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Deze algemene voorwaarden van M4 Transport & Logistics B.V. zijn gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel in Tilburgonder nummer 71798501.

1. Toepasselijkheid en begrippen
1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door M4 Koeriers B.V. (verder in deze
algemene voorwaarden: "M4TL") afgegeven offertes, in welke vorm of op welke wijze dan ook, en op alle met
M4TL gesloten overeenkomsten.
1.2. Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen overeengekomen,
aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op door M4TL aangeboden diensten. Mochten er tussen de
aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden de bepalingen uit de
aanvullende voorwaarden boven deze algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
1.3. Van de bepalingen in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk
schriftelijk is overeengekomen. In dat geval blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden
onverkort van kracht. De overeengekomen afwijkende bepalingen gelden uitsluitend voor de overeenkomst
waarbij die afwijkende bepalingen zijn overeengekomen.
1.4. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere van toepassing
verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen.
1.5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of anderszins buiten
toepassing wordt verklaard, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van
kracht, en zullen partijen in plaats van de nietige, vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling een
bepaling ter vervanging overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van die bepaling in acht
worden genomen.
1.6. Algemene voorwaarden die door de opdrachtgever van M4TL worden gehanteerd, worden door M4TL
uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn dan ook niet van toepassing.
1.7. M4TL behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.
1.8. M4TL is bevoegd bij de uitvoering van overeenkomsten met de opdrachtgever, zonder kennisgeving aan of
overleg met de opdrachtgever, gebruik te maken van derden. Ook in die situatie gelden onderhavige algemene
voorwaarden.
1.9. Onder 'opdrachtgever' wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedere natuurlijke persoon of
rechtspersoon die met M4TL in een contractuele relatie, van welke aard dan ook, staat of komt te staan.
1.10. Onder 'overeenkomst' wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedere overeenkomst tussen M4TL en
de opdrachtgever, strekkende tot het (doen) uitvoeren van diensten, van welke aard dan ook, ten behoeve van de
opdrachtgever.
1.11. Onder ‘zending’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan een zaak of een geheel van zaken dat
gelijktijdig wordt vervoerd en bestemd is voor één ontvanger.
1.12. Onder ‘ontvanger’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de geadresseerde, of mede-bewoner of
ondergeschikte van de geadresseerde, werkzaam of woonachtig op het adres waar een zending in opdracht van
de opdrachtgever moet worden afgeleverd.

2. Offertes en overeenkomsten
2.1. Alle offertes en prijzen van M4TL zijn vrijblijvend, en hebben een geldigheidsduur van twee weken, tenzij
schriftelijk anders is aangegeven. Offertes en prijzen zijn gebaseerd op de door de opdrachtgever geuite wensen
en opgegeven informatie, gaat uit van het kantoor van M4TL als basis laadplaats, en van een afleveradres dat
goed bereikbaar is met een vrachtwagen, tenzij schriftelijk anders is aangegeven. De offerte omvat een
omschrijving van de te leveren diensten. Een samengestelde prijsopgave verplicht M4TL niet tot het verrichten
van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Wijzigingen ten
opzichte van hetgeen tussen partijen is besproken, leiden tot meer- of minderwerk, daaronder ook begrepen het
uitvoeren van extra werkzaamheden als gevolg van onvoorziene omstandigheden of onjuiste door de
opdrachtgever verstrekte informatie over de zending en/of (bereikbaarheid van) de ontvanger.
2.2. Een overeenkomst komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van de schriftelijke
overeenkomst en acceptatie, op welke wijze of in welke vorm dan ook, daarvan door M4TL of indien de
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opdrachtgever overduidelijk met de offerte instemt, danwel toelaat dat met de uitvoering van de (gewijzigde, in
geval van meer- of minderwerk) opdracht wordt begonnen. Indien de aanvaarding door de opdrachtgever afwijkt
van het aanbod van M4TL, komt er geen overeenkomst tot stand, tenzij M4TL anders aangeeft.
2.3. Een overeenkomst kan door M4TL worden herroepen in geval de opdrachtgever niet aan de
overeengekomen voorwaarden voldoet. In dat geval zal M4TL dit de opdrachtgever uiterlijk binnen drie dagen na
ontvangst van de ondertekende overeenkomst mededelen.
