwise agreed in writing, the Principal will be bound to
pay all invoices issued by IPS in full within 30 days of the invoice date. Failure on the
part of the Principal to pay the specified amounts within the aforementioned term
will put the Principal in legal default, whereby the Principal will be liable to pay the
statutory interest over the principal amount as of the expiry date of the applicable
invoice and until such time as the amount due has been paid in full. The Principal is
not entitled to deduct payments from payables or to suspend payment under any
circumstances whatsoever.
Article 9. Surety IPS is entitled to require sufficient surety from the Principal prior
to commencing its activities, as well as at any subsequent stage, to cover
fulfilment of the Principal’s obligations. Until such time as the Principal has
provided the required surety, IPS will be entitled to suspend its performance,
without prejudice to the provisions concerning suspension and dissolution of the
agreement.
Article 10. Retention of title Ownership of the goods delivered by IPS will not transfer
to the Principal until such time as all payments owed by the Principal in respect of or
in connection with the agreement concluded with IPS for the delivery of goods and/
or provision of services, have been made in full.
Article 11. Right of retention and Right of pledge IPS is entitled to retain goods,
documents and moneys pertaining to the Principal for its own account and risk until
such time as all claims by IPS against the Principal, irrespective of the amount, have
been fulfilled in full. All goods, documents and moneys in IPS’s possession or such as
may come into its possession, for any reason and by any means whatsoever, will be
deemed as collateral against all claims against the Principal. IPS is entitled to exercise
the aforementioned rights of retention and/or pledge with regard to all debts on the
part of the Principal to IPS based on previous assignments.
Article 12. Dissolution IPS will be entitled to dissolve the agreement with the Principal
with immediate effect and to claim all that which IPS is entitled to claim from the
Principal based on any grounds whatsoever with immediate effect if one or more of
the following conditions prevail(s):
a. If the Principal applies for bankruptcy or suspension of payment, or if the
Principal otherwise loses the power to dispose of its capital; b. If the Principal:
1. presents a settlement to its creditors;
2. remains in default in respect of any of its obligations towards IPS in spite of

reminders and summons related thereto;
3. suspends its business operations or, in the case of a legal entity or company, the

said entity is dissolved.
Article 13. Subcontractors IPS is entitled to contract third parties for the fulfilment of
the agreement, whether in the form of Subcontractors or otherwise. IPS will
represent such third parties in the same way as it represents its own employees.
Where the aforementioned employees and/or Subcontractors are addressed by
extra-contractual third parties with respect to the work for which they are being
employed by IPS, the aforementioned employees and/or Subcontractors will be
entitled to invoke all provisions concerning exclusion and/or limitation of liability
pursuant to the present General Terms and Conditions of Business.
Article 14. Incoterms Insofar as not in conflict with the terms of the agreement
entered into with the Principal, or the provisions of these General Terms and
Conditions of Business, the most recent, applicable version of the Incoterms, as
compiled by the International Chamber of Commerce in Paris will apply to all
purchase agreements entered into with the Principal. The applicability of the Vienna

Convention on International Sales Contracts, as well as any future international
rulings with respect to the sale of movable physical goods, is hereby excluded.
Article 15. Drawings, models and related All drawings, prototypes, clichés, matrices,
cutting dies, models, calculations, descriptions, tools, software and related items
produced by or for IPS will remain its own property, including where those items are
charged for.
All rights to the information, knowledge and experience enclosed in the
aforementioned items or that underlie utilized packaging materials, manufacturing
and production methods are reserved to IPS. The said information may under no
circumstances be copied, shown to third parties, published or used without the prior
written permission of IPS, except insofar as the use thereof is authorized within the
framework of the assignment.
Article 16. Delivery terms Unless specifically stated otherwise in writing, delivery
terms specified by IPS will under no circumstances be deemed as deadlines.
Article 17. Logistic services
17.1 Logistics activities by IPS, including forwarding, storage and transhipment, shall
be carried out for the account and risk of the Principal, in a manner to be determined
by IPS. In addition to the present General Terms and Conditions of Business, the
Dutch forwarding conditions as registered by the FENEX, latest version, also apply. As
far as IPS itself carries out transport, the General Terms and Conditions of Transport
for inland transport and the CMR conditions for international transport apply. In the
case of sea, rail and air transport, the provisions of Book 8 of the Dutch Civil Code
apply. If delivery is not possible at the location specified by the Principal, any related
additional costs incurred are for the account of the Principal.
