
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN MR.BEAM

1. Wie zijn wij

Wij zijn Mr.Beam B.V., statutair gevestigd te Utrecht en kantoorhoudende te (3523 DB) Utrecht aan Ravenoord 1,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66275431, hierna te noemen: “Studio”, en Mr.Beam Production
B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1382KB) Weesp aan de Bloemendalerweg 35a,
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72692200, hierna te noemen: “ Production”.

Studio en Production worden hierna gezamenlijk aangeduid als Mr.Beam.

Mr.Beam ontwerpt en produceert multi-mediale uitingen, audiovisuele producties en digitale kunstinstallaties. Daarnaast
verhuurt en verkoopt Mr.Beam audiovisuele apparatuur en aanverwante producten, ten behoeve van de uitvoering van
diverse producties. Mr.Beam opereert internationaal en doet dat binnen een breed scala aan opdrachtgevers en
instellingen. De dienstverlening van Mr.Beam wordt steeds aangepast aan de behoefte en aanvragen van onze
Opdrachtgevers. Een overzicht van (een deel van) onze projecten kan je vinden op onze website [ link].

2. Onze contactgegevens

Wij zijn te bereiken op de volgende manieren:

− Via e-mail:
o De Studio: info@mrbeam.com
o Production: production@mrbeam.com
− Via het contactformulier op de website: https://www.mrbeam.com/contact/
− Via de telefoon:
o De Studio: +31 (0) 30 820 10 39
o Production: + 31 (0) 88 00 426 00
− Via post:
o De Studio: Ravenoord 1, 3523 DB Utrecht, Nederland
o Production: Bloemendalerweg 35 A, 1382 KB Weesp, Nederland

Heb je een vraag of je wil met ons om een andere reden contact hebben; neem dan contact met ons op via één van de
bovenstaande wegen. We zorgen er dan voor dat jouw bericht in behandeling wordt genomen. We nemen daarna zo snel
mogelijk contact met je op.

3. Wat staat er in deze Voorwaarden?

Wij gebruiken deze Voorwaarden om aan je uit te leggen hoe wij werken.
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4. Wie is wie en wat is wat?

De onderstaande woorden die we gebruiken in deze Voorwaarden hebben de volgende betekenis:

Diensten: alle door Mr.Beam uit hoofde van de Overeenkomst te leveren diensten,
waaronder kan zijn begrepen (maar niet beperkt tot) advies, installatie en
onderhoud, tevens zijnde de (lang)lopende projecten.

O�erte: Een afgegeven prijsindicatie, het document dat wij aan jou zullen toesturen
waarop staat welke Diensten dan wel Producten jij als Opdrachtgever bij
Mr.Beam afneemt dan wel huurt. Dit is elk schriftelijk aanbod van Mr.Beam
aan Opdrachtgever tot het aangaan van een Overeenkomst.

Opdrachtgever/Jij: Jij die als contractspartij - dan wel als tussenpartij - met Mr.Beam
contracteert.

Order: de door de Opdrachtgever mondeling of per e-mailbericht, (mobiele)
telefoon, of brief bij Mr.Beam geplaatste bestelling voor de levering van
Producten en/of Diensten.

Overeenkomst: iedere Overeenkomst die tussen Mr.Beam en Opdrachtgever tot stand komt,
elke wijziging daarvan of aanvulling daarop.

Mr.Beam/Wij: Mr.Beam B.V. (“Studio”) en Mr.Beam Production B.V. (“Production”)
gezamenlijk aangeduid, maar eveneens opererend als individuele partij.

Partijen: Mr.Beam en de Opdrachtgever
Producten: de door Mr.Beam uit hoofde van de Overeenkomst te leveren producten.
Schriftelijk correspondentie per post of e-mail of ander elektronisch medium, waaronder

SMS-, Whatsapp- en soortgelijke berichten.
Voorwaarden deze algemene voorwaarden van Mr.Beam.

5. Wanneer zijn deze Voorwaarden van toepassing?

Wanneer jij als Opdrachtgever akkoord geeft op de O�erte van Mr.Beam, dan hebben wij een Overeenkomst gesloten en
dan zijn deze Voorwaarden van toepassing. Gedurende de looptijd van de Overeenkomst, dan wel gedurende de looptijd
van een bepaald project blijven de Voorwaarden van toepassing.

Zowel op onze website als in onze O�erte vind je een [link] naar een actuele Voorwaarden.

