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vanaf r oktober 1993, althans vanaf 28 december 1994 , tot aan dedag van algehele voldoening, met kostenveroordeling.
Het bedrag van f. 599-6og,i3 heeft rcL berekend door het totare
bedrag van de openstaande facturen, door rcl. berekend opf . 883 - 108, 13, te verminderen met een bedrag van f . 2g-3 .500, -,zijnde het bedrag dat volgens rcI, voor haar iernoeid was met de
werkzaamheden terzake van de mislukte instaLlatie van DfSpOS IIin het voorjaar van 1993, waarvan rcl, afstand heeft gedaan.

E.
Kwantum heeft voor baar verweer tegen de reconventionele vorde-ring in hoofdzaak ver\{eer gevoerd met een verwijzing naar desterringen in conventie en bovendien -"ng""oãiã-ããi"rräi-ui:zonderonredelijk zou zijn indien Kwantum nog iets aan fCL zou diánen tebetalen.
rv.
BeoordeÌinq

À.
De vorderingen van Kwantum, voor zover deze zicb richten tegenr.c.L. Benelux B.v. en r.c.L. services 8.v., alsmede de reconven-tionele vordering van r-c-L- Benerux B-v-, zurren bij eind.vonnisworden afgewezen, nu partijen het erover eens zijn gãworden dathet geschil I.C.L- Retail Systens B.V- aangaat.

ontbindinq (verweren a,b en c)
B.

lìll Y":1"!-1t9= kan in het midden blijven of rcr ingevol.ge artÍke1
lll qr83 Bw in.verzuim was, omdat partijen ingevorle de bijlage__bij
lllg".overeenkomst (zie rov. 2-3 van dit vonnis) iiin oveieeñgekoúen
Ill aat een ingebrekestelling vereist was alvorens Kwantu¡n de õver-
lll eenkonst mocht ontbinden. t(s¡¿¡!r,m st.e1t dat zij fCL in de brieven' van L septenber 1993, 22 oktober L993 en 20 jaãuari 1994 ingebreke heeft gesteld. rcL heeft dit bestredãn. Met rcl, is derechtbank van oordeel dat geen van genoemde brieven als ingebre-kestelling Eag-worden bescúouwd. A1; ingebrekestellinj geldt eenaanmaning waarin de schuldenaar een redelijke terníjn-wórdtgest,erd voor_de nakoming van zijn verplichLingen. Dã aanmaningnoet een voldoende ooschrijving van hèt gevor.ãerde bevatten. Degenoemde brieven voldoen niet. aan deze eisen-

De brief van I septemher 1993 van Kwantum mondt, na een weergavevan de gerezen problamen, uit in de aankondiging dat de hereñJahn (van rCL) en Gloudomans (van Kwantun) 'ãatãt, zullen uitwer-ken en daarna afstemmen met Dacos. voorts spreekt Kwantun deye5lachting uit in septemher 1993 de d.oor Kwantum gevraagdeduiderijkheid van rcL te krijgen- Eet gaat hier keñne]_ijk overduidelijkheid over de voortgáñg van de installatie van ótspos rr,waarover eerst-nog tussen Jahn en Gloudenans overleg zou wordengepleegd- Dit is geen ingebrekestelling.
rn de brief van 22 oktober 1993 schriiit Kwantum, kort gezegd,dat, zij rcl' houdt, aan de nakoming van de genaal<te afsprãken-.ndat zij de declaraties van ICL in verband met DISpOS Íl niet zalbetalen- De brief bevat drie concrete verzoeken aan rcL, namelijk
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om te bevestigen dat IcL haar geschitlen met Dacos snel en effec-
tief oplost, b* de overeenkomst bevoegdelijk te onderLekenen en

;; te- geven hoe de vennootschappelijke structuur van ICL eruit
ziet, en om

"de grootste zorg aan de oplossing van bovengestgld"- proble-
men te besteden en nodigen wij u uit binnen 10 dagen na

áãgtekening van deze brief inhoudelijk op alle punten con-
stiuctief en schriftelijk te r¿iIlen reagerenrr '

De eerste twee verzoeken hebben maar weinig te make¡ met de

náXoming door ICL van haar contractsverplichtingen' - .Het derde
houdt daarmee weliswaar verband, maar stelt geen termijn voor de

,råtoroing, maar alfeen voor bet geven van een constructieve reac-
tie, terwijl niet is gebleken aãt ICL op d""" brief niet biánen
de gestelde termijn heeft gereageerd'
pã Érief van 20 jánuari 19ã4 van ltr. F bevat het verzoek
-- --;Ãij thans -bint"t 3 x 24 uur na ontvangs-t van deze brief te

bevástigen dat met Dacos Software GnbE nieuwe afspraken zijn
gemaakt, *.iXã passen in de bestaande overeenkornst, onder de
áespr""È dat deze werkzaamheden ook onrnidde1Iijk worden
aangevangen en zonder oponthoud zullen worden uitgevoerd en

afgewerkt. "
Op ae"ã-brief heeft rcL op 2I januari 1994. onder toezending van

ããn afschrift van de "veieiste aanvullende opdracht" aan Dacos,

õãã"ir""ra. Niet gesteld, noch gebleken, is dat dit antwoord,
gãi"t op het ,r"rroãk in d.e brief -van 20 januari 1994, inadequaat
was.
i"-ait verband heeft Kwantum zich ook nog beroepen oP een opmer-
[ï"s-i" het door haar opgestelde verslag van de bespreking van 28

iãUi,r"ri- 1994 dat "ICL uitertijk oP 2-j-94 een konkreet 'r¡oorstel
¡¡.1-i*ã"tu* (zou) hebben liggen.-"_ Nog daargelaten dat deze opmer-
ki;g in het door ICL opgeitetd. verslag van deze- . bespreking
ããiúreeXt is de rechtbanls van oordeel dat, een dergelijke oPIBer-

kïú in een besprekingsverslag niet met gen schriftelijke, op de

nakóning van de overeenkomst gerichte, ingebrekestelling oP een

lijn mag worden gesteld, terwi3f bovendien vaststaat dat ICf'
¡iirr.n ae in het Jerslag gestelde terrnijn bij brief van 3 naart
1994 voorstellen beeft. gedaan-

-:Ð

¡

,,-9 4.3
pe- voorlopige slotsom van bet bovenstaande is dat Kwantum ICL

niet in gebreke heeft gesteld, zodat zí) in beginsel niet de

Ëã.rã"gdh"ía had. de overãenkonst te ontbiáden. Niet nag evenwel
rãrAe" uitgesloten dat,naar de rechtbank de steltingen van Kwan-

iù* begrijbt., dê aan DISPOS II, en in het bijzonder de module

WÀ8, i; nããrt 1994 nog klevende gebreken ! zo ernstig vtaren dat
;;¿; enkel zicht meer bestond op behoorlijke levering. van een

åããqua"t werkend Dlspos II. Àfliankelijk .'an de ernst van de

gð¡iexen en de (on)mogelijkbeid voor rcl deze te herstellen zou

ee., beroep van ICL op- he{ achterwege gebleven zijn _van .de over-
ãångetomen ingebrekeitelling naar nãatstaven van redelijkheid en

Èiiíiifn"iA oãaanvaardbaar kunnen zijn. Dat Kwantum deze mening

is tóegedaan ligt in baar haar proóes¡ouding beslo_ten-- of dit
zich voordoet kan in dit stadium niet worden beoordeeld' De in
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