17.2 The General Terms and Conditions for Logistic Activities, as registered by the
FENEX, latest version, apply to all other logistic activities IPS is responsible for, such as
unloading, entry storage and removal, stock management, order handling, order
picking, preparing for dispatch, loading/unloading, billing, assembly, labelling,
information exchange and management, with respect to goods.
Article 18. Notification of damage At the risk of forfeiting all rights to compensation,
the Principal is obliged to notify IPS of damage to goods packaged by IPS after
delivery at the place of destination without delay and in writing, providing proper
documentation (for instance, by means of photographs) and to enable IPS to carry
out a survey or have one carried out into the goods and the packaging damaged.
Article 19. IPS’s liability
19.1 IPS will be liable for damage if and insofar as the Principal has been able to prove
culpability on the part of IPS. For the application of this Article, IPS’s culpability is
understood to mean culpability of its representative and senior officials equated with
IPS.
19.2 IPS will under no circumstances accept liability for any form of immaterial
damage or loss due to delay, loss of profits, and any other form of financial loss
pursuant to or related to the execution of the agreement entered into between IPS
and the Principal. Furthermore, IPS will not accept liability for personal injury or for
any damage or loss as a result of design, assembly and material errors in the
Principal’s goods.
19.3 Any compensation payable in the event of damage or loss of the items entrusted
to IPS will under no circumstances exceed the invoice value as proven by the Principal
of the goods at the beginning of the period of liability of IPS, which will only
commence on receipt of these goods by IPS. If this invoice value cannot be
established, the market value of the goods as proven by the Principal at the beginning
of the period of liability applies. In all other cases, the liability of IPS is limited to the
invoice value of the assignment given to IPS which gave rise to liability per event or
series of events with the same cause.
19.4 IPS will under no circumstances be held liable for an amount exceeding €100,000
per event or series of events with the same cause.
19.5 Unless expressly otherwise agreed in writing, IPS will not take out transit
insurance for goods with respect to which the Principal enters into an agreement with
IPS. IPS will not accept liability for the consequences of theft, destruction, navigation
errors and contingencies such as explosions, water damage or fire, irrespective of the
cause.
19.6 IPS cannot be held liable for the consequences of force majeure. Force majeure
is understood to include all circumstances which IPS could not reasonably have
avoided and the effects of which IPS could not have prevented.
Article 20. Principal’s liability
20.1 The Principal will be liable for damages incurred by IPS due to the nature of the
goods and/or the packaging of the said goods entrusted to IPS. In addition, the
Principal will be liable to IPS for incorrect and/or improper and/or late instructions,
and/ or failure to deliver materials and/or late delivery thereof, and culpability and/or
neglect in the general sense of the word on the part of the Principal, its employees
and/or third parties it has engaged.
20.2 The Principal is obliged to offer all IPS field staff members a safe working
environment. If IPS is of the opinion that its employees cannot carry out their
activities in a safe manner, IPS is authorized to suspend the activities. If, after having
been offered a reasonable period of time to do so, the Principal has not adequately
resolved the unsafe situation specified, IPS is authorized to dissolve the agreement
and the Principal is obliged to compensate IPS for damages suffered.
20.3 When performing activities at the premises of the Principal, the IPS field staff are
entitled to make use of work equipment present on site, for the account and risk of
the Principal.
Article 21. Indemnification The Principal and/or third parties will exclusively be
entitled to lay legal claims with respect to liability, irrespective of the nature and
motivation thereof, against IPS within the boundaries of the agreement entered into
with IPS. Where a third party lays a claim or claims against IPS based on matters not
pertaining to the agreement with the Principal, the Principal will be bound to
indemnify IPS upon first request thereto.
Article 22. Lapse All claims against IPS will lapse after a period of one year. The lapse
will be effective from the date following the date upon which the goods were
delivered or were due to be delivered, or in the absence thereof, from of the date
following the date of the inception of the claim. In any event, the lapse will be
effective from the date following the date upon which the agreement between the
parties was terminated.



