
MEES VAN DEN BRINK
S L A N G E N  &  K O P P E L I N G E N

versie 2, van MEES VAN DEN BRINK HAAKSBERGEN B.V., gevestigd te Haaksbergen aan de Tolstraat 26 
gedeponeerd op 13-04-2021 bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 06054287.

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding – al dan niet geuit op de website c.q. webshop (hierna 
gezamenlijk ook wel te noemen: de ‘website’) – van MEES VAN DEN BRINK HAAKSBERGEN B.V., hierna te noemen: 
MEES, offerte gedaan door MEES, iedere rechtsverhouding tussen MEES en klant, alsmede op iedere overeenkomst 
tussen MEES en een klant, voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken. 
Voorwaarden van de klant (daaronder mede doch niet uitsluitend begrepen opdrachtgevers, leveranciers, klanten, 
etc.) worden hierbij nadrukkelijk afgewezen.

Deze voorwaarden zijn oorspronkelijk opgesteld in de Nederlandse taal. Bij onduidelijkheden en verschil in 
interpretatie en/of uitleg tussen de Nederlandse versie en een versie in een andere taal van deze voorwaarden, 
is de Nederlandse versie te allen tijde doorslaggevend.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen.
1. De door MEES gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. 
2. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit door de klant wordt aanvaard, heeft MEES het recht  
 het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
3. De in een offerte en de op de website vermelde prijzen zijn exclusief BTW, overige heffingen en belastingen  
 van overheidswege en verzendkosten, tenzij anders aangegeven.
4. Alle op de website van MEES getoonde aanbiedingen zijn geldig voor de periode dat deze worden   
 getoond en voor de duur dat de betreffende zaken door MEES kunnen worden geleverd, tenzij uitdrukkelijk  
 anders wordt vermeld.
5. Alle zaken worden geleverd zonder toebehoren, verbindingsstukken en assemblages hoe ook genaamd  
 alsmede zonder ondersteuning van MEES bij de assemblage en/of montage daarvan, tenzij uitdrukkelijk  
 anders is vermeld en/of overeengekomen. 
6. De in de offerte en/of op de website getoonde informatie, foto’s, video’s en/of tekeningen met betrekking  
 tot de zaken en/of toebehoren, verbindingsstukken en assemblages, hoe ook genaamd, bij de betreffende  
 zaken dienen uitsluitend ter illustratie en klant kan daar geen rechten aan ontlenen, tenzij uitdrukkelijk   
 anders is vermeld en/of overeengekomen.
7. MEES spant zich ervoor in dat alle op de website getoonde informatie – waaronder mede, doch   
 niet uitsluitend, begrepen prijzen, specificaties, foto’s, video’s, tekeningen, levertermijnen, reactietermijnen,  
 bereikbaarheidstijden, overige termijnen c.q. tijdstippen, etc. – (hierna te noemen: de ‘content’) zo   
 nauwkeurig mogelijk wordt weergegeven, doch MEES garandeert niet dat deze content te allen   
 tijde juist, volledig en actueel is. MEES behoudt zich uitdrukkelijk het recht op correctie van eventuele zet-  
 en drukfouten ten aanzien de content voor. Indien de content kennelijke vergissingen of fouten bevat, zulks  
 ter uitsluitende beoordeling door MEES, bindt deze content MEES niet.
8. Het is MEES te allen tijde toegestaan om de op de website getoonde content te wijzigen. 
 Klant kan nimmer rechten ontlenen aan de op de website getoonde content.
9. Alle op de website getoonde levertermijnen, reactietermijnen, bereikbaarheidstijden en alle overige   
 termijnen c.q. tijdstippen zijn indicatief. Dergelijke termijnen kunnen dus niet worden aangemerkt als fatale  
 termijnen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. 

