
Algemene Voorwaarden Kweekel BV

bladzĳde 1 van 4 bladen

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze algemenevoorwaarden wordt verstaanonder:
a. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoonmet wie opdrachtnemer eenovereenkomst tot het

verrichten van een opdracht heeftgesloten.
b. Opdrachtnemer: Kweekel BV of gelieerdeondernemingen.

Artikel 2Reikwijdte

Voor zover niet uitdrukkelijk andersis bepaald, zijn deze AlgemeneVoorwaarden van toepassingop alle
aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van eenopdracht tussenopdrachtnemer en opdrachtgevers,
respectievelijk hun rechtsopvolgers.

Artikel 3Grondslag offerte

Offertesvan de opdrachtnemerzijn gebaseerdop de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De
opdrachtgever staatervoor in, dat hij naar besteweten daarbij alle essentiëleinformatie voor de opzet en de
uitvoering van de opdracht heeftverstrekt. De opdrachtnemer zal de door haar teverrichten diensten naar beste
inzicht en vermogen, enovereenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Artikel 4Aanbiedingen

4.1 Alle aanbiedingenenprijsopgaven, in welke vorm dan ook gedaan,zijn vrijblijvend, tenzij daarvan
uitdrukkelijk hettegendeelis bepaald.

4.2 Prijsopgaven zijn gesteldin Euro’s enexclusiefBTW, tenzij andersvermeld.

4.3 Laterewijzigingen in de opdrachtdoor de opdrachtgeverkunnen wijzigingen van de aanbiedingsprijs tot
gevolg hebben.

Artikel 5Opdrachtaanvaarding

Aanvaarding van opdrachtenkan plaatsvinden via e-mail, internet, fax enschriftelijk via de post. Op alle
opdrachten zijn deze algemenevoorwaarden van toepassing.

Artikel 6Vertrouwelijkheid

De opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevensvan de opdrachtgever jegens
derden. De opdrachtgever zal zonder toestemmingvan de opdrachtnemer aan derden geenmededeling doen over
de aanpak van de opdrachtnemer, zijn werkwijze endergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen.

Artikel 7 Ter beschikking stelling van informatie, medewerkersenwerkruimte door deopdrachtgever.

7.1 Om de uitvoering van de opdracht zo goed en zoveel mogelijk volgens tijdschemate laten verlopen,
versterkt de opdrachtgever tijdig alle documenten engegevensdie de opdrachtnemer nodig heeft.
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7.2 Dit geld ook voor de terbeschikkingstellingvan medewerkers van deeigenorganisatievan de
opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van deopdrachtnemerbetrokken (zullen) zijn.

7.3. Als de opdrachtnemerdaarom verzoekt, verschaftde opdrachtgever op zijn locatie de opdrachtnemer
kosteloos een eigenwerkruimte met telefoonaansluiting, PC en – desgewenst– eenfax en/of
datanetaansluiting.

Artikel 8Aansprakelijkheid

8.1 De opdrachtnemeris aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht,voor zover
deze hetgevolg zijn van hetniet in achtnemendoor de opdrachtnemervan de zorgvuldigheid,
deskundigheid en hetvakmanschapwaarop bij hetuitbrengen van de adviezen in hetkader van de
betrokken opdrachtmag worden vertrouwd.

8.2 De aansprakelijkheid voor de schadeveroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tothetbedrag
dat de opdrachtnemer voor zijn werkzaamheden in hetkader van die opdracht heeftontvangen.

8.3 Bij opdrachtendie eenlangere doorlooptijd dan een half jaar hebben,geldt eenverdere beperking van de
in lid 2bedoelde aansprakelijkheid totmaximaal hetgefactureerdebedrag over de laatstezesmaanden.

Artikel 9Annulering door deopdrachtgever

9.1 Indien de opdrachtgever overeengekomenwerkzaamheden annuleert zal opdrachtgever eendeel van het
overeengekomenbedrag in rekening worden gebracht.Annulering kan alleen schriftelijk plaatsvinden.

9.2 Bij annulering binnen:
a. 1 maand, zal 100%verschuldigd zijn.
b. 2maanden, zal 75% verschuldigd zijn.
c. 3maanden, zal 50%verschuldigd zijn.

9.3 Indien opdrachtnemer namensopdrachtgever verplichtingen is aangegaanjegensderden, zijn de eventuele
annuleringskostenvoor rekening van opdrachtgever.

Artikel 10Verschuiving door deopdrachtgever

10.1 Indien opdrachtgever aangeganeverplichtingen wenst tevershuiven is dit mogelijk tot2maandenvoor
aanvang van de opdracht.De wenselijkheid van verschuivingen zullen door opdrachtgever schriftelijk aan
opdrachtnemer kenbaar worden gemaakt.

10.2 Vindt de verschuiving plaats binnen 2maanden voor de afgesproken begindatum dan is opdrachtgever
500Euro per trainer/medewerker per dagdeel verschuldigd.