Article 23. Conversion If any provision in these General Terms and Conditions of
Business or the underlying assignment/agreement is or becomes fully or partially
invalid, void or unenforceable, as a result of a legal provision, judicial decision or
otherwise, this will not have any effect on the validity of all other provisions of these
General Terms and Conditions of Business or the underlying assignment/agreement.
In the previous case, IPS retains all rights it may have under a statutory provision,
including the statutory right of limitation of liability.
Article 24. Disputes and applicable law The agreement entered into with the
Principal is governed by Dutch law. Disputes will be brought before the competent
judge of the district where IPS is established.

This is a translation of the dutch version. In case of discrepancy between both
versions the dutch version shall prevail.



ALGEMENE VOORWAARDEN IPS 1 December 2019
Art. 1 Inleiding In deze voorwaarden wordt verstaan: onder “IPS”: Industrial Packing
Support B.V. en Innovar Cleaning Control alsmede alle aan haar gelieerde
vennootschappen die op overeenkomsten de onderhavige voorwaarden van
toepassing hebben verklaard. Onder “Opdrachtgever”: een ieder, die met IPS een
overeenkomst heeft gesloten, dan wel wenst/ wensen te sluiten en behalve deze,
diens vertegenwoordiger(s),gemachtigde(n),rechtverkrijgende(n) en
erfgena(a)m(en).
Art. 2 Toepasselijkheid De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn toepasselijk op
alle door IPS gedane aanbiedingen, gesloten overeenkomsten en de ter uitvoering
van een  en ander verrichte rechts- en feitelijke handelingen. Afwijkingen van deze
Voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover vooraf schriftelijk door IPS
bevestigd. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen wordt de toepasselijkheid
van door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden uitgesloten.
Art. 3 Kernactiviteiten Tot de kernactiviteiten van IPS behoren onder meer het
ontwerpen, ontwikkelen, produceren, testen, cleanen en valideren van industriële
verpakkingen, producten en handling- en transport-tooling, dan wel de handel
daarin, het emballeren van kapitaal- en andere goederen alsmede het uitvoeren van
daaraan gerelateerde (logistieke) dienstverlening zoals het als expediteur verzorgen
van transport van dergelijke goederen, op- en overslag,  advisering, assembleren,
revisering, projectcoördinatie, één en ander in de ruimste zin van het woord zowel
op eigen locatie als elders.
Art. 4 Aanbiedingen Ongeacht de vorm waarin deze zijn uitgebracht, zijn alle door
IPS gedane aanbiedingen vrijblijvend. Afwijkingen van aanbiedingen binden IPS
slechts  indien deze schriftelijk door IPS zijn bevestigd.
Art. 5 Totstandkoming overeenkomsten en bevestiging
5.1 Indien en voor zover IPS in een offerte een termijn voor aanvaarding heeft
gesteld, komt een overeenkomst tot stand door volledige aanvaarding van die offerte
door de Opdrachtgever binnen de gestelde termijn.
5.2 In alle andere gevallen komt een overeenkomst pas tot stand door schriftelijke
orderbevestiging van de zijde van IPS of door levering door IPS. In het laatste geval
wordt de factuur van IPS als schriftelijke orderbevestiging beschouwd.
Art. 6 Annulering Annulering door de Opdrachtgever van een overeenkomst
(order) is zonder de schriftelijke instemming van IPS niet mogelijk. Het verzoek tot
annulering moet schriftelijk aan IPS worden gedaan. Indien het verzoek tot
annulering door IPS wordt geaccepteerd dan is IPS  gerechtigd aan die instemming
voorwaarden te verbinden.
Art. 7 Prijzen Alle door IPS vermelde prijzen zijn exclusief BTW en toegespitst op de
situatie zoals die geldt ten tijde van die vermelding. Ingeval van een nadien
ingetreden   verhoging van een of meer kostprijsfactoren - inkoopprijzen, loonkosten,
belastingen, sociale premies, vrachtkosten, verzekeringskosten, wijziging van
wisselkoersen e.d.- is IPS gerechtigd de oorspronkelijke prijs dienovereenkomstig te
verhogen.