6. Waarop zijn deze Voorwaarden van toepassing?

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle projecten, aanbiedingen, Orders, O�ertes,
opdrachten en Overeenkomsten. De Overeenkomst bestaat uit de Diensten en/of Producten die jij als Opdrachtgever bij
ons afneemt. Een overzicht van deze Overeenkomst staat op de O�erte die jij als Opdrachtgever van Mr.Beam ontvangt.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk door Mr.Beam
van de hand gewezen.

Indien eenmaal op basis van deze Voorwaarden is gecontracteerd, dan gelden deze ook voor toekomstige
overeenkomsten en transacties, waarbij de meest recente versie van de Voorwaarden geldend zijn.

7. Totstandkoming van de Overeenkomst

Een Overeenkomst tussen Mr.Beam en de Opdrachtgever komt tot stand zodra Mr.Beam een O�erte aan Opdrachtgever
heeft toegestuurd die Opdrachtgever vervolgens heeft bevestigd of doordat Mr.Beam uitvoering geeft aan het project, de
opdracht, dan wel de O�erte van de Opdrachtgever.

De door Mr.Beam opgegeven prijzen en overige voorwaarden zijn gebaseerd op de omstandigheden die Mr.Beam bij het
aangaan van de Overeenkomst bekend waren en op grond van een normale uitvoering van de Overeenkomst die onder
gebruikelijke omstandigheden verwacht mogen worden.
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Alle O�ertes van Mr.Beam zijn vrijblijvend en herroepelijk, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. De
aanvaarding van de O�erte door de Opdrachtgever is onherroepelijk.

Mondelinge toezeggingen of afspraken zijn slechts bindend indien en voor zover Mr.Beam deze Schriftelijk heeft
bevestigd.

8. Duur van de Overeenkomst

De Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode zoals nader aangegeven in de Overeenkomst.

Een Overeenkomst die wordt aangegaan voor bepaalde tijd eindigt na verloop van de in de Overeenkomst
overeengekomen duur of, indien de Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde werkzaamheden en/of een project,
eindigt de Overeenkomst na uitvoering daarvan, tenzij tussen Partijen Schriftelijk anders wordt overeengekomen.

9. Uitvoering van de Overeenkomst

Hoe voert Mr.Beam de Overeenkomst uit?

Mr.Beam is gerechtigd om in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst derden in te schakelen zonder
voorafgaand overleg met of instemming van Opdrachtgever.

Alle opgegeven en/of overeengekomen (af)levertijden zijn gebaseerd op gegevens en omstandigheden die bij het sluiten
van de Overeenkomst bij Mr.Beam bekend zijn. Deze levertijden gelden steeds als streefdata, hebben een indicatief
karakter en kunnen niet beschouwd worden als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen tussen
Partijen. Mr.Beam spant zich in om de betre�ende levertijden zo veel als mogelijk in acht te nemen, maar een enkele
overschrijding van een levertijd levert haar geen tekortkoming op.

Mr.Beam zal zich ertoe inspannen dat zij de Producten/Diensten zorgvuldig en naar beste inzicht en vermogen uitvoert
dan wel levert. Op Mr.Beam rust in dit verband een inspanningsverbintenis en nimmer een resultaatsverbintenis.

Op de Opdrachtgever rust de verplichting om ervoor te zorgen dat Mr.Beam het Product en/of Dienst kan leveren,
installeren of op een andere wijze uitvoering kan geven aan de tussen Partijen overeengekomen Overeenkomst.

10. Annulering

Soms zal Mr.Beam om bepaalde redenen toch wensen af te zien van de Overeenkomst.

Mr.Beam mag een (reeds bevestigde) Overeenkomst annuleren. Mr.Beam mag in ieder geval een Overeenkomst annuleren
zonder hierdoor schadeplichtig te worden richting Opdrachtgever indien (niet-limitatief):

a) er sprake is van een foutieve prijs (kennelijk vergissing);
b) Mr.Beam de overtuiging heeft de kwaliteit van de uit te voeren Overeenkomst niet te kunnen waarborgen; of
c) Mr.Beam de overtuiging heeft dat de Overeenkomst niet aan de verwachting van de Opdrachtgever zal voldoen.

Mr.Beam zal aan de Opdrachtgever Schriftelijk kenbaar maken indien zij de Overeenkomst wil annuleren. Indien de
Opdrachtgever in de situaties genoemd onder (b) en (c) toch uitvoering wenst van de Overeenkomst, dan vervalt het recht
van reclame, retournering en restitutie van de Opdrachtgever. Tevens komt de Opdrachtgever in dat geval geen recht op
ontbinding of schadevergoeding toe.

