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Geen sprake van onrechtmatige mededeling aan de klanten van partijen; ontbinding was niet
gerechtvaardigd.

Hof Amsterdam, 12 maart 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:828  ‐ Op SmartNewz sinds: 4 april 2019

Het betreft de uitspraak door het hof tussen Skyvets ApS, een vennootschap naar Deens recht en IDEXX Animana B.V. SkyVets is in hoger beroep gekomen tegen het
oordeel van de rechtbank. SkyVets is eiser in dit geschil. SkyVets drijft een onderneming die zich bezig houdt met de verkoop van softwaresystemen voor de
veterinaire sector op de Scandinavische markt. IDEXX houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie en distributie van dergelijke software. In 2014 hebben SkyVets
en Animana een ‘Animana Reseller Agreement’ gesloten. Op grond van deze overeenkomst heeft SkyVets de exclusieve bevoegdheid om het softwaresysteem onder de
merknaam Animana te leveren aan haar klanten in Scandinavië. In 2015 heeft IDEXX de overeenkomst per november 2015 opgezegd, met inachtneming van de
opzegtermijn. In oktober 2015 hebben partijen met elkaar gecorrespondeerd over de inhoud van een gezamenlijke, aan de klanten van SkyVets te sturen verklaring
over de opzegging van de overeenkomst. Het tekstvoorstel van IDEXX was onaanvaard voor SkyVets. Partijen zijn niet tot overeenstemming gekomen over de inhoud
van de gezamenlijke verklaring. SkyVets heeft vervolgens haar klanten zelf geïnformeerd. IDEXX heeft een notificatie op de website geplaatst. SkyVets heeft IDEXX
gesommeerd de notificatie van de website te verwijderen en de (nog van toepassing zijnde) overeenkomst tussen partijen, vanwege de tekortkoming van IDEXX,
ontbonden.

In eerste aanleg heeft SkyVets gevorderd dat IDEXX zal worden veroordeeld tot vergoeding van de schade als gevolg van de ontbinding door SkyVets van de
overeenkomst, of een onrechtmatige daad van IDEXX ten koste van SkyVets.

Hof: Volgens het hof heeft de rechtbank ten onrechte geoordeeld dat de verklaring van SkyVets onrechtmatig was. Die verklaring bevatte immers geen verwijten
jegens IDEXX. SkyVets heeft deze verklaring mede gestuurd om haar eigen aansprakelijkheid jegens haar klanten uit te sluiten. Dit was ook nodig, omdat IDEXX in
strijd met de overeenkomst achterliep met het ontwikkelen van de software. De notificatie die IDEXX zond was daarentegen wel onrechtmatig, aldus SkyVets. Het
bericht van IDEXX was direct gericht aan en uitsluitend zichtbaar voor die klanten en bedoeld om deze te werven. Daarvoor bestond geen rechtvaardiging. SkyVets had
dus wel goede grond om de volledige overeenkomst te ontbinden. De schade die SkyVets heeft geleden als gevolg van die ontbinding dient IDEXX te vergoeden.

Volgens het hof is de inhoud van de overeenkomst van belang. Deze bevatte een verbod voor IDEXX om contact op te nemen met klanten van SkyVets. De bedoeling
van deze bedingen is om te voorkomen dat IDEXX gedurende de looptijd van de klanten ‘wegkaapt’ bij SkyVets. Het hof kan echter uit de overlegde stukken niet
afleiden dat IDEXX daadwerkelijk de klanten wilde overnemen. SkyVets heeft ook niet gesteld wat daarvan dan weer de schadelijke gevolgen zijn geweest,
bijvoorbeeld dat zij daadwerkelijk klanten heeft verloren. Voorts heeft SkyVets in het geheel niet toegelicht welke nadelige gevolgen zij heeft ondervonden van de
notificatie die IDEXX. Bovendien heeft SkyVets door het zenden van een eenzijdige verklaring de notificatie van IDEXX uitgelokt. Daarnaats was de notificatie van
IDEXX niet schadelijk voor SkyVets, gezien de inhoud en toonzetting daarvan. De toonzetting van het bericht is neutraal en bevat geen enkele verwijzing, laat staan
een negatieve verwijzing naar SkyVets.

Nu het beroep op de ontbinding niet slaagt, komt het hof toe aan het subsidiaire betoog van SkyVets. Dit betoog, inhoudende dat IDEXX jegens SkyVets onrechtmatig
heeft gehandeld op grond waarvan zij gehouden is de hierdoor veroorzaakte schade te vergoeden, slaagt evenmin. Zoals al is overwogen heeft SkyVets onvoldoende
duidelijk gemaakt welke concrete nadelige gevolgen de notificatie van IDEXX van teweeg heeft gebracht. De grieven falen. Het vonnis zal worden bekrachtigd.

S.C.H.M. Leijten ‐ Van Iersel Luchtman
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