ALGEMENE VOORWAARDEN
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Artikel 3. Account webshop.
1. Klant dient voor het plaatsen van bestellingen via de webshop te beschikken over een account met   
 inlognaam en wachtwoord, tenzij anders aangegeven. MEES is nimmer verplicht om een account voor   
 klant aan te maken. MEES is daarnaast te allen tijde gerechtigd de toegang van klant tot het account –   
 zonder opgave van redenen – per direct te blokkeren en/of het account te verwijderen. Klant kan geen  
 rechten ontlenen aan het account. MEES is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mocht  
 lijden als gevolg van het niet-aanmaken van een account en/of het blokkeren c.q. verwijderen van het   
 account door MEES. 
2. MEES is nimmer gehouden eventueel door klant gewijzigde contactgegevens en/of andere gegevens met  
 betrekking tot diens account te aanvaarden en is te allen tijde gerechtigd het account te beëindigen. MEES  
 is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de klant dientengevolge mocht lijden.

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst.
1. In het geval klant via diens account een bestelling op de webshop plaatst, komt de overeenkomst tot stand  
 op het moment dat klant diens bestelling op de webshop heeft verzonden naar MEES. 
2. In het geval klant een offerte opvraagt, komt de overeenkomst tot stand op het moment dat klant de door  
 MEES uitgebrachte offerte (schriftelijk) heeft aanvaard. 

Artikel 5. Levering.
1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering EXW (Ex Works / Af Fabriek)  (Incoterms)  van MEES te  
 Haaksbergen. 
2. Wanneer als leveringsconditie een van de ‘Incoterms’ is overeengekomen, zullen de op het moment van  
 het sluiten van de overeenkomst meest recent gepubliceerde lncoterms van toepassing zijn.
3. De klant is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de    
 overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld, danwel op het moment waarop deze bij hem  
 worden bezorgd. Indien de klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of   
 instructies noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de klant. 
 De klant zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd  
 zijn.
4. Het is MEES toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden   
 geleverd, is MEES bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 6. Levertijd.
1. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De op  
 de website aangegeven levertermijnen hebben uitsluitend betrekking op leveringen binnen Nederland,  
 België, Luxemburg en Duitsland, tenzij anders aangegeven.
2. MEES is niet aansprakelijk voor overschrijdingen van levertermijnen. 

Artikel 7. Reparaties
Indien Mees op verzoek van Klant reparaties uitvoert aan goederen die het eigendom van Klant en/of derden zijn, 
geschiedt zowel de reparatie zelf als de opslag/bewaring van de goederen bij/ op locatie van Mees, uitdrukkelijk 
voor eigen risico van Klant, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Klant zal zich zo nodig 
verzekeren voor diefstal en/of (brand)schade. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, verstrekt 
Mees geen garanties ten aanzien van de deugdelijkheid en de bruikbaarheid van de door haar gerepareerde 
goederen. Klant accepteert de door Mees gerepareerde goederen ‘as is’. 2
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Artikel 8. Technische eisen buitenland
Indien de te leveren zaken buiten Nederland zullen worden gebruikt, spant MEES zich er redelijkerwijs voor in dat 
de te leveren zaken voldoen aan de technische eisen of normen die worden gesteld door wetten of bepalingen 
van het land waar de zaken moeten worden gebruikt, doch uitdrukkelijk slechts voor zover bij het sluiten van de 
koop van het gebruik in het buitenland en van de daar geldende technische eisen en normen melding is gemaakt 
door klant.
Ook alle andere technische eisen die door de klant aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van 
de normale eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de klant nadrukkelijk te worden gemeld. 

Artikel 9. Monsters, modellen en voorbeelden.
Indien door MEES – al dan niet via de website – een afbeelding, monster, model of voorbeeld is getoond of 
verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van 
de te leveren zaken kunnen van de afbeelding, het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk is 
vermeld dat zal worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, afbeelding, model of voorbeeld.

Artikel 10. Wijzigingen in de te leveren zaken.
MEES is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen indien het wijzigingen in de 
verpakkingen of de bijbehorende documentatie betreft, welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke 
wettelijke voorschriften of indien het een geringe wijziging van de zaken die naar objectieve maatstaven een 
verbetering betekenen, betreft.