Mr.Beam kan zich voorstellen dat er zich een situatie kan voordoen die ertoe noopt dat Overeenkomst door de
Opdrachtgever wordt geannuleerd. Indien de Overeenkomst wordt geannuleerd door de Opdrachtgever, is Opdrachtgever
wel gehouden tot betaling van de (openstaande) facturen tot aan het moment van annulering geproduceerde en/of
geleverde Producten, Diensten en/of reeds verrichte werkzaamheden. De annulering dient bovendien Schriftelijk te
geschieden.
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11. Ontbinding/beëindiging van de Overeenkomst

Mr.Beam kan de Overeenkomst met de Opdrachtgever eenzijdig, per direct en zonder rechterlijke tussenkomst, en zonder
de verplichting tot betaling van een (schade)vergoeding aan Opdrachtgever, geheel of gedeeltelijk ontbinden dan wel
opzeggen:

a) indien de zeggenschap in Opdrachtgever wijzigt;
b) indien de Opdrachtgever zijn bedrijf stillegt;
c) indien de Opdrachtgever (of derden) niet zorgvuldig omgaat met de Producten en onder zijn toezicht schade
wordt toegebracht aan de Producten dan wel Diensten van Mr.Beam;
d) indien op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Opdrachtgever of op Producten en/of Diensten van
Mr.Beam beslag wordt gelegd;
e) Indien de Opdrachtgever nalatig is waardoor Mr.Beam het Product en/of Dienst niet kan leveren, installeren of op
een andere wijze uitvoering kan geven aan de tussen Partijen overeengekomen Overeenkomst;
f) indien de Opdrachtgever schade berokkent aan de belangen of de reputatie van Mr.Beam;
g) indien na de totstandkoming van de Overeenkomst blijkt dat de uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs
niet mogelijk is en de niet-uitvoerbaarheid te wijten is aan de verstrekte informatie door Opdrachtgever.

Door de ontbinding worden de over en weer bestaande vorderingen tussen Partijen onmiddellijk opeisbaar.
Opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Mr.Beam geleden schade, ondermeer bestaande uit de waarde van de
Producten en/of Diensten uit hoofde van de Overeenkomst die nog niet aan Opdrachtgever zijn gefactureerd
respectievelijk door haar betaald (positief contractsbelang), rente, winstderving, opslag- en transportkosten.

Ontbinding van de Overeenkomst ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn/haar betalingsverplichting met betrekking tot
de door Mr.Beam reeds geleverde Producten en/of geleverde Diensten en/of uitgevoerde werkzaamheden.

12. Gegevens en veranderingen

Als je aan ons (contact)gegevens geeft gaan we ervan uit dat die juist en volledig zijn.

Tijdens de looptijd van de Overeenkomst kan er iets anders veranderen. Als er iets wijzigt in jouw gegevens dan horen we
dat graag zo snel mogelijk.

Je kunt hiervoor contact met ons opnemen. Onze contactgegevens staan bovenaan in deze Voorwaarden onder punt 2.

13. Hoe gaat Mr.Beam om met jouw gegevens?

Om uitvoering te geven aan de Overeenkomst die je met ons sluit, is het noodzakelijk dat wij persoonsgegevens van jou
verwerken. Ook kan het noodzakelijk zijn om jouw persoonsgegevens te delen met anderen waarmee wij uitvoering geven
aan de Overeenkomst.

Wij gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en wij handelen overeenkomstig de bepalingen van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming en eventuele andere Nederlandse wetgeving op het gebied van
gegevensbescherming. Voor meer informatie over het gebruik van jouw persoonsgegevens, kan je onze online privacy- en
cookieverklaring lezen.

14. Kosten en betaling

De kosten voor de Producten en/of Diensten die wij leveren staan op de O�erte die jij als Opdrachtgever vanuit Mr.Beam
ontvangt.

Betaling dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk tussen Partijen anders is
overeengekomen. De wijze van betaling is opgenomen op de factuur.

Alle in de O�erte genoemde prijzen zijn exclusief btw, andere he�ngen van overheidswege en eventuele andere in het
kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen de hosting fee, licentie fee, installatiekosten,
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voorrijkosten (in uitzonderlijke gevallen) dan wel leveringskosten, servicekosten en overige op de verkoop en / of levering
en / of uitvoering van de Overeenkomst vallende lasten (van derden).

