
H2L OfficeSolutions  
Zwanenpad 10   
2623 AL Delft  
BTW nr. NL179039271B0  

KvK nr. 27182804  

  

   
  

Leveringsvoorwaarden  

H2L OfficeSolutions levert de hardware alleen op bestelling van de klant 

rechtstreeks van de groothandel  naar de klant met een betalingstermijn van 

maximaal 8 dagen. H2L OfficeSolutions levert standaard software pakketten 

alleen op bestelling en rechtsreeks van de groothandel naar de klant met een 

betalingstermijn van maximaal 8 dagen. Speciaal voor de klant bestelde goederen kunnen niet geretourneerd worden. H2L 

OfficeSolutions maatsoftware of aanpassingen aan de maatsoftware telt het project contract waarin de werkzaam- heden in delen is 

omschreven en geld dat na goedkeuring van ieder project deel de klant een deelfactuur krijgt ook deze heeft een betalingstermijn van 

maximaal 8 dagen.  

  

Garantie op hardware  

Indien H2L OfficeSolutions voor en door de klant bestelde hardware levert gelden de garantievoorwaarden van de desbetreffende 

hardware fabrikant. Indien H2L OfficeSolutions voor en door de klant bestelde  standaard software pakketten levert gelden de 

garantievoorwaarden van de desbetreffende software fabrikant.  

  

Aansprakelijkheid  

Uitsluiting van incidentele schade, gevolgschade of andere schade.  

Voor zover maximaal is toegestaan door toepasselijk recht, zal H2L OfficeSolutions op generlei wijze aansprakelijk worden ges teld 

voor enige speciale, incidentele of indirecte schade, gevolgschade of schadevergoeding (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, 

schade door winstderving, verlies van vertrouwelijke of andere gegevens, bedrijfsonderbreking, lichamelijk letsel, verlies van privacy, 

verzuim om aan een verplichting te voldoen, met inbegrip van verplichtingen ten aanzien van goed vertrouwen of redelijke 

zorgvuldigheid, nalatigheid of enig ander geldelijk of andersoortig verlies) die is ontstaan door of op enigerlei wijze verband houdt met 

de H2L OfficeSolutions-materialen, zelfs indien H2L OfficeSolutions op de hoogte is gesteld van het risico van dergelijke schade of 

dergelijke schade redelijkerwijs te voorzien was en onafhankelijk van de wijze waarop de schade is ontstaan, zoals door 

contractbreuk, een onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid), burgerlijke aansprakelijkheid of productaansprakelijkheid, onjuiste 

voorstelling of anderszins.  

  

Beperkte garantie en verhaalsmogelijkheden.  

Onderworpen aan toepasselijk recht en niettegenstaande eventuele schade die u kunt oplopen om welke reden ook (met inbegrip e n 

zonder beperking van alle schade die is vermeld in de sectie hierboven, en alle directe of algemene schade), is de volledige 

aansprakelijkheid van H2L OfficeSolutions voor de schending van deze leveringsvoorwaaarden of om redenen van welke aard ook 

(met inbegrip en zonder beperking van contractbreuk, een onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid), burgerlijke aansprakelij kheid 

of productaansprakelijkheid, onjuiste voorstelling of anderszins) of onder enige Beperkte garantie of met betrekking tot de H2L 

OfficeSolutions-materialen, en uw enige verhaalsmogelijkheid bij H2L OfficeSolutions (met uitzondering van een 

verhaalsmogelijkheid voor reparatie of vervanging verkozen door H2L OfficeSolutions of een andere persoon onder Beperkte 

garantie), beperkt tot de schade (anders dan de schade die is uitgesloten in Sectie Aansprakelijkheid) die u werkelijk hebt o pgelopen 

in redelijk vertrouwen tot het hoogste van de volgende bedragen: (a) het werkelijke bedrag dat u hebt betaald voor dat gedeelte van 

de werkzaamheden door H2L OfficeSolutions dat de schade heeft veroorzaakt of (b) een maximum van tweehonderdvijftig euro.  

  

Vrijwaring.  

U stemt ermee in H2L OfficeSolutions, haar opvolgers en ouders, vestigingen en gelieerde bedrijven en haar of hun werknemers, 

ambtenaren en directeuren, te verdedigen tegen en te vrijwaren van elke eis tot schadevergoeding, verlies, schade, kosten (inclusief 

rechtsbijstandskosten) die voorkomt uit of op enige wijze verband houdt met uw schending van de garantievoorwaarden of het niet 

naleven van enige andere plicht of verplichting in deze voorwaarden.  

  

Niet overdraagbaar.  

U mag deze leveringsvoorwaarden of de rechten of verplichten van deze leveringsvoorwaarden niet toewijzen, in licentie geven, 

opnemen in een contract of op andere wijze overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van H2L OfficeSolutions. Om 

twijfel te voorkomen erkent u en stemt u ermee in dat H2L OfficeSolutions de baten, geheel of gedeeltelijk, kan opgeven en de lasten 

van enkele of alle bepalingen van deze leveringsvoorwaarden kan overdragen aan elk bedrijf of entiteit die is gerelateerd aan  of 

geassocieerd met H2L OfficeSolutions.  

  

Alle leveringsvoorwaarden van H2L OfficeSolutions  Zwanenpad 10 2623 AL Delft KvK nr.27182804 zijn in te zien op onze website 

www.h2l.nl en kunnen als pdf gedownload worden. U gaat akkoord met alle boven-staande voorwaarden zodra H2L OfficeSolutions 

leveringen van hardware, diensten  of werkzaamheden aan u of namens u verricht.  
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