Artikel 11. Beëindiging van de overeenkomst.
1. De vorderingen van MEES op de klant zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
 - indien na het sluiten van de overeenkomst aan MEES omstandigheden ter kennis komen die MEES  
  goede grond geven te vrezen dat de klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 - indien MEES de klant bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor  
  de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 In de genoemde gevallen is MEES bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten,  
 dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van MEES  
 schadevergoeding te vorderen.
2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan MEES 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 bezwarend en/of onevenredig kostbaar   
 wordt, dat nalevering van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is MEES   
 bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
3. In het geval van ontbinding van de overeenkomst geldt dat indien klant op het moment van ontbinding van  
 de overeenkomst, op welke wijze dan ook, reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst   
 heeft ontvangen, deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting – onverminderd  
 het overigens bepaalde in deze algemene voorwaarden – geen voorwerp van ongedaanmaking zullen  
 zijn, tenzij klant bewijst dat MEES ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is.   
 Bedragen die MEES voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering   
 van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in  
 de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding   
 direct opeisbaar. De op het moment van ontbinding reeds betaalde vergoedingen door klant zullen in elk  
 geval geen voorwerp van ongedaanmaking zijn.
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Artikel 12. Garantie.
De garantieverplichtingen van MEES strekken niet verder dan dat de afgeleverde zaak aan de overeenkomst moet 
beantwoorden en in dat verband de eigenschappen bezit die de klant op grond van de overeenkomst mocht 
verwachten. MEES aanvaardt uitsluitend garantieverplichtingen indien zij zich daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk 
heeft verbonden. 

Artikel 13. Eigendomsvoorbehoud.
1. De door MEES geleverde zaken blijven het eigendom van MEES totdat de klant alle navolgende   
 verplichtingen uit alle met MEES gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:
 - de tegenprestatie(s) met betrekking tot de geleverde of te leveren zaak/zaken zelf,
 - de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door MEES verrichte of  
  te verwachten diensten,
 - de voldoening van eventuele vorderingen die MEES op klant heeft wegens de niet-nakoming door  
  de klant van de koopovereenkomst(en).
2. Wanneer de klant uit de door MEES geleverde zaken, waarop een
 eigendomsvoorbehoud rust, een nieuwe zaak vormt, handelt hij bij die vorming in opdracht
 van MEES en gaat hij de zaak voor MEES houden. De klant wordt pas eigenaar
 op het moment dat het eigendomsvoorbehoud komt te vervallen doordat alle vorderingen van MEES zijn  
 voldaan.
3. Door MEES afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts  
 in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de klant niet bevoegd  
 de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
4. Indien de klant zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen,   
 is MEES gerechtigd afgeleverde zaken – waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust – bij de  
 klant of derden die de zaak voor de klant houden weg te halen of weg te doen halen. De klant is verplicht  
 hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde  
 per dag.
5. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen  
 gelden, is de klant verplicht MEES zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
6. De klant verplicht zich op eerste verzoek van MEES:
 - de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen  
  brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage  
  te geven;
 - alle aanspraken van de klant op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud  
  geleverde zaken te verpanden aan MEES op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239  
  B.W.;
 - de vorderingen die de klant verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder   
  eigendomsvoorbehoud door MEES geleverde zaken te verpanden aan MEES op de manier die   
  wordt voorgeschreven in artikel 3:239 B.W.;
 - de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van MEES;
 - op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die MEES ter   
  bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke klant niet  
  onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf
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Artikel 14. Gebreken; klachttermijnen.
1. De klant dient de gekochte zaken bij aflevering - of zo spoedig daarna als mogelijk - te (laten)    
 onderzoeken. Hierbij dient de klant na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te   
 weten:
 - of de juiste zaken zijn geleverd;
 - of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid)   
  overeenstemmen met het overeengekomene;
 - of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of -indien deze   
  ontbreken- aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of    
  handelsdoeleinden.
2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de klant deze terstond na aflevering aan  
 MEES te melden. Deze melding dient – zo nodig in afwijking van het bepaalde in artikel 6:89 en 7:23 lid 1  
 BW – binnen zeven dagen na aflevering van de zaak schriftelijk aan MEES te worden bevestigd. 
3. Niet-zichtbare gebreken dient de klant binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na  
 aflevering, schriftelijk te melden aan MEES.
4. De klant dient desgevraagd aan te tonen dat de geconstateerde schade of tekorten zijn ontstaan vóór   
 levering conform de overeengekomen leveringsconditie.
 
