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Artikel 1 Definities 
1. In deze algemene voorwaarden wordt onder de hierna genoemde begrippen de betekenis verstaan 

die erachter is omschreven: 
a. Afnemer: de natuurlijke persoon, rechtspersoon dan wel het samenwerkingsverband aan wie 

ICYCLE een aanbod doet en/of waarmee ICYCLE een Overeenkomst aangaat; 
b. ICYCLE: de besloten vennootschap ICYCLE B.V., gevestigd te IJsselstein, ingeschreven in het 

Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63278642; 
c. Overeenkomst: de tussen ICYCLE en Afnemer tot stand gekomen Overeenkomst aangaande de 

verkoop, installatie, aanleg en onderhoud van pumptracks, bikeparken BMX-banen en 
mountainbike paden, alsmede daaraan verwante dienstverlening (m.u.v. clinics, evenementen en 
verhuur); 

d. Prestatie: de zaken, diensten of werken, welke op grond van een tussen ICYCLE en de Afnemer 
gesloten Overeenkomst, door ICYCLE aan de Afnemer (zullen) worden dan wel zijn geleverd, dan 
wel (zullen) worden dan wel zijn verricht of tot stand gebracht, alsmede alle door ICYCLE 
gegeven adviezen hieromtrent. 

 
Artikel 2 Toepasselijkheid 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van ICYCLE, en op de 

totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen ICYCLE en Afnemer gesloten 
Overeenkomsten. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op de door ICYCLE 
georganiseerde clinics en evenementen; daarop zijn de evenementenvoorwaarden van ICYCLE van 
toepassing. 

2. Toepasselijkheid van andere, al dan niet door de Afnemer gehanteerde, algemene of specifieke 
voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij de toepasselijkheid van deze door ICYCLE 
schriftelijk is aanvaard.  
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Artikel 3 Mede toepasselijk 
1. Het zal ICYCLE bij de uitvoering van de, tussen haar en de Afnemer gesloten, Overeenkomst, zijn 

toegestaan gedeelten van deze uitvoering bij derden onder te brengen. 
2. Naast de onderhavige voorwaarden van ICYCLE, zullen op de, tussen haar en de Afnemer gesloten, 

Overeenkomst, in geval ICYCLE gebruik maakt van haar recht bedoeld in lid 1, mede van toepassing 
zijn de door de, in lid 1 bedoelde, derden gehanteerde algemene voorwaarden, voorzover deze 
voorwaarden betrekking hebben op die gedeelten van de uitvoering van de Overeenkomst, welke bij 
deze derden zijn ondergebracht. 

3. ICYCLE is gerechtigd jegens de Afnemer een beroep te doen op de bepalingen van de door de, in lid 
1 bedoelde, derden gehanteerde voorwaarden, als was de Prestatie door ICYCLE verricht. 

4. Voorzover de door de, in lid 1 bedoelde, derden gehanteerde voorwaarden niet bij of voorafgaand 
aan het sluiten van de Overeenkomst tussen ICYCLE en de Afnemer, aan de Afnemer zijn verstrekt, 
zal ICYCLE de door de derden gehanteerde voorwaarden op eerste verzoek kosteloos aan de 
Afnemer verstrekken. 

 
Artikel 4 Communicatie 
1. Iedere communicatie tussen ICYCLE en Afnemer kan elektronisch geschieden, behoudens 

voorzover in de algemene voorwaarden en of in de Overeenkomst en of de wet daarvan wordt 
afgeweken. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens e-mail begrepen. 

2. De door ICYCLE opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, 
behoudens tegenbewijs door Afnemer. 

3. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het 
tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als 
gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de e-mailbox van 
contractant, komt dit voor risico van contractant, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest. 

 
Artikel 5 Aanbiedingen 
1. Alle aanbiedingen van ICYCLE zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten, 

zijn gebaseerd op de door of vanwege Afnemer bij de aanvraag verstrekte gegevens en op de bij 
aanbiedingsdatum geldende prijzen. Mondeling gedane toezeggingen binden ICYCLE niet. Indien 
een vrijblijvende offerte door Afnemer wordt aanvaard, heeft ICYCLE het recht het aanbod binnen 
drie werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Een offerte of aanbieding vervalt 
indien het product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft, in de tussentijd niet meer 
beschikbaar is.   