Art. 8 Betaling Tenzij anders overeengekomen is Opdrachtgever gehouden de hem
verzonden facturen binnen 30 dagen te voldoen. Bij gebreke van betaling binnen
deze termijn is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, en is hij over de
hoofdsom, naast buitengerechtelijke incassokosten  een rente verschuldigd gelijk aan
de wettelijke rente, vanaf de vervaldag der factuur tot aan die der algehele
voldoening. Opdrachtgever is niet gerechtigd schuldvergelijking toe te passen, of
betaling op te schorten.
Art. 9 Zekerheid IPS is gerechtigd om alvorens te beginnen met de uitvoering van
de haar verstrekte opdracht, alsmede in iedere stand van het werk daarna, van
Opdrachtgever genoegzame zekerheid te verlangen voor de nakoming van diens
verplichtingen. Zolang Opdrachtgever niet de gevraagde  zekerheid  heeft  gesteld,
is IPS gerechtigd haar prestatie op te schorten, zulks onverminderd de regelingen
m.b.t. opschorting en ontbinding.
Art. 10  Eigendomsvoorbehoud De eigendom van de door IPS geleverde zaken gaat
op Opdrachtgever niet eerder over dan nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van of
in verband met enige met IPS gesloten overeenkomst tot het leveren van zaken
en/of verrichten van dienstverlening verschuldigd is, ten volle heeft voldaan.
Art. 11 Retentie- en Pandrecht IPS is gerechtigd zaken, documenten en gelden
van Opdrachtgever voor diens rekening en risico terug te houden totdat de
vorderingen van IPS op Opdrachtgever, uit welken hoofde die ook zijn, geheel zijn
voldaan. Alle zaken, documenten en gelden die IPS, uit welken hoofde dan ook,
onder zich heeft en/of zal verkrijgen, strekken hem tot onderpand van zijn
vorderingen die hij ten laste van Opdrachtgever heeft en/of zal verkrijgen. IPS is
gerechtigd om voormeld pand- en/ of retentierecht uit te oefenen voor hetgeen
Opdrachtgever nog aan IPS verschuldigd mocht zijn in verband met voorgaande
opdrachten.
Art. 12 Ontbinding IPS zal de overeenkomst met Opdrachtgever met onmiddellijke
ingang kunnen ontbinden en al hetgeen IPS, uit welken hoofde ook, van
Opdrachtgever te vorderen heeft wordt terstond opeisbaar indien een of meer van
de volgende omstandigheden zich voordoet:
a. het faillissement of de surséance van betaling van Opdrachtgever wordt
aangevraagd, of deze verliest anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen; b.
Opdrachtgever:
1. biedt een akkoord aan zijn schuldeisers aan;
2. blijft ondanks aanmaning en sommatie in gebreke met de nakoming van
enige verplichting jegens IPS;
3. houdt op zijn bedrijf uit te oefenen of –in geval van een rechtspersoon of
vennootschap- indien deze ontbonden wordt.

Art. 13 Subcontractors IPS is gerechtigd om bij de uitvoering van de overeenkomst
gebruik te maken van derden, al dan niet zijnde Subcontractors. Voor deze derden
staat IPS op dezelfde  wijze in als voor zijn eigen ondergeschikten. Indien voormelde
ondergeschikten en Subcontractors door derden buiten overeenkomst mochten
worden  aangesproken  ter  zake  de  werkzaamheden, waartoe zij door IPS werden
gebruikt, is te hunnen behoeve bedongen dat zij zich op alle in de onderhavige
voorwaarden opgenomen bedingen betreffende uitsluiting of beperking van
aansprakelijkheid kunnen beroepen. Art. 14 Incoterms Voor zover niet in strijd met
de met Opdrachtgever gesloten overeenkomst, c.q. het bepaalde in deze algemene
voorwaarden zijn op alle met Opdrachtgever gesloten koopovereenkomsten

toepasselijk de Incoterms, opgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel
te Parijs, laatste toepasselijke versie. De toepasselijkheid van het Weens
Koopverdrag, alsmede van enige toekomstige internationale regeling inzake koop
van roerende lichamelijke zaken is uitgesloten.