10.3 Indien de opdrachtnemer namensopdrachtgever verplichtingen is aangegaan,dan zijn de eventuele
kostenvoortvloeiend uit de verschuiving van de werkzaamheden voor rekening van de opdrachtgever.
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Artikel 11 Overmacht

11.1 Onder overmachtwordt verstaanelke bij hetsluiten van de overeenkomstonvoorzienbare omstandigheid,
waardoor nakoming van enigeverplichting redelijkerwijs niet door de wederpartij kan worden verlangd.
Met overmachtgelijk testellenzijn oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting,
transportmoeilijkheden, brand en andereernstigestoringen bij opdrachtnemer.

11.2 In geval van overmachtzijn de verplichtingen van partijen over en weer opgeschort.Mocht de
overmachtsituatiezo lang duren datnakoming in redelijkheid nietmeergevergd kan worden, dan zal elke
partij de overeenkomst door een schriftelijke verklaring voor de toekomstigewerkzaamhedenmogen
ontbinden, zonder dat partijen over enweer totenige schadevergoedinggehouden zijn.

Artikel 12Tussentijdsebeëindiging van deopdracht

Opdrachtnemer heefthet rechtzich uit eenopdracht terug tetrekken, indien op grond van omstandigheden die
zich aan zijn invloed onttrekken eengoedeuitvoering van de opdracht belemmertwordt. Mocht opdrachtnemer
tot voortijdige beëindiging overgaan, dan heeftopdrachtnemer rechtop compensatiein verband met reeds
gemaakte kosten en nog te lijden schadeen aan te tonenbezettingsverlies. Opdrachtnemer zal geen
schadevergoeding betalen.

Artikel 13Intellectueeleigendom

Modellen, technieken,cursusmaterialenen software,die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht, zijn en
blijven eigendom van opdrachtnemerof derden.

Artikel 14Auteursrecht

Alle in opdrachtengebruiktematerialen (inclusief software) zijn auteursrechtelijk beschermdenmogen
dientengevolgeniet in enigerlei vorm worden vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke toestemmingvan de
opdrachtnemer. Het is niet toegestaanmateriaal geheel of gedeeltelijk aan derden af testaanof te gebruiken of te
doengebruiken in welke vorm dan ook.

Artikel 15Facturatie

15.1 Bij werkzaamheden waarbij opdrachtnemermeerderedagen ingezetis bij opdrachtgevervindt facturatie
achterafplaats enwel eenmaal per maand.

15.2 Bijeenkomsten (zoals cursussenen soortgelijke bijeenkomsten) die opdrachtnemer namens opdrachtgever
uitvoert zullen na afloopworden gefactureerd.

15.3 Deelname aan cursussenmet losseinschrijvingen zullen na inschrijving worden gefactureerd.

Artikel 16Betaling

16.1 Opdrachtgever zal facturenbinnen 14 dagen betalen.
16.2 Wordt de betalingstermijn van 14 dagen overschredendan zal het factuurbedragmet2% worden

verhoogd.
16.3 Bij betaling later dan eenmaand na hetuitbrengen van de factuur zal de wettelijke rente in rekening

worden gebracht.
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16.4 Indien betaling achterwegeblijft, kan opdrachtnemerde uitvoering van de overeengekomen
werkzaamheden opschorten.

16.5 Indien de opdrachtgever(eendeel van) zijn verplichtingen niet nakomt dan komen alle
(buiten)gerechtelijkekostenter voldoening voor zijn rekening.

Artikel 17 Inflatiecorrectie

Opdrachtnemer heefthet recht jaarlijks een inflatiecorrectie toe tepassenop de prijzen van de diensten die worden
uitgevoerd. Deze prijsverhoging zal maximaal 5% per jaar bedragenen zal ook van toepassingzijn op de lopende
afspraken en contractenbetreffende de uit te voeren diensten.

Artikel 18In dienstnemen van personeelen ingezetterelaties

Geen van debetrokken partijenmag tijdensde duur van de opdracht(uitvoering) of binnen 1 jaar na beëindiging
van de opdracht (uitvoering) personeelof ingezetterelaties van dewederpartij in dienst nemenofmet deze
personen/organisatiesover indiensttreding onderhandelen, dan in overleg metde wederpartij. Bij overtreding van
deze bepaling is de benadeelde partij gerechtigd tot hetverhalen van geleden schadeop dewederpartij met een
minimum van €15.000,-.

Artikel 19Toepasselijk rechtengeschillen

Op alle overeenkomstenmetde opdrachtnemer is hetNederlandse rechtvan toepassing.

Artikel 20Wijziging vandeovereenkomst

Wijziging van de overeenkomstis slechtsbindend, indien dezewijziging door partijen schriftelijk is
overeengekomen in de vorm van eenaanvullende opdrachtbevestiging. Deze aanvullende opdrachtbevestiging
maakt deel uit van de bestaandeovereenkomst en vormt daarmede een geheel, tenzij schriftelijk anders
overeengekomen.

Artikel 21Datum inwerkingtreding

Deze Algemene Voorwaarden tredenop 1 oktober 2006inwerking, vervangen de vorige algemenevoorwaarden
en zijn gedeponeerdbij de Kamer van Koophandel en Fabrieken van Utrecht.

Kweekel BV
1 oktober 2006
Woerden
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