Alle door Mr.Beam te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.
Hieromtrent behoeft Mr.Beam geen bewijs aan te voeren. De buitengerechtelijke incassokosten worden gefixeerd op 15%
van het openstaande factuurbedrag, met een minimum van € 150,-.

Indien Mr.Beam in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen naast de buitengerechtelijke
incassokosten ook alle kosten die zij in verband met deze procedure heeft gemaakt (advocaatkosten en interne kosten
daaronder begrepen) voor rekening van Opdrachtgever.

15. Eigendomsvoorbehoud

Zolang je (nog) niet volledig hebt betaald blijft Mr.Beam de eigenaar van de door Opdrachtgever afgenomen Producten.
Het eigendom van de door Mr.Beam aan de Opdrachtgever afgeleverde Producten gaat pas over op de Opdrachtgever als
de Opdrachtgever alles heeft voldaan inzake hetgeen Mr.Beam uit hoofde van alle Overeenkomsten met de Opdrachtgever
en in dat kader geleverde Producten te vorderen mocht hebben, zulks binnen de grenzen van artikel 3:92 BW.

Voordat het eigendom van de Producten op Opdrachtgever is overgegaan, is Opdrachtgever niet bevoegd de Producten
te verpanden, anderszins te vervreemden dan wel te bezwaren of rechten daarop aan derden te verlenen.

In het geval dat in de Overeenkomst tussen Mr. Beam en de Opdrachtgever sprake is van huur van Producten, geldt dat
deze Producten in alle gevallen eigendom blijven van Mr. Beam.

16. Klachten

We doen er alles aan om te voorkomen dat het gebeurt, maar het kan natuurlijk wel eens voorkomen dat jij als
Opdrachtgever niet tevreden bent over een Product en/of Dienst.

In het geval van een klacht omtrent de Producten en/of Diensten dien jij als Opdrachtgever deze klacht, meteen na
ontdekking hiervan en niet later dan 5 kalenderdagen na de levering van de Producten en/of Diensten Schriftelijk kenbaar
te maken aan Mr.Beam.

Wanneer een klacht niet binnen de genoemde termijn is gemeld dan vervallen alle rechten van de Opdrachtgever ter zake
van het geconstateerde gebrek c.q. de geconstateerde tekortkoming van rechtswege.

Indien een klacht gegrond wordt verklaard zal Mr.Beam het deel van de geleverde Producten en/of Diensten
verbeteren/herstellen dan wel – te hare keuze – opnieuw leveren of Opdrachtgever voor dat deel van de Overeenkomst
crediteren. Indien een klacht gegrond is verklaard heeft de Opdrachtgever geen recht op een andere vorm van
(schade)vergoeding dan als aangegeven in de hiervoor genoemde volzin en niet het recht de Overeenkomst te annuleren,
ontbinden of anderszins te beëindigen.

17. Overmacht

Er zijn talloze situaties denkbaar waardoor Mr.Beam wel wil leveren, maar het simpelweg niet kan doordat er sprake is van
een situatie die niet te wijten is aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer
geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Voor Mr.Beam gelden in ieder geval de volgende situaties als overmacht: staking en/of langdurige ziekte van haar
werknemers, wanprestatie en/of overmacht aan de zijde van (toe)leveranciers, vervoerders of andere derden, die bij de
Overeenkomst zijn betrokken, stagnatie in het verkeer, natuurgeweld, terrorisme, oorlog of mobilisatie, epidemieën en/of
pandemieën alsmede als gevolg daarvan getro�en (overheids-)maatregelen, belemmerende maatregelen van enige
overheid, brand en andere ongevallen in haar bedrijf, (stroom en/of-netwerk)storingen, netwerkonderbrekingen, alsmede
overige omstandigheden, voor zover als gevolg daarvan de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijze niet
of niet volledig van haar kan worden verlangd.
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Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten.
Indien deze periode langer duurt dan zes maanden, dan is ieder der Partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden,
zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

18. Wijziging van de kosten

Het kan wel eens voorkomen dat de kosten voor een bepaald Project, Product en/of Dienst van Mr.Beam toch wijzigen. Wij
hebben de mogelijkheid om de kosten van de bij ons afgenomen/gehuurde Producten en/of Diensten eenzijdig te
verhogen. Dit zullen we pas doen als dat echt nodig is. We kunnen dit bijvoorbeeld doen wanneer onze (toe)leveranciers
en dienstverleners hun kosten verhogen dan wel wanneer de kostprijs van de Producten en/of Diensten na het sluiten
van de Overeenkomst is gestegen. Daarnaast kunnen we dit ook doen bij onvoorziene omstandigheden. We zullen je altijd
op voorhand Schriftelijk informeren als wij onze kosten gaan wijzigen.