Art. 15 Tekeningen, modellen e.d. Door en voor IPS vervaardigde of verstrekte
tekeningen, prototypen, clichés, matrijzen, stansmessen, modellen,
berekeningen,  beschrijvingen, gereedschappen, programmatuur en dergelijke
blijven steeds haar eigendom, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht.
De informatie, kennis en ervaring die in een en ander ligt besloten, c.q. ten
grondslag ligt aan gebezigde verpakkingsmiddelen, fabricage en
productiemethoden blijft voorbehouden aan IPS. Deze informatie zal niet
zonder schriftelijke toestemming van IPS worden gekopieerd, aan derden
worden getoond, bekendgemaakt of gebruikt, behoudens voor zover een en
ander geschiedt in het kader van de uitvoering van de opdracht.
Art. 16 Levertermijnen Door IPS opgegeven levertermijnen zijn niet te beschouwen
als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
Art. 17 Logistieke dienstverlening
17.1 Logistieke activiteiten van IPS, waaronder begrepen expeditie, opslag en
overslag geschieden voor rekening en risico van Opdrachtgever op een door IPS te
bepalen wijze. Op deze werkzaamheden zijn naast het bepaalde in deze algemene
voorwaarden mede van toepassing de Nederlandse Expeditie voorwaarden zoals
gedeponeerd door de FENEX, laatste versie. Voor zo ver IPS zaken zelf vervoert, zijn,
op wegvervoer van toepassing de Algemene Vervoer Condities voor binnenlands
vervoer en de CMR-condities voor internationaal vervoer. Op vervoer over zee, per
spoor en door de lucht zijn van toepassing de bepalingen van Boek 8 BW. Indien
blijkt dat aflevering niet mogelijk is op de door Opdrachtgever aangegeven plaats
dan zullen de in verband daarmee te maken extra kosten voor rekening van
Opdrachtgever zijn.
17.2 Op andere logistieke activiteiten waarvoor IPS zorgdraagt, zoals onder meer
lossen, inslag, opslag, uitslag, voorraadbeheer, orderbehandeling, order verzameling,
verzend gereed maken, laden/lossen, facturering, assemblage, etikettering,
informatie-uitwisseling en -beheer met betrekking tot zaken zijn mede van
toepassing de Voorwaarden Voor Logistieke Activiteiten zoals gedeponeerd door de
FENEX, laatste versie.
Art. 18 Schademelding Opdrachtgever is op straffe van verval van ieder recht op
schadevergoeding verplicht om schade, na aflevering van de door IPS verpakte zaken
op de plaats van bestemming, onverwijld schriftelijk en zo goed mogelijk
gedocumenteerd (bv met foto’s) bij IPS te melden en IPS in staat te stellen een
expertise uit te laten voeren naar de beschadigde zaken én de verpakking.
Art.19 Aansprakelijkheid IPS
19.1 IPS is slechts aansprakelijk voor schade indien en voor zover deze het
gevolg is van door Opdrachtgever te bewijzen schuld van IPS. Onder schuld van
IPS is voor toepassing van dit artikel te verstaan schuld van zijn organen en met
IPS te vereenzelvigen leidinggevende functionarissen.
19.2 IPS is nimmer aansprakelijk voor immateriële schade of vertragingsschade,
gederfde winst, of enig ander financieel nadeel, voortvloeiend uit of verband
houdend met de uitvoering door IPS van de met Opdrachtgever  gesloten
overeenkomst. Verder is IPS nimmer aansprakelijk voor letselschade of voor schade
of verlies als gevolg van ontwerp-, assemblage- en materiaalfouten in de zaken van
Opdrachtgever.