2. Bij samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een 
overeenkomstig gedeelte van de, voor het geheel, opgegeven prijs. 

 
Artikel 6 Overeenkomst 
1. Een Overeenkomst tussen ICYCLE en de Afnemer komt eerst tot stand nadat ICYCLE dit schriftelijk 

aan de Afnemer heeft bevestigd, dan wel indien door ICYCLE met de uitvoering aan de 
Overeenkomst is aangevangen. 

2. De door ICYCLE afgegeven offerte en de in het voorgaande lid bedoelde bevestiging wordt/worden 
geacht de Overeenkomst met Afnemer volledig weer te geven.  

3. Na de totstandkoming van de Overeenkomst opgegeven wijzigingen en gemaakte afwijkende dan 
wel aanvullende afspraken, zijn voor ICYCLE slechts bindend indien deze door haar schriftelijk aan 
de Afnemer zijn bevestigd. 

4. Alle wijzigingen van de Overeenkomst, welke door ICYCLE en de Afnemer in onderling goedvinden 
worden aangebracht dan wel worden veroorzaakt doordat de, ten tijde van het aangaan van de 
Overeenkomst, bekende gegevens niet overeenstemmen met de gegevens zoals die ten tijde van de 
uitvoering blijken, worden beschouwd als meer- en minderwerk, hetgeen naar billijkheid wordt 
berekend en, indien mogelijk, in rekening wordt gebracht tezamen met de hoofdsom. 

5. Het is de Afnemer niet toegestaan om zonder toestemming van ICYCLE de voor hem uit de 
Overeenkomst voortvloeiende rechten op levering (gedeeltelijk) aan derden over te dragen.  

 
  



 

3 
 

Artikel 7 Prijs(wijzigingen) 
1. De, bij de totstandkoming van de Overeenkomst, overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op de 

onderliggende aanbieding dan wel op de, ten tijde van de totstandkoming, bekende gegevens en 
gelden voor levering af werkplaats, fabriek, magazijn of winkel. 

2. Tenzij anders aangegeven, zijn de prijzen exclusief omzetbelasting en andere heffingen van 
overheidswege, eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen 
verzend-,  transport-, montage- en installatiekosten. ICYCLE heeft het recht deze kosten bij Afnemer 
in rekening te brengen.  

3. ICYCLE kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Afnemer redelijkerwijs 
kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke 
vergissing of verschrijving bevat. 

4. Indien zich, na de totstandkoming van de Overeenkomst tussen ICYCLE en de Afnemer, 
omstandigheden, ter zake van de kostprijsfactoren, voordoen die een wijziging van de 
overeengekomen prijs rechtvaardigen, dan is ICYCLE gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te 
wijzigen, zonder dat dit kan leiden tot beëindiging van de Overeenkomst door de Afnemer. Onder 
kostprijsfactoren zijn in ieder geval, doch niet uitsluitend, begrepen: koerswijzigingen, belastingen, 
invoerrechten, heffingen, of andere lasten van overheidswege. 

 
Artikel 8 Modellen, ontwerpen, tekeningen en visualisaties 
1. Indien door ICYCLE een model, ontwerp, tekening of visualisatie is getoond of verstrekt, wordt dit 

vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te 
leveren zaken kunnen van het model, ontwerp, tekening of visualisatie afwijken, tenzij uitdrukkelijk 
was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of 
voorbeeld. 

 
Artikel 9 Informatie Afnemer 
1. De Afnemer heeft een zelfstandige verplichting alle informatie te verstrekken die relevant is voor het 

uitvoeren van de Overeenkomst door ICYCLE en voorts is de Afnemer gehouden alle gegevens en 
bescheiden, welke ICYCLE overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van 
de gesloten Overeenkomst, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze tot haar beschikking 
te stellen. 