19. Onze aansprakelijkheid

Wij voeren het project en onze diensten zo zorgvuldig mogelijk uit.

Als je toch schade lijdt door onze diensten, dan zijn wij daarvoor alleen aansprakelijk als dat het gevolg is van onze opzet
of grove schuld.

Zo zijn wij bijvoorbeeld niet aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door(dat):

− een storing in de systemen van Mr.Beam (waaronder de website).
− door stroom-/internetstoringen met als gevolg de Producten dan wel Diensten van Mr.Beam niet op de gewenste
wijze functioneren.
− installatie(fouten).
− Opdrachtgever een bepaalde vergunning niet verleend heeft gekregen;
− Opdrachtgever nalatig is geweest waardoor Mr.Beam het Product en/of Dienst niet kan leveren, installeren of op
een andere wijze uitvoering kan geven aan de tussen Partijen overeengekomen Overeenkomst.
− Mr.Beam is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
− Opdrachtgever (of derden) niet zorgvuldig omgaat met de Producten dan wel Diensten en onder zijn toezicht
schade wordt toegebracht aan de Producten dan wel Diensten van Mr.Beam.
− een advies, instructie of toepassing voortvloeiende uit de Producten en/of Diensten niet juist of niet (goed)
toepasbaar is / blijkt;
− diefstal en/of beschadiging van zaken bij gebruik van de Producten en/of Diensten van Mr.Beam.
− nieuwe of veranderde wetgeving.
− andere oorzaken, die buiten onze schuld of risicosfeer ontstaan;
− het gebruik van zaken en/of onderdelen die door Opdrachtgever zijn voorgeschreven ten behoeve van de
uitvoering van de Overeenkomst.
− wijzigingen aangebracht door of namens Opdrachtgever aan de Producten en/of Diensten;
− een onjuiste toepassing van de Producten en/of Diensten.

Als we voor de uitvoering van de diensten derden inschakelen dan zullen we dat zorgvuldig doen. Zolang we dat
zorgvuldig doen en die derde maakt een fout waardoor jij als Opdrachtgever schade lijdt, dan zijn wij daarvoor niet
aansprakelijk.

Als we aansprakelijk zijn tegenover jou, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot jouw directe schade. Hieronder valt geen
indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Daarvoor zijn we
niet aansprakelijk. Tot slot zijn we maximaal aansprakelijk tot de hoogte van het bedrag dat de
aansprakelijkheidsverzekeraar uitkeert. De beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing in geval van opzet
of bewuste roekeloosheid.
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20. Fabrieksgarantie

Ten aanzien van onze Producten geldt de fabrieksgarantie van de betre�ende leverancier. Het is belangrijk dat je, als je
aanspraak wilt maken op deze garantie, contact met ons opneemt. Wij hanteren en volgen de richtlijnen en voorwaarden
van de fabrikant.

21. De IE rechten van Mr.Beam

De prijzen die Mr.Beam hanteert zijn gebaseerd op de verwachte tijd en (materiaal)kosten die wij verwachten in een
project te zullen steken. Naast de bestede tijd en (materiaal)kosten, biedt Mr.Beam veel verborgen waarde die schuilt in de
intellectuele eigendomsrechten van Mr.Beam. Sinds 2009 bouwen wij kennis en expertise op die het mogelijk maakt om
onszelf en onze projecten te blijven verbeteren en voor jou de mooiste projecten te creëren.

Door eigenaar te blijven van de intellectuele eigendomsrechten blijft het voor Mr.Beam mogelijk om opgedane kennis en
kunde door te blijven ontwikkelen en zo ook in de toekomst aan jou steeds betere projecten te leveren. Hiervoor is het van
belang dat Mr.Beam eigenaar blijft van al haar intellectuele eigendomsrechten. Mr.Beam draagt haar rechten van
intellectuele eigendom dan ook niet over aan Opdrachtgever en een zodanige overdracht is ook niet verdisconteerd in het
overeengekomen door Opdrachtgever aan Mr.Beam te betalen bedrag. Ook betekent dit dat het niet is toegestaan om
zonder toestemming van Mr.Beam werken van Mr.Beam openbaar te maken of te verveelvoudigen.

22. Geheimhouding

Sommige zaken delen we met jou in vertrouwen. Jij bent als Opdrachtgever verplicht tot geheimhouding van alle
vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van de Overeenkomst met Mr.Beam of afkomstig is uit een andere
bron. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de
informatie.

Deze geheimhoudingsverplichting blijft gelden na de beëindiging van de Overeenkomst. Mr.Beam en Opdrachtgever
garanderen elkaar over en weer dat met de vereiste zorgvuldigheid en geheimhouding wordt omgegaan met de onder hen
ressorterende gegevens.

23. Boetebeding

We gaan er uiteraard niet vanuit dat het nodig is, maar zeker weten doen we het natuurlijk nooit. Daarom kan Mr.Beam op
het moment dat de Opdrachtgever in strijd handelt met een bepaling uit de Overeenkomst, de O�erte of deze
Voorwaarden een boete verhalen op de Opdrachtgever. Op een overtreding door Opdrachtgever van enige bepaling van
deze Voorwaarden, maar in ieder geval een verplichting die voortvloeit uit artikel 20 en/of 21, dan wel de Overeenkomst
waar deze Voorwaarden onderdeel van uitmaken, staat een direct opeisbare boete € 10.000 ,- per overtreding en € 1.000
,- voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt, met een maximum van € 25.000 ,- en onverminderd het
recht van Mr.Beam om – in afwijking van artikel 6:92 lid 2 BW – naast de boete de werkelijk geleden schade en/of
nakoming te vorderen.

De Opdrachtgever erkent het belang van Mr.Beam om de verplichtingen in dit artikel genoemd op te nemen en bevestigt
door het aangaan van de Overeenkomst dat de bedragen redelijk zijn.

24. Wijzigingen van deze Voorwaarden

Soms is het nodig om een wijziging door te voeren. Mr.Beam kan op elk moment deze Voorwaarden eenzijdig wijzigen of
aanvullen.

Als we dat willen gaan doen, zullen we dat Schriftelijk aan jou laten weten. Dit doen we minimaal één maand voordat we
de wijziging of aanvulling willen invoeren. We zullen ook uitleggen waarom we die wijziging of aanpassing willen
doorvoeren. De wijzigingen zullen van toepassing zijn en deel uitmaken van de contractuele relatie die bestaat tussen
Mr.Beam en de Opdrachtgever.

Als je het niet eens bent met de wijziging of aanpassing, heb je het dit bij ons kenbaar te maken binnen vijf dagen nadat
Mr.Beam jou hiervan op de hoogte heeft gebracht.

7



Als wij van jou geen bericht ontvangen voor de startdatum van de wijziging of de aanpassing van onze Voorwaarden, dan
mogen we ervan uitgaan dat jij als Opdrachtgever daarmee akkoord bent gegaan.

25. Overdracht

De zeggenschap in Mr.Beam kan wijzigen door bijvoorbeeld een overname, fusie of splitsing. Als de zeggenschap in
Mr.Beam wijzigt, dan verandert er niks voor jou. De nieuwe rechtsopvolger of eigenaar van Mr.Beam zal dan zelfstandig
alle rechten en plichten die Mr.Beam tegenover jou heeft gaan uitoefenen.

Mr.Beam kan ook de overeenkomst die ze met jou heeft gesloten overdragen aan een nieuwe eigenaar van Mr.Beam. Door
het sluiten van een overeenkomst met Mr.Beam verleen jij als Opdrachtgever jouw medewerking aan deze overname
(contractsoverneming). Mr.Beam zal je hiervan altijd op de hoogte stellen door het sturen van een schriftelijk bericht.

De Opdrachtgever is niet gerechtigd om de Overeenkomst of een of meer van zijn rechten en verplichtingen uit hoofde
van de Overeenkomst over te dragen, zonder voorafgaande uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van Mr.Beam.

26. Nederlands recht

Uitsluitend Nederlands recht is van toepassing op de Overeenkomst die we samen sluiten.

27. Nederlandse rechter

Als we een geschil hebben waar we samen onderling niet uitkomen, dan is de rechter van de Rechtbank
Midden-Nederland, locatie Utrecht bevoegd.
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