Artikel 15. Betaling.
1. Betaling dient – onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel – te geschieden binnen 30 dagen na  
 factuurdatum:
 - door middel van een wettig betaalmiddel ten kantore van MEES. of
 - door overschrijving van het verschuldigde bedrag op de bankrekening van MEES.
 Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum, zonder dat betaling heeft plaatsgevonden, is de   
 klant zonder (verdere) ingebrekestelling in verzuim. Alsdan is klant, onverminderd de (overige) rechten   
 van MEES, vanaf de datum van verzuim tot aan de dag der algehele voldoening, over het    
 opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW, alsmede al de incassokosten   
 overeenkomstig het bepaalde in artikel 16, waaronder mede begrepen de kosten voor juridische bijstand  
 in en/of buitenrechtelijk, verschuldigd.
 
2. Bestellingen via de webshop dienen door klant onmiddellijk bij het afronden van de betreffende bestelling  
 te worden betaald, tenzij MEES anders heeft aangegeven in welk geval – behoudens voor zover partijen  
 anders zijn overeengekomen – het bepaalde in het vorige artikellid geldt.
3. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de klant zullen de verplichtingen van de  
 klant onmiddellijk opeisbaar zijn.
4. De klant komt geen recht op verrekening toe, tenzij MEES daar vooraf schriftelijk mee heeft ingestemd. 
 De klant komt geen recht op opschorting van betalingen toe. 
5. Door de klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde  
 rente en kosten, en in de tweede plaats de opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt  
 de klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
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Artikel 16. lncassokosten.
Is de klant in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle 
redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.
In ieder geval is de klant met betrekking tot het nog aan MEES te betalen bedrag verschuldigd:
- over de eerste              € 6.500.- 15%
- over het meerdere tot   € 13.000,- 10%
- over het meerdere tot   € 32.500,-   8%
- over het meerdere tot   € 130.000,-    5%
- over het meerdere        3%
Indien MEES aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook 
deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 17. Intellectueel eigendom
1. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, de op de website getoonde content, 
 de door MEES gebruikte tekens, logo’s, (handels)namen alsmede de rechten die rusten op de door   
 MEES aangeboden zaken, komen uitsluitend toe aan MEES en/of diens licentiegevers. De    
 overeenkomst strekt zich uitdrukkelijk niet tot algehele of gedeeltelijke overdracht van deze    
 intellectuele eigendomsrechten.
2. De klant erkent alle intellectuele eigendomsrechten van MEES en/of diens licentiegevers, zoals bedoeld  
 in lid 1, en zal zich onthouden van iedere vorm van inbreuk op deze intellectuele eigendomsrechten.   
 De klant vrijwaart MEES voor alle schade en aanspraken van derden die voortvloeien uit inbreuken op 
 deze intellectuele eigendomsrechten door of vanwege de klant.
3. Het is de klant niet toegestaan enige aanduiding betreffende de intellectuele eigendomsrechten te   
 verwijderen dan wel te wijzigen.

Artikel 18. Privacy
1. MEES zal de persoonsgegevens die zij in het kader van haar bedrijfsvoering, de uitvoering van de   
 overeenkomst met de klant daaronder mede begrepen, verkrijgt, conform de toepasselijke privacywet- en  
 regelgeving verwerken.
2. De persoonsgegevens die MEES in het kader van de webshop verkrijgt, worden door MEES conform de  
 toepasselijke privacywet- en regelgeving en overeenkomstig haar privacy- en cookieverklaring voor de  
 webshop verwerkt. De privacy- en cookieverklaring voor de webshop is te vinden op: 
 https://meesvandenbrink.nl/over-ons/privacybeleid/ & https://meesvandenbrink.nl/cookieverklaring/