2. ICYCLE heeft het recht de uitvoering de van Overeenkomst op te schorten tot het moment dat de 
Afnemer aan de in het vorige lid genoemde verplichting heeft voldaan. Alle kosten welke voor 
ICYCLE uit de opschorting voortvloeien, zullen door de Afnemer aan haar worden vergoed. 

 
Artikel 10 Uitvoering Overeenkomst 
1. ICYCLE is gerechtigd zaken en diensten te leveren die in geringe mate afwijken van de 

overeengekomen zaken en diensten, voor zover deze zaken en diensten niet afdoen aan de identiteit 
en kwaliteit van de overeengekomen zaken en diensten. 

 
Artikel 11 Overmacht 
1. In geval van overmacht is ICYCLE gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst zolang op te 

schorten tot de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet langer voordoet. 
2. Indien de periode van overmacht langer duurt dan 3 maanden alsmede in geval vast komt te staan 

dat de overmacht van blijvende aard is, kunnen ICYCLE en de Afnemer een regeling treffen over de 
ontbinding van de Overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen. 

3. Onder overmacht wordt onder andere verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie 
wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop ICYCLE geen 
invloed kan uitoefenen, doch waardoor ICYCLE niet in staat is haar verplichtingen na te komen. 

4. Van overmacht zal in ieder geval sprake zijn indien deze te wijten is aan vertraging bij of wanprestatie 
door de (toe)leveranciers, vervoersmoeilijkheden, overmatig ziekteverzuim, bedrijfsstoringen, 
werkstakingen, brand, natuurrampen, vorst, hevige regenval of andere extreme 
weersomstandigheden, oproer en oorlogsdreiging of -toestand. 

5. ICYCLE is gerechtigd betaling te vorderen van de Prestatie die bij de uitvoering van de betreffende 
Overeenkomst is verricht, voordat de, tot nakoming verhinderende omstandigheid, zich aandiende. 
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6. ICYCLE behoudt het recht zich op overmacht te beroepen, zelfs indien de daartoe veroorzakende 
omstandigheid intreedt nadat de Prestatie door haar verricht had moeten zijn. 

 
Artikel 12 Levering 
1. De door ICYCLE opgegeven dan wel de overeengekomen (af)leverdatum is informatief, geldt bij 

benadering en zal derhalve nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk 
schriftelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de opgegeven leverdatum, dient 
ICYCLE middels aangetekend schrijven door Afnemer in gebreke zijn gesteld, alvorens jegens de 
Afnemer in verzuim te zijn. 

2. Zolang ICYCLE jegens de Afnemer niet in verzuim is, is zij niet gehouden tot vergoeding van de bij 
de Afnemer ontstane schade, welke voor deze eventueel voortvloeit uit het overschrijden van de 
opgegeven leverdatum. 

3. Het is ICYCLE toegestaan de Prestatie in gedeelten te leveren, mits aan deze deelleveringen een 
zelfstandige waarde kan worden toegekend. 

4. Indien de Prestatie na het verstrijken van de leverdatum door de Afnemer niet is afgenomen, staat 
deze te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico. 

 
Artikel 13 Controle en reclame 
1. Afnemer is gehouden de Prestatie bij aflevering te (laten) controleren en na te gaan of het geleverde 

beantwoordt aan hetgeen is overeengekomen. 
2. Klachten van Afnemer ter zake van onjuistheden, onvolledigheden en/of gebreken aan de 

overeengekomen Prestatie, dienen onverwijld en in ieder geval binnen 14 dagen na levering van de 
zaken schriftelijk en gemotiveerd bij ICYCLE te worden ingediend.  

3. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen 14 dagen kunnen worden waargenomen, zullen binnen 14 
dagen na de waarneming schriftelijk en gemotiveerd aan ICYCLE worden medegedeeld, doch 
uiterlijk 3 maanden na levering van de zaken. Na het vervallen van deze termijn, kan Afnemer geen 
beroep meer doen op een gebrek in de overeengekomen Prestatie.  