19.3 De door IPS te betalen schadevergoeding bij schade of verlies van aan IPS
toevertrouwde zaken, zal nimmer meer bedragen dan de door Opdrachtgever te
bewijzen factuurwaarde van de zaken ten tijde van het begin van de
aansprakelijkheidsperiode van IPS die eerst aanvangt bij inontvangstneming van deze
zaken door IPS. Is die factuurwaarde niet vast te stellen, dan geldt de door
Opdrachtgever te bewijzen  marktwaarde van de zaken op het tijdstip waarop de
aansprakelijkheidsperiode begint. In alle overige gevallen is de aansprakelijkheid van
IPS beperkt tot de factuurwaarde van de aan IPS gegeven opdracht die aanleiding gaf
tot aansprakelijkheid per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met dezelfde
schadeoorzaak.
19.4 In geen geval is IPS verdergaand aansprakelijk dan €100.000 per gebeurtenis of
reeks van gebeurtenissen met dezelfde schadeoorzaak.
19.5 IPS sluit ten behoeve van Opdrachtgever geen (transport) goederenverzekering
af ten aanzien van de zaken waaromtrent IPS met Opdrachtgever een overeenkomst
sluit, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. IPS is niet
aansprakelijk voor de gevolgen van diefstal, vernieling, navigatiefouten en onheilen
zoals ontploffing, waterschade of brand, hoe dan ook ontstaan.
19.6 IPS is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht. Als overmacht gelden
alle omstandigheden die IPS redelijkerwijze niet heeft kunnen vermijden en waarvan
IPS de gevolgen redelijkerwijze niet heeft kunnen verhinderen.
Art. 20 Aansprakelijkheid Opdrachtgever
20.1 Opdrachtgever is jegens IPS aansprakelijk voor schade ten gevolge van de aan
IPS toevertrouwde zaken en hun aard, alsmede ten gevolge van hun verpakking.
Voorts is Opdrachtgever jegens IPS aansprakelijk voor onjuiste c.q. onnauwkeurige
dan wel laattijdige instructies en het niet (tijdig) ter beschikking stellen van zaken op
de afgesproken tijd, en de schuld of nalatigheid in het algemeen van Opdrachtgever,
diens ondergeschikten en/of door hem ingeschakelde derden.
20.2 Opdrachtgever is verplicht om de buitendienst medewerkers van IPS een veilige
werkomgeving te bieden. IPS is bevoegd om, indien naar haar oordeel de eigen
werknemers hun activiteiten niet veilig uit kunnen voeren, de werkzaamheden op te
schorten. Als na de gegeven, redelijke termijn de geconstateerde onveiligheden niet
althans niet afdoende zijn opgelost, is IPS bevoegd de overeenkomst te ontbinden en
is de Opdrachtgever gehouden de door IPS geleden schade te vergoeden.
20.3 De buitendienstwerknemers van IPS zijn, bij de uitvoering van werkzaamheden
op het terrein van Opdrachtgever, gerechtigd om, voor rekening en risico van
Opdrachtgever, gebruik te maken van aldaar aanwezig werkmaterieel.
Art. 21 Vrijwaring Enige rechtsvordering ter zake de aansprakelijkheid, op welke
grond zij ook steunt, kan, door Opdrachtgever of een derde, slechts worden ingesteld
binnen de grenzen van de door IPS gesloten overeenkomst. Ingeval IPS ter zake door
derden buiten overeenkomst wordt aangesproken is Opdrachtgever gehouden IPS op
eerste verzoek ter zake te vrijwaren.



Art. 22 Verval Elke vordering jegens IPS vervalt door het enkele verloop van een jaar.
Het verval, loopt vanaf de dag, volgende op die, waarop de zaken werden afgeleverd
of hadden moeten zijn afgeleverd dan wel bij  gebreke  daarvan vanaf de dag
volgende  op de dag, dat de vordering is ontstaan. In elk geval vangt het verval aan
met ingang van de dag, volgend op die waarop de overeenkomst tussen partijen is
geëindigd.
Art. 23 Conversie Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de
onderliggende Opdracht/Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig
en/ of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift,
rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor
de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de
onderliggende Opdracht/ Overeenkomst. In het voorgaande geval behoudt IPS alle
rechten die zij op grond van enig wettelijk voorschrift mocht hebben inclusief
wettelijke rechten ter beperking van de aansprakelijkheid.
Art. 24 Geschillen en toepasselijk recht De met Opdrachtgever gesloten
overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen zullen bij
uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar IPS
is gevestigd.