Artikel 19. Aansprakelijkheid. 
1. MEES is niet aansprakelijk voor schade die de klant lijdt door tekortkomingen van MEES en/of diens   
 (niet-)ondergeschikte hulppersonen bij de uitvoering van enige tussen partijen gesloten overeenkomst,   
 tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van MEES. MEES is  
 daarnaast niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten in en/of het niet (goed) functioneren van   
 de webshop alsmede voor (de gevolgen van) fouten en/of afwijkingen in de op de website getoonde   
 content en/of het door MEES niet behalen van de op de website getoonde levertermijnen, reactietermijnen,  
 bereikbaarheidstijden en alle overige termijnen c.q. tijdstippen, tenzij de schade het directe gevolg is van  
 opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van MEES. 
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2. Aansprakelijkheid van MEES voor indirecte schade, daaronder begrepen – doch niet beperkt tot –   
 gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is in alle gevallen  
 uitgesloten.
3. In alle gevallen, waarin MEES onverhoopt toch aansprakelijk zou zijn, is de aansprakelijkheid van MEES  
 beperkt tot de hoogte van de financiële tegenprestatie waarop MEES voor het geleverde aanspraak maakt.  
 Het bedrag van deze tegenprestatie wordt vastgesteld op basis van de factuurwaarde exclusief BTW.
4. Tevens is in alle gevallen, waarin MEES onverhoopt toch aansprakelijk zou zijn, de aansprakelijkheid van  
 MEES beperkt tot maximaal het bedrag van de verzekeringsuitkering waarop MEES te dien aanzien   
 aanspraak kan maken. MEES is in dat verband niet aansprakelijk voor schade waarvoor zij niet is   
 verzekerd, noch – in aanmerking genomen de in de branche geldende gebruiken – verzekerd had   
 behoren te zijn.  

Artikel 20. Vrijwaring 
De klant is gehouden MEES schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die 
voortvloeien uit of verband houden met 1) de overeenkomst tussen MEES en de klant, 2) (de gevolgen van) fouten 
in en/of het niet (goed) functioneren van de webshop alsmede 3) (de gevolgen van) fouten en/of afwijkingen in de 
op de website getoonde content en/of het door MEES niet behalen van de op de website getoonde levertermijnen, 
reactietermijnen, bereikbaarheidstijden en alle overige termijnen c.q. tijdstippen, behoudens voorzover deze 
aanspraken het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van MEES.

Artikel 21. Overmacht.
1. Tekortkomingen van MEES in de uitvoering van de overeenkomst kunnen niet aan haar worden   
 toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het  
 verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.
2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:
 - de omstandigheid dat MEES een door haar toeleveranciers te leveren prestatie – die van belang is  
  in verband met de door haar zelf aan klant te leveren prestatie –  niet, niet tijdig of niet behoorlijk  
  geleverd krijgt;
 - stakingen en werkbezettingen;
 - storingen in het verkeer, daaronder mede begrepen algemene vervoersproblemen;
 - elektriciteitstoring; 
 - gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, waarvan het  
  gebruik door klant aan MEES is voorgeschreven;
 - storing van internet, computernetwerken- of telecommunicatiefaciliteiten en/of de website,   
  daaronder mede begrepen hacken, malware, wormen, computervirussen, trojan horses,   
  logic bombs, denial of service tools (waaronder DDoS-aanvallen) en/of andersoortige virussen;
 - oorlog;
 - epidemieën en pandemieën;
 - overheidsmaatregelen die MEES verhinderen haar verplichtingen tijdig danwel deugdelijk na te  
  komen;
 - een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere, voor het tot stand  brengen van de  
  overeengekomen prestatie, benodigde zaken of diensten;
 - bovenmatig ziekteverzuim;
 - de onbeschikbaarheid van een of meerdere personeelsleden van MEES.
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3. Indien de prestatie door overmacht langer dan één maand wordt vertraagd is ieder der partijen, onder  
 uitsluiting van verdere rechten, bevoegd de overeenkomst te ontbinden volgens de wet, zonder dat MEES  
 tot enige vergoeding van schade, door de klant of derden geleden, gehouden zal zijn.
4. MEES heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid, die (verdere) nakoming  
 verhindert, intreedt nadat MEES haar verbintenis had moeten nakomen.
5. Indien MEES bij het intreden van de overmachtsomstandigheid 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 klant gehouden deze factuur te voldoen alsof het  
 een afzonderlijk contract betreft. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen   
 zelfstandige waarde heeft.

Artikel 22. Geschilbeslechting.
In afwijking van de wettelijke regels met betrekking tot de bevoegde rechter, zal elk geschil tussen de klant en 
MEES, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank Overijssel. MEES blijft echter bevoegd 
de klant te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 23. Toepasselijk recht.
Op elke overeenkomst en/of rechtsverhouding tussen MEES en de klant is uitsluitend Nederlands recht van 
toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
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