4. Een klacht inzake een levering wordt in ieder geval niet gehonoreerd als ICYCLE niet in de 
gelegenheid wordt gesteld om een dergelijke klacht te onderzoeken.  

5. Indien en voor zover ICYCLE een klacht inzake de geleverde Prestatie ingevolge dit artikel 
accepteert, dan is zij slechts gehouden tot (naar eigen keuze): (i) levering van het ontbrekende, (ii) 
herstel van het gebrek (mits hieraan redelijkerwijze kan worden voldaan) of (iii) vervanging van de 
afgeleverde zaak (tenzij het gaat om afwijkingen). Afnemer kan daarnaast geen aanspraak maken op 
enigerlei schadevergoeding.  

6. Het indienen van een klacht ontheft Afnemer niet van haar betalingsverplichtingen jegens ICYCLE. 
Afnemer heeft alsdan evenmin een opschortingsbevoegdheid. Al naar gelang de omstandigheden 
kan ICYCLE tot een gedeeltelijke restitutie van de koopprijs besluiten. 

7. Het niet in acht nemen van de bepalingen van dit artikel door Afnemer, heeft verval voor de Afnemer 
van iedere aanspraak tot gevolg. 

 
Artikel 14 Conformiteit 
1. De geleverde Prestatie zal aan de Overeenkomst beantwoorden. Voor bruikbaarheid van een door 

ICYCLE geleverde Prestatie voor enig doel, dat niet uitdrukkelijk contractueel is vastgelegd staat 
ICYCLE niet in. 

2. ICYCLE kan daarnaast niet instaan - en is derhalve niet aansprakelijk - voor een gebrek of 
tekortkoming:  
- welke geheel of gedeeltelijk het gevolg is van ongewoon, oneigenlijk, onoordeelkundig of 

onzorgvuldig gebruik van een geleverde Prestatie; waaronder onder meer wordt verstaan het niet 
in acht nemen van al hetgeen in een eventuele gebruiksaanwijzing is opgenomen; 

- welke geheel of gedeeltelijk het gevolg is van normale slijtage of onderhoud dat niet door ICYCLE 
is uitgevoerd;  

- welke geheel of gedeeltelijk het gevolg is van installatie, montage, wijziging en/of reparatie door 
Afnemer of door derden;  

- indien de geleverde Prestatie gewijzigd, aangepast, gebruikt of verwerkt is; 
- indien een ander dan ICYCLE reparatie of andere werkzaamheden aan de geleverde zaak 

verricht heeft; 
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- indien de geleverde zaak door Afnemer aan een derde is overgedragen;  
- indien de geleverde zaak door ICYCLE geheel of gedeeltelijk van derden is verkregen en ICYCLE 

zelf bij deze derde geen aanspraak kan maken op vergoeding uit hoofde van een garantie;  
- indien bij de vervaardiging van de geleverde zaak grondstoffen, productie- of installatiewijzen zijn 

gebruikt op aanwijzing van Afnemer;  
- bestaande uit een vrij kleine afwijking in kwaliteit, afwerking, afmeting, samenstelling en 

dergelijke, welke in de branche niet ongebruikelijk is of als het gebrek technisch gezien niet te 
voorkomen was;  

- indien Afnemer niet al haar verplichtingen uit de Overeenkomst tijdig en correct jegens ICYCLE is 
nagekomen.  

3. Afnemer vrijwaart ICYCLE voor aanspraken van derden vanwege gevolgen van tekortkomingen 
waarvan de aansprakelijkheid, voortvloeiend uit het bovenstaande, uitgesloten is jegens Afnemer.  

 
Artikel 15 Betaling 
1. Betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien na het verstrijken van 

deze termijn door de opdrachtnemer nog geen (volledige) betaling is ontvangen, is de opdrachtgever 
in verzuim en is hij een samengestelde vertragingsrente verschuldigd gelijk aan 1% per maand, 
waarbij een gedeelte van een maand te gelden heeft als een maand.  

