A Algemene Voorwaarden
TOEPASSELIJKHEID
A.01

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze Opdrachten.

A.02

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
(a)

U of opdrachtgever: de partij voor wie de Opdracht wordt verricht.

(b)

Wij of ons: degene(n) van de hierna te noemen rechtsvorm, aan wie de Opdracht is verleend:
Wisselwerkers Academic Entrepreneurs

(c)

Opdracht: Opdracht: de mondelinge of schriftelijke overeenkomst, waarbij wij ons jegens u
verbinden werkzaamheden te verrichten.

TOTSTANDKOMING OPDRACHT
A.03

De Opdracht komt tot stand op het moment dat de door u en ons ondertekende schriftelijke

overeenkomst waarin de Opdracht is vastgelegd door ons retour is ontvangen.
A.04

Indien de door u ondertekende Opdracht door ons (nog) niet retour is ontvangen, wordt de Opdracht

geacht te zijn tot stand gekomen onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, op het moment dat
wij op uw verzoek met de uitvoering van de Opdracht zijn begonnen.
VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER
A.05

U zult alle gegevens en bescheiden, die wij nodig hebben voor het correct en tijdig uitvoeren van de

Opdracht, tijdig en in de door ons gewenste vorm en wijze aan ons ter beschikking te stellen.
A.06

U bent uitsluitend zelf verantwoordelijk voor de opdrachtomschrijving en voor de beslissingen die u

naar aanleiding en/of (mede) op basis van onze werkzaamheden neemt of wilt nemen, waaronder begrepen
het nemen van managementbeslissingen in uw organisatie.
A.07

De uit de vertraging in de uitvoering van de Opdracht voortvloeiende extra kosten en schade,

ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens,
bescheiden, faciliteiten en/of medewerkers, zijn voor uw rekening en risico.
UITVOERING VAN DE OPDRACHT
A.08

Alle werkzaamheden die door ons worden verricht, worden uitgevoerd naar ons beste inzicht en

vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is
sprake van een inspanningsverbintenis aan onze zijde.
A.09

Wij kunnen meer werkzaamheden verrichten en aan u in rekening brengen dan waartoe de Opdracht

is verstrekt, indien u hiervoor vooraf toestemming heeft verleend.
TUSSENTIJDSE BEEINDIGING VAN DE OPDRACHT
A.10

Partijen kunnen de Opdracht schriftelijk opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn.

Indien de Opdracht eindigt voordat die is voltooid, bent u het honorarium verschuldigd voor de
werkzaamheden die ten behoeve van u zijn verricht.
A.11

Indien u tot voortijdige beëindiging bent overgegaan, hebben wij recht op vergoeding van kosten die

wij redelijkerwijs moeten maken ten gevolge van de vroegtijdige beëindiging van de Opdracht (zoals onder

meer kosten met betrekking tot onderaanneming), tenzij er feiten en omstandigheden aan de beëindiging ten
grondslag liggen die aan ons zijn toe te rekenen. Indien wij tot voortijdige beëindiging zijn overgegaan, heeft u
recht op onze medewerking bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en
omstandigheden aan die opzegging ten grondslag liggen die aan u zijn toe te rekenen.
AANSPRAKELIJKHEID
A.12

Wij zullen onze werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht

nemen die van ons mag worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat u aan ons onjuiste of
onvolledige informatie heeft verstrekt, zijn wij voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.
A.13

Onze totale aansprakelijkheid jegens u voor eventuele fouten die bij zorgvuldig handelen door ons

zouden zijn vermeden, is beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium dat u tot het moment van
ontstaan van de aansprakelijkheid heeft betaald.
A.14

Onze beperking van aansprakelijkheid geldt niet indien er aan onze zijde sprake is van opzet of

bewuste roekeloosheid.
A.15

U vrijwaart ons van vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat u aan ons

onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij u aantoont dat de schade geen verband houdt met
verwijtbaar handelen of nalaten dat u is toe te rekenen dan wel is veroorzaakt door onze opzet of bewuste
roekeloosheid.
A.16

Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolg-, indirecte, bedrijfs- of strafschade, gemiste kansen en/of

winstderving.
CONTRACTOVERNEMING
A.17

Het is u niet toegestaan (enige verplichting uit) de Opdracht over te dragen aan derden, tenzij wij

hiermee uitdrukkelijk schriftelijk mee akkoord gaan. Wij zijn gerechtigd aan deze toestemming, welke niet op
onredelijke gronden zal worden onthouden, voorwaarden te verbinden. U verbindt zich in ieder geval om in dat
geval alle ter zake relevante (betalings-)verplichtingen uit de Opdracht en deze algemene voorwaarden aan de
derde op te leggen. U blijft te allen tijde naast deze derde hoofdelijk aansprakelijk voor de verplichtingen uit de
Opdracht en de algemene voorwaarden.
INTELLECTUELE EIGENDOM EN VERANTWOORDING
A.18

Wij behouden ons alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de

geest en cursusmaterialen die wij gebruiken of hebben gebruikt en/of ontwikkelen en/of hebben ontwikkeld in
het kader van de uitvoering van de Opdracht, en ten aanzien waarvan wij de auteursrechten of andere rechten
van intellectuele eigendom hebben of geldend kunnen maken.
A.19

Vertrouwelijke informatie en/ of gegevens van/ over uw organisatie worden vertrouwelijk behandeld

en niet gedeeld met derden. Tenzij u hiertoe, na ons verzoek, toestemming heeft verleend. Wij zullen u ten
allen tijde vooraf schriftelijk om toestemming vragen.
A.20

Het is u uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen cursusmateriaal,

computerprogramma's, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model) contracten, merken en logo’s en
andere geestesproducten van ons, een en ander