ALGEMENE VOORWA ARDEN

GENER AL TERMS AND CONDITIONS

1. De Vries & Metman is een maatschap van besloten vennootschappen.
Onder “dV&Me”wordt in deze algemene voorwaarden de maatschap
De Vries & Metman verstaan.

1. De Vries & Metman is a partnership of private limited liability companies
(besloten vennootschappen) under Dutch law. The partnership De Vries &
Metman shall be understood in these general terms and conditions by the
term “dV&Me”.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die
cliënten geven aan dV&Me en op alle opdrachten die dV&Me verstrekt aan
derden, alsmede op alle rechtsverhoudingen als gevolg daarvan of in verband daarmee. Deze algemene voorwaarden worden tevens bedongen ten
behoeve van de vennoten en bestuurders van dV&Me, en alle personen die
werkzaam zijn voor dV&Me, (hierna “aan dV&Me verbonden personen”) alsmede iedere derde die dV&Me inschakelt in het kader van de dienstverlening
door dV&Me of die in verband daarmee aansprakelijk is of kan zijn, alsmede
alle rechtsopvolgers onder algemene titel van voornoemde personen. De
toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever, wordt
hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. These general terms and conditions apply to all assignments given by
clients to dV&Me, to all assignments given by dV&Me to third parties, as
well as to all legal relationships arising from or in connection therewith.
These terms and conditions are also stipulated for the benefit of the partners
and directors of dV&Me and all persons employed by dV&Me (hereinafter
referred to as “persons affiliated with dV&Me”), as well as any third party
appointed by dV&Me in connection with services provided by dV&Me or that
may be liable in connection therewith, and any successors under universal
title of the aforementioned persons. The applicability of general terms and
conditions of the client are hereby expressly rejected.

3. Alle opdrachten worden, in afwijking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2
van het Burgerlijk Wetboek, geacht te zijn verstrekt aan en aanvaard door
dV&Me, ook als het de bedoeling is dat deze wordt uitgevoerd door een of
meer aan dV&Me verbonden personen. In afwijking van artikel 7:409 van het
Burgerlijk Wetboek zijn aan dV&Me verbonden personen niet persoonlijk
gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht niet door hun dood.

3. All assignments shall be considered supplied to and accepted by dV&Me,
contrary to Articles 7:404 and 7:407(2) of the Dutch Civil Code, even if the
intention is that these are performed by one or more persons affiliated with
dV&Me. Contrary to Article 7:409 of the Dutch Civil Code, persons affiliated
with dV&Me are not personally bound or liable and the assignment shall not
end due to their death.

4. Bij uitvoering van een opdracht mag dV&Me derden inschakelen en is
gemachtigd de voorwaarden die in de relatie tussen de derde en dV&Me
gelden te aanvaarden. dV&Me zal deze voorwaarden mogen tegenwerpen aan
opdrachtgever voor zover het de uitvoering van de opdracht door de derde
betreft. De opdrachtgever zal deze derden niet rechtstreeks aanspreken.
Bij de selectie van deze derden zal dV&Me de nodige zorgvuldigheid in acht
nemen. dV&Me is echter niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen
van deze derden. Opdrachtgever vrijwaart dV&Me en de aan haar verbonden
personen tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of verband
houden met de uitvoering van een opdracht voor opdrachtgever.

4. dV&Me may call on third parties to carry out an assignment and dV&Me
is authorised to accept conditions that apply to the relationship between
the third party and dV&Me. dV&Me may enforce these conditions against
the client insofar as this relates to the performance of the assignment by the
third party. The client may not hold these third parties directly accountable.
dV&Me shall exercise due care when engaging third parties. dV&Me shall
not be liable, however, for any errors or shortcomings on the part of such
third parties. The client shall indemnify dV&Me and the persons affiliated
with dV&Me against all claims by third parties arising from or related to the
performance of an assignment for the client.

5. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zullen alle opdrachten
worden uitgevoerd tegen betaling van de ten tijde van de uitvoering
geldende uurtarieven van dV&Me, vermenigvuldigd met de gewerkte uren,
en vergoedingen voor bepaalde verrichtingen, Kosten van derden en kantoorkosten zullen worden doorberekend. De betalingstermijn voor facturen is
30 dagen na dagtekening van de factuur. Bij meer dan één opdrachtgever is
ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de factuur. Eventuele
klachten over de factuur of de werkzaamheden waarop een factuur betrekking heeft, dienen binnen 30 dagen na dagtekening van de desbetreffende
factuur schriftelijk bij dV&Me kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht de juistheid en verschuldigdheid van de
factuur te erkennen. Bij gebreke van tijdige betaling is dV&Me gerechtigd
zonder nadere ingebrekestelling wettelijke rente in rekening te brengen alsmede, naar zijn keuze, de uitvoering van de opdracht op te schorten dan wel
de opdracht te beëindigen, zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens
de opdrachtgever. De opdrachtgever is ermee bekend dat het niet of later
aanvangen, opschorten en/of staken van de werkzaamheden c.q. het anderszins door toedoen van de opdrachtgever niet of niet volledig uitvoeren van
de opdracht kan leiden tot het niet of niet tijdig aanvragen en/of het vervallen
van industriële eigendomsrechten. dV&Me is hiervoor en voor de verdere
gevolgen hiervan niet aansprakelijk.

5. Unless expressly agreed otherwise, all assignments shall be performed
on payment of the hourly rates of dV&Me prevailing at the time of the performance, multiplied by the hours worked, and reimbursement for specific
services. The costs of third parties and office costs will be charged. The
term of payment for invoices shall be 30 days from the date of the invoice.
In the case of two or more clients, these are liable jointly and severally for
the payment of the invoice. dV&Me must be notified in writing of any
complaint regarding an invoice or the work to which it relates within 30 days
of the date of the invoice concerned. Should no complaint be made within
that period, the client shall be deemed to have accepted that the invoice is
correct and that payment is due. In the absence of timely payment, dV&Me
will be entitled to charge statutory interest without further notice and, at
its option, to suspend further performance of the assignment or to declare
the assignment as being dissolved without being liable for damages
towards the client. The client is aware that by not starting or starting late,
by suspending and/or by discontinuing the activities and by not or not
completely performing the assignment through the fault of the client can
lead to non-filing or not timely filing and/or loss of industrial property
rights. dV&Me shall not be held liable for the above and the consequences
thereof.

6. ledere aansprakelijkheid van dV&Me voortvloeiend uit of verband houdend
met de uitvoering van een opdracht is beperkt tot het bedrag dat in het
desbetreffende geval uit hoofde van de door dV&Me gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag
van het onder de verzekering eventueel toepasselijke eigen risico. Indien
geen verzekeringsuitkering plaatsvindt en dV&Me niettegenstaande de met
de opdrachtgever overeengekomen aansprakelijkheidsbeperking voor schade
aansprakelijk wordt gehouden, is de aansprakelijkheid van dV&Me beperkt
tot het door dV&Me in verband met de betreffende opdracht in rekening
gebrachte honorarium met een maximum van € 50.000 per gebeurtenis
(een samenhangende reeks gebeurtenissen daarbij te beschouwen als één
gebeurtenis). ledere aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals gederfde
omzet en winst en gemiste besparingen, is uitgesloten. Aanspraken op
schadevergoeding vervallen als deze niet binnen een jaar na ontdekking
daarvan aan dV&Me schriftelijk kenbaar zijn gemaakt.
7. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en dV&Me, alsmede een
eventuele aansprakelijkstelling is onderworpen aan het Nederlands recht.
Alle geschillen die uit die rechtsverhouding voortvloeien zullen uitsluitend
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. In geval van een
geschil is de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden bindend.

6. Any liability on the part of dV&Me, arising from or related to the performance of an assignment, shall be limited to the amount paid out under the
professional liability insurance policies taken out by dV&Me, plus the amount
of any deductible (“own risk”) sum. Should no insurance payment be made
and dV&Me is held liable despite the agreed limitation of liability with the
client, any liability on the part of dV&Me is limited to the amount of the fee
charged by dV&Me, in respect of the assignment concerned, subject to a
maximum of € 50,000.00 per incident (a succession of related incidents to
be considered as one incident). Any liability for indirect damage is excluded,
such as loss of turnover and profit and loss of savings. Claims for damages
will expire if they are not made in writing within one year of discovery
thereof to dV&Me.
7. The legal relationship between clients and dV&Me, as well as any claim
for liability, shall be governed by Dutch law. All disputes arising from this
legal relationship shall be exclusively submitted to the competent court in
Amsterdam. In the event of a dispute, the Dutch text of these general terms
and conditions shall prevail.