2. ICYCLE is steeds gerechtigd van de Afnemer een aanbetaling c.q. een voorschot te verlangen. 
3. Indien ICYCLE invorderingsmaatregelen treft tegen de in verzuim verkerende Opdrachtgever, komen 

zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke kosten vallende op die invordering ten laste van de 
Afnemer. De buitengerechtelijke kosten zijn verschuldigd op het moment dat de Afnemer in verzuim 
komt te verkeren. 

4. De buitengerechtelijke kosten worden als volgt berekend: 
15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de 
eerste € 2500 

minimum € 40 
maximum € 375 

10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de 
volgende € 2500 

maximum € 250 

5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de 
volgende € 5000 

maximum € 250 

1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de 
volgende € 190.000 

maximum € 1.900 

0,5% over het meerdere van de hoofdsom totale maximale 
incassokosten € 6.775 

5. Afnemer is niet gerechtigd enige betaling op te schorten of te verrekenen.  
6. Al hetgeen ICYCLE uit hoofde van enigerlei Overeenkomst van Afnemer te vorderen heeft, is 

onmiddellijk opeisbaar als:  
- een betalingstermijn is overschreden;  
- beslag op zaken of vorderingen van Afnemer wordt gelegd;  
- Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard; 
- in geval Afnemer een rechtspersoon is, Afnemer wordt ontbonden, geliquideerd, in staat van 

faillissement wordt verklaard, of surseance van betaling aanvraagt;  
- in geval de Afnemer een natuurlijke persoon is, de Afnemer het verzoek doet te worden toegelaten 

tot gerechtelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt. 
7. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter afdoening van alle 

verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs 
al vermeldt de Afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 
 

Artikel 16 Opschortingsrecht 
1. In geval de Afnemer diens verplichtingen jegens ICYCLE niet nakomt heeft deze, zonder 

ingebrekestelling, het recht de uitvoering van de Overeenkomst harerzijds op te schorten totdat 
nakoming zijdens de Afnemer heeft plaatsgevonden. 

2. Het recht de uitvoering van de Overeenkomst harerzijds op te schorten, komt ICYCLE eveneens toe 
in geval omstandigheden te harer kennis komen welke haar goede grond geven te vrezen dat de 
Afnemer diens verplichtingen jegens ICYCLE niet zal nakomen. 
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Artikel 17 Eigendomsvoorbehoud en risico 
1. Het risico van de te leveren zaken gaat over op de Afnemer zodra de zaken voor transport naar de 

Afnemer door de vervoerder in ontvangst zijn genomen. In geval de overeengekomen Prestatie  
aanneming van werk door middel van grondwerkzaamheden betreft, gaat het risico over op de 
Afnemer bij de oplevering van het werk. 

2. De door ICYCLE afgeleverde zaken en tot stand gebrachte werken, blijven haar eigendom totdat de 
Afnemer al diens verplichtingen uit hoofde van de met ICYCLE gesloten Overeenkomsten is nageko-
men, althans voorzover deze verplichtingen tegenprestatie(s) betreffen met betrekking tot geleverde 
of te leveren zaken zelf en/of eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de Afnemer van de 
Overeenkomst(en). 

3. De door ICYCLE afgeleverde zaken en tot stand gebrachte werken, die krachtens het voorafgaande 
lid onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale 
bedrijfsuitoefening door de Afnemer worden gebruikt. De Afnemer is niet bevoegd de afgeleverde 
zaken en tot stand gebrachte werken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen. 

4. Indien de Afnemer zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal 
doen is ICYCLE gerechtigd de afgeleverde zaken en tot stand gebrachte werken waarop het 
eigendomsvoorbehoud rust bij de Afnemer of derden die de zaak respectievelijk het werk voor de 
Afnemer houden, weg te halen of weg te doen halen.  

5. De Afnemer is gehouden daartoe strekkend verzoek van ICYCLE de plaats aan te wijzen waar de 
betrokken zaken zijn opgeslagen en ICYCLE in staat te stellen tot het terugnemen van de zaken cq. 
het afbreken en terugnemen van de werken, op straffe van een boete van 10% van het door hem 
verschuldigde per dag. 