2.4. De opdrachtgever en M4TL komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische
communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra aan de voorwaarde van 2.2 is voldaan. Het
ontbreken van een gewone handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de
aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van M4TL gelden hierbij als een vermoeden van bewijs, e.e.a.
voor zover de wet dat toelaat.
2.5. Informatie, mondelinge mededelingen, opgaven, etc. met betrekking tot offertes of diensten die telefonisch of
via elektronische weg worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. M4TL
garandeert echter niet dat alle offertes en diensten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn.
Afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3. Prijzen
3.1. Alle prijzen zijn in Euro's en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders is vermeld.
3.2. De opdrachtgever is de prijs verschuldigd die M4TL in de schriftelijke overeenkomst conform artikel 2.2 van
deze algemene voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave kunnen ook na
totstandkoming van de overeenkomst door M4TL worden gecorrigeerd.
3.3. Ingeval van een overeenkomst waarbij sprake is van door de opdrachtgever te betalen periodiek vervallende
bedragen, waaronder begrepen warehousingcontracten, geldt dat M4TL gerechtigd is door middel van een
schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste één maand de geldende prijzen en tarieven aan te
passen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3.4. Indien M4TL en de opdrachtgever overeen zijn gekomen dat M4TL ten behoeve van de opdrachtgever een
overeenkomst sluit met een derde en deze derde verhoogt haar prijzen of tarieven, dan is M4TL gerechtigd om
met onmiddellijke ingang de nieuw geldende prijzen en/of tarieven door te berekenen aan de opdrachtgever.
3.5. Indien de opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door M4TL kenbaar gemaakte aanpassing van
de prijzen en/of tarieven als bedoeld in dit artikel, dan is de opdrachtgever gerechtigd om binnen vijf werkdagen
na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de prijs- en/of
tariefaanpassing in werking zou treden.

4. Betaling
4.1. Facturen worden door de opdrachtgever voldaan binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn. Is geen
betalingstermijn aangegeven, dan geldt een betalingstermijn van veertien dagen na factuurdatum. Afwijken van
deze betalingstermijn is uitsluitend mogelijk als deze afwijkende betalingstermijn schriftelijk wordt
overeengekomen.
4.2. In afwijking van het in lid 1 gestelde, is M4TL gerechtigd, na schriftelijk verkregen toestemming van de
opdrachtgever, aan de opdrachtgever gefactureerde bedragen middels een automatische incasso ten laste van
de giro- of bankrekening van de opdrachtgever te laten uitvoeren. Indien de opdrachtgever de incasso, binnen
een termijn van dertig dagen, ongedaan wenst te laten maken, dient de opdrachtgever vooraf in overleg met
M4TL te treden.
4.3. M4TL zal in de overeenkomst de datum of termijnen vastleggen waarop zij haar diensten aan de
opdrachtgever in rekening zal brengen.
4.4. Ingeval door M4TL een betalingstermijn is aangegeven, geldt dat door het enkele verstrijken van deze
termijn, of bij gebreke van een aangegeven betalingstermijn na het verstrijken van een termijn van veertien dagen
na factuurdatum, de opdrachtgever bij het uitblijven van betaling in verzuim is. De opdrachtgever is dan direct €
25,00 administratiekosten aan M4TL verschuldigd, naast hetgeen is bepaald in de leden 5 en 6.
4.5. Bij niet of niet tijdige betaling door de opdrachtgever is de opdrachtgever vanaf de dag waarop de betaling
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uiterlijk had dienen plaats te vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande saldo een
renteverschuldigd van 2% per maand, waarbij een deel van een maand voor een volle maand wordt gerekend.
4.6. Ten laste van de opdrachtgever komen tevens alle (buiten)gerechtelijke kosten, van welke aard dan ook, die
M4TL als gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever van diens (betalings)verplichtingen heeft moeten
maken. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250,00 exclusief
BTW.
4.7. In geval van niet-nakoming van de (betalings)verplichtingen door de opdrachtgever is M4TL bevoegd de
overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering van diensten op te schorten tot het
moment waarop de opdrachtgever de (betalings)verplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van
verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
4.8. De opdrachtgever is gehouden op eerste verzoek ten genoegen van M4TL zekerheid te stellen voor al
hetgeen hij uit hoofde van of in verband met overeenkomsten of de niet-nakoming daarvan aan M4TL
verschuldigd is ter voldoening van al zijn huidige danwel toekomstige schulden aan M4TL, uit welke hoofde dan
ook.
4.9. De opdrachtgever heeft niet het recht van verrekening, opschorting, ontbinding wegens tekortkoming en/of
vernietiging, behoudens voor zover in deze algemene voorwaarden voorzien. M4TL heeft het recht al hetgeen zij,
al dan niet opeisbaar en/of al dan niet voorwaardelijk, van de opdrachtgever heeft te vorderen, te verrekenen.

5. Uitvoering van de overeenkomst
5.1. M4TL zal iedere overeenkomst naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap, uitvoeren.
5.2. Het uitvoeren van diensten vindt, tenzij anders overeengekomen, altijd zo snel mogelijk plaats. Indien
mogelijk zal M4TL bij het totstand komen van de overeenkomst de verwachte datum en eventueel tijd van
uitvoering van de diensten aangeven. Deze datum geldt echter slechts als indicatie, en derhalve kunnen daaraan
geen rechten worden ontleend. M4TL kan nadere informatie omtrent de uitvoering mondeling of schriftelijk
kenbaar maken. Ook deze informatie heeft slechts een indicatief karakter, en derhalve kunnen ook daaraan geen
rechten omtrent de uitvoering worden ontleend. Indien een aangegeven datum voor uitvoering voor de
opdrachtgever heeft te gelden als fatale termijn, moet dat door de opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk kenbaar
worden gemaakt en door M4TL schriftelijk worden bevestigd.
5.3. Indien is overeengekomen dat de diensten in fasen zullen worden uitgevoerd, is M4TL bevoegd de uitvoering
van de diensten die behoren tot een volgende fase op te schorten totdat de opdrachtgever het resultaat van de
daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
5.4. De opdrachtgever is gehouden alle door M4TL verlangde en voor de uitvoering van de dienst benodigde
informatie (waaronder begrepen eventuele douanebescheiden) tijdig en volledig ingevuld te verstrekken en de af
te leveringen zendingen deugdelijk de verpakken en etiketteren. Daarnaast is de opdrachtgever gehouden alle
overige feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst te
verstrekken aan M4TL. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan M4TL verstrekte
informatie.
5.5. Indien M4TL ten behoeve van de opdrachtgever door de ontvanger een formulier, pakbon of anderszins moet
laten aftekenen, dient dat schriftelijk stuk cq. dienen die schriftelijke stukken tijdig en volledig aan M4TL te worden
verstrekt en dienen alle daarbij benodigde inlichtingen tijdig en volledig te worden verstrekt, en dient voor het
totstandkomen van de overeenkomst aan M4TL te zijn vermeld dat dergelijke handelingen door M4TL moeten
worden verricht.
5.6. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie niet, niet tijdig, niet volledig danwel
niet overeenkomstig de afspraken aan M4TL is verstrekt, heeft M4TL het recht de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten en tevens de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten, volgens de gebruikelijke
tarieven, aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
5.7. Indien M4TL bij de uitvoering van een overeenkomst afhankelijk is van door de opdrachtgever te verstrekken
informatie, kan de opdrachtgever M4TL niet aanspreken op het tekortschieten in de nakoming van haar
verplichtingen, zolang de opdrachtgever niet alle verlangde informatie heeft verstrekt.
5.8. Indien de opdrachtgever constateert of redelijkerwijs kan constateren dat M4TL in de uitvoering van de
dienstverlening is tekortgeschoten, dient hij dit onverwijld, maar uiterlijk binnen veertien dagen, aan M4TL
schriftelijk gemotiveerd kenbaar te maken. M4TL zal in voorkomende gevallen door de opdrachtgever een
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Redelijke termijn worden gegund om, indien mogelijk, het gebrek te herstellen. Alle kosten hiervan zijn voor
rekening van de
opdrachtgever tenzij er sprake is van aansprakelijkheid van M4TL zoals bepaald in artikel 7 t/m 9.
5.9. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeengekomen diensten noodzakelijkerwijs
moeten worden gewijzigd, zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
Alle gevolgen van deze wijziging, zoals ten aanzien van de overeengekomen prijs, termijnen, etc., worden in de
gewijzigde overeenkomst opnieuw vastgelegd.
5.10. Overeenkomsten die tussen M4TL en de opdrachtgever worden gesloten en die betrekking hebben op het
periodiek of anderszins regelmatig leveren van diensten aan de opdrachtgever, waaronder begrepen
warehousingcontracten, worden, tenzij schriftelijk anders is overeenkomen, aangegaan voor de duur van één
jaar.
5.11. Een overeenkomst als bedoeld in lid 10 die is aangegaan voor bepaalde tijd, zal telkens stilzwijgend met
dezelfde periode worden verlengd, tenzij één der partijen de overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming
van een opzegtermijn van drie kalendermaanden voorafgaande aan het einde van de (verlengde) contractstermijn
of wanneer de opdrachtgever zijn overeenkomst met M4TL vervangt door een overeenkomst van een grotere
omvang.
5.12. Een overeenkomst als bedoeld in lid 10 die is aangegaan voor onbepaalde tijd, kan door elk der partijen na
goed zakelijk overleg en onder opgaaf van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd, waarbij een
opzegtermijn van minimaal zes kalendermaanden in acht dient te worden genomen, tenzij schriftelijk een andere
opzegtermijn is overeengekomen.
5.13. M4TL heeft het recht een overeenkomst als bedoeld in lid 10 tussentijds op te zeggen met inachtneming
van een opzegtermijn van één maand, onder gehoudenheid tot een evenredige vermindering van de door de
opdrachtgever verschuldigde prijs, voor zover deze betrekking heeft op de periode na de datum waartegen is
opgezegd. Bij opzegging als bedoeld in dit lid is M4TL niet gehouden tot enige schadevergoeding.
5.14. Een opzegging, door welke partij dan ook, dient schriftelijk -bij aangetekende brief- plaats te vinden.

6. Reclames
6.1. De door M4TL geleverde diensten worden geacht volledig te zijn geaccepteerd en akkoord bevonden door de
opdrachtgever indien door de opdrachtgever niet binnen drie dagen na uitvoering van de diensten gemotiveerd
wordt aangegeven op welke onderdelen de geleverde diensten niet naar behoren zijn uitgevoerd. Het recht op
reclame komt na ommekomst van die termijn te vervallen.
6.2. In de ingebrekestelling dient zo gedetailleerd mogelijk te worden beschreven op welke wijze M4TL te kort is
geschoten in de uitvoering van de overeenkomst, zodat M4TL in staat wordt gesteld adequaat te reageren.
6.3. Indien een klacht gegrond is, zal M4TL de diensten alsnog overeenkomstig de overeenkomst uitvoeren. De
opdrachtgever dient M4TL hiertoe in de gelegenheid te stellen.
6.4. Reclameren is slechts mogelijk onder overlegging van de originele factuur.

7. Beschadiging of verloren gaan van een zending
7.1. Als de door M4TL ontvangen zending niet wordt afgeleverd aan de ontvanger in dezelfde staat als waarin de
zending door M4TL is ontvangen, maar de inhoud ervan nog wel kan worden aangewend voor het doel waarvoor
het was bestemd, is M4TL, behoudens overmacht, verplicht de schade aan de zending vergoeden tot een bedrag
van maximaal € 150,00 per zending.
7.2. Als de door M4TL ontvangen zending niet wordt afgeleverd aan de ontvanger of niet wordt afgeleverd in
dezelfde staat als waarin de zending door M4TL is ontvangen, als gevolg waarvan de inhoud van de zending niet
meer kan worden aangewend voor het doel waarvoor het was bestemd, is M4TL, behoudens overmacht, verplicht
de daardoor veroorzaakte schade, met inachtneming van de volgende bedragen te vergoeden: a. voor de schade
aan de zending zelf: maximaal € 150,00 per zending, en b. voor de schade wegens het niet meer aangewend
kunnen worden van de zending voor het doel waarvoor het was bestemd: maximaal tweemaal de vrachtkosten
van de zending.
7.3. Tevens is de opdrachtgever de voor die zending overeengekomen vrachtkosten niet verschuldigd. Reeds
voldane vrachtkosten zullen door M4TL als onverschuldigd betaald aan de opdrachtgever worden gerestitueerd.
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8. Vertraging in de aflevering van een zending
8.1. Indien is overeengekomen dat een zending uitsluitend aan de ontvanger zelf kan worden afgegeven, is M4TL
bevoegd de uitvoering van de diensten op te schorten totdat de ontvanger door M4TL bereikt of benaderd kan
worden. De eventuele vertraging in de aflevering die daardoor ontstaat, kan niet aan M4TL verweten worden.
8.2. Indien de zending wordt afgeleverd na het verstrijken van het overeengekomen tijdstip danwel na afloop van
de overeengekomen termijn zijn, behoudens overmacht, de overeengekomen vrachtkosten niet verschuldigd.
Reeds voldane vrachtkosten zullen door M4TL als onverschuldigd betaald aan de opdrachtgever worden
gerestitueerd.
8.3. Indien er sprake is van een warehousingcontract tussen M4TL en de opdrachtgever, kan een vertraging in de
aflevering van een zending nooit aan M4TL verweten worden, indien M4TL op het moment dat een opdracht tot
het afleveren van een zending aan M4TL wordt bevestigd, niet beschikt over (voldoende) voorraad van het
betreffende product cq. de betreffende producten van de opdrachtgever. De verantwoordelijkheid voor het
(voldoende) in voorraad zijn van de producten berust niet bij M4TL, maar slechts bij de opdrachtgever zelf.

9. Aansprakelijkheid
9.1. M4TL is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding, in welke vorm of op welke wijze dan
ook, aan de opdrachtgever of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld.
9.2. M4TL erkent geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, gemiste besparingen, winst- of
omzetderving of andere indirecte schade.
9.3. M4TL is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat M4TL is uitgegaan van door de
opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
9.4. Indien M4TL, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal die vergoeding nooit
hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot de diensten cq. de zending waardoor
de schade is veroorzaakt. De opdrachtgever en/of de ontvanger dienen in dat geval de schade te bewijzen.
9.5. De opdrachtgever vrijwaart M4TL van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van een met
M4TL gesloten overeenkomst tegen M4TL zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet zich er niet tegen
verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de opdrachtgever dienen te komen.
9.6. Een grond die aanleiding zou kunnen zijn tot een vordering tot schadevergoeding, dient uiterlijk binnen
veertien dagen nadat de opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijs had kunnen ontdekken, bij M4TL
schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

10. Overmacht
10.1. Ingeval van overmacht is M4TL niet gehouden haar verplichtingen jegens de opdrachtgever na te komen,
respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
10.2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming
van haar verplichtingen jegens de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of
bemoeilijkt. Tot die omstandigheid behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen,
storingen in een (telecommunicatie)netwerk of verbinding of van gebruikte communicatiesystemen en/of het op
enig moment niet beschikbaar zijn van medewerkers of voertuigen van M4TL, niet of niet tijdige leveringen van
leveranciers of andere ingeschakelde derden en ernstige verkeershinder.
10.3. Indien in overeenkomsten specifiek is opgenomen dat een bepaalde werknemer van M4TL bepaalde
diensten zal verrichten, is er tevens sprake van overmacht indien deze werknemer, om welke reden dan ook, niet
in staat kan worden geacht de overeengekomen diensten te verrichten. Het is M4TL toegestaan dan een andere
werknemer de diensten te laten verrichten.
10.4. Indien een periode van overmacht langer dan zes maanden duurt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst
schriftelijk, met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.14 op te zeggen, zonder dat daardoor voor één der
partijen een recht op schadevergoeding ontstaat.
10.5. De opdrachtgever is, behoudens het bepaalde in lid 4, niet bevoegd de overeenkomst wegens overmacht te
beëindigen.
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11. Ontbinding
11.1. M4TL kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke
kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien de opdrachtgever -al dan niet
voorlopige- surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, indien de opdrachtgever in staat van faillissement wordt
of is verklaard of anderszins insolvent is geraakt of dreigt te raken, of indien de onderneming van de
opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindigd. M4TL zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige
schadevergoeding gehouden zijn.
11.2. M4TL kan de overeenkomst ook op voormelde wijze met onmiddellijke ingang beëindigen indien bij de
uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het technisch, of om andere redenen, niet mogelijk is de
overeengekomen faciliteiten tot stand te brengen.
11.3. Bedragen die M4TL heeft gefactureerd of nog zal factureren in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering
van de overeenkomst heeft verricht, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de
beëindiging van de overeenkomst direct opeisbaar.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1. Op alle offertes en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit offertes van M4TL of overeenkomsten die met
haar zijn gesloten, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Breda, tenzij de wet
uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanmerkt.
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