6. De Afnemer is verplicht om ICYCLE onmiddellijk mededeling te doen van aanspraken of pogingen 
van derden om de geleverde zaken en werken, die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd in hun 
macht te krijgen dan wel hierop enig recht te willen doen vestigen. Indien de Afnemer handelt in strijd 
met bovengenoemde verplichting is hij een boete verschuldigd gelijk aan 25% van de, ter zake van 
de zaken en werken, opgestelde factuur.  

7. De Afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en werken te verzekeren 
en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede diefstal en de polis van 
deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven. 

 
Artikel 18 Beperkingen, voorwaarden en veranderingen geleverde zaken 
1. Indien de leverancier van ICYCLE aan de, door haar aan ICYCLE geleverde, zaken beperkingen 

heeft gesteld dan wel aan het gebruik c.q. verkoop van de geleverde zaken voorwaarden heeft 
verbonden, dan worden deze zaken door ICYCLE aan de Afnemer geleverd onder dezelfde 
beperkingen en voorwaarden en is de Afnemer gehouden de, aan de geleverde zaken, gestelde 
beperkingen en aan het gebruik c.q. verkoop van de geleverde zaken verbonden voorwaarden 
volledig te respecteren. 

2. Het is de Afnemer niet toegestaan veranderingen, al dan niet van technische aard, aan te brengen 
aan de geleverde zaken en werken.  

 
Artikel 19 Verkoop aan derde(n) 
1. Verkoop en levering door de Afnemer van de verkochte en geleverde zaken aan derden(n), komt 

volledig voor de verantwoordelijkheid van de Afnemer. De Afnemer zal ICYCLE vrijwaren voor alle 
aanspraken van derde(n). 

2. De Afnemer is verplicht bij de verkoop en levering van de verkochte en geleverde zaken aan 
derde(n), deze derde(n) volledig te informeren omtrent het gebruik en werking. 

3. De Afnemer zal ertoe zorg dragen dat bij de verkoop en levering van de verkochte en geleverde 
zaken aan derde(n), deze derde(n) in bezit komt van de, door de ICYCLE dan wel haar leverancier 
opgestelde, productinformatie en richtlijnen omtrent het gebruik. 

4. De Afnemer zal aan derde(n) geen onjuiste en/of misleidende informatie verstrekken omtrent, noch 
enige garantie verlenen met betrekking tot, de toepassing en de werking van de verkochte en gele-
verde zaken. 
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Artikel 20 Aansprakelijkheid 
1. Behoudens voor zover Afnemer aantoont dat schade een direct gevolg is van opzet of bewuste 

roekeloosheid van ICYCLE, is ICYCLE jegens de Afnemer niet aansprakelijk voor schade en/of enig 
nadeel voortvloeiend uit de door ICYCLE verkochte en afgeleverde zaken en werken. Afnemer 
vrijwaart ICYCLE in dit verband voor alle aansprakelijkheid jegens derden. 

2. Zowel het opvolgen als het gebruikmaken van de, op grond van de Overeenkomst, door ICYCLE 
geleverde zaken, verrichte diensten en werken, door de Afnemer geschiedt geheel voor het risico van 
laatstgenoemde. 

3. ICYCLE is jegens de Afnemer niet aansprakelijk voor schade en/of enig nadeel, welke voor de 
Afnemer voortvloeit uit het opvolgen dan wel het gebruikmaken van de, op grond van de 
Overeenkomst, door ICYCLE geleverde zaken, verrichte diensten en werken, dan wel welke ontstaat 
doordat hetzij de Afnemer hetzij ICYCLE de Overeenkomst ontbindt of de last tot vervullen van de 
gegeven opdracht opzegt. 

4. Eveneens is ICYCLE niet aansprakelijk voor degene die zij tot de uitvoering van de Overeenkomst in 
haar plaats heeft gesteld of degene wiens hulp zij heeft ingeroepen tot vervulling van de 
Overeenkomst. 

5. Tevens kan de Afnemer geen aanspraak jegens ICYCLE doen gelden nadat de Afnemer, of een 
ander in zijn opdracht, het geleverde in gebruik heeft genomen dan wel be- of verwerkt heeft. 

6. In geen geval echter is ICYCLE aansprakelijk voor indirecte schade in de vorm van omzetderving, 
gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en/of andere gevolgschade.  

7. Mocht, met inachtneming van hetgeen in de voorgaande leden van dit artikel bepaald, blijken dat de 
ontstane schade en/of enig nadeel voor rekening van ICYCLE dienen/dient te komen, dan zal de 
totale aansprakelijkheid van ICYCLE: 
- zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering, 

of; 
- indien de verzekeraar van ICYCLE om welke reden dan ook niet uitkeert, of als de desbetreffende 

aansprakelijkheidsverzekering geen dekking verschaft, in geen geval hoger zijn dan een bedrag 
gelijk aan de, bij de totstandkoming van de Overeenkomst, overeengekomen prijs,. 

8. Indien de zaken niet door ICYCLE zijn geproduceerd, is een eventuele aansprakelijkheid van 
ICYCLE jegens Afnemer in alle gevallen beperkt tot het bedrag waarvoor de leverancier van ICYCLE 
jegens ICYCLE aansprakelijk zal zijn. 

9. Iedere rechtsvordering van Afnemer jegens ICYCLE verjaart door het enkele verloop van 1 jaar na de 
gebeurtenis die tot de vordering aanleiding geeft.  
 

Artikel 21 Ontbinding 
1. In geval dat de Afnemer te kort komt bij de nakoming van de Overeenkomst, heeft ICYCLE, het recht 

de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst tot stand te brengen door een daartoe 
strekkende schriftelijke verklaring dan wel door een rechterlijke uitspraak. 

2. Wordt de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden dan is de Afnemer gehouden het positieve 
contractsbelang van ICYCLE te vergoeden. 

3. Jegens de Afnemer is ICYCLE, rechtsgeldig gebruik makend van haar recht de gehele of gedeel-
telijke ontbinding van de Overeenkomst tot stand te brengen, nimmer gehouden de hieruit voor de 
Afnemer voortvloeiende schade te vergoeden. 

4. In geval zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan 
ICYCLE zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van 
dien aard zijn dat de uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of 
onevenredig kostbaar wordt, dat de naleving van de Overeenkomst in redelijkheid niet meer kan wor-
den gevergd, is ICYCLE bevoegd de Overeenkomst te ontbinden. 

 
Artikel 22 Geheimhouding 
1. ICYCLE is behoudens verplichtingen die de wet op haar legt tot openbaarmaking van bepaalde 

gegevens, verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie tegenover derden, die niet door 
ICYCLE bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn betrokken. 

2. Het zal ICYCLE evenwel toegestaan zijn de naam van de Afnemer alsmede de voor deze verrichte 
diensten en daarbij gemaakt fotomateriaal, te gebruiken ten behoeve van promotionele activiteiten en 
haar portfolio. 
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3. Behoudens de verplichtingen die de wet aan hem stelt, is het de Afnemer niet toegestaan 
vertrouwelijke informatie omtrent ICYCLE aan derden te verstrekken. 

 
Artikel 23 Geschillen 
1. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen, opdrachten en gesloten Overeenkomsten, is 

bij uitsluiting het Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 
wordt uitgesloten. 

2. Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter. Geschillen zullen 
worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland, onverminderd 
het bepaalde in artikel 108 Rv. ICYCLE heeft voorts het recht om het geschil aan de bevoegde 
rechter van de woonplaats van Afnemer voor te leggen. 

 
Artikel 24 Slotbepalingen 
1. ICYCLE is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Van toepassing is steeds de 

laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de 
rechtsbetrekking tussen Afnemer en ICYCLE. 

2. De artikelbenamingen zijn enkel om de leesbaarheid te bevorderen. Aan de artikelbenamingen 
kunnen geen rechten worden ontleend. 

3. Indien één of meerdere bepalingen ongeldig worden verklaard, dan laat dat onverlet de 
toepasselijkheid van de overige voorwaarden.  

 
 
Mei 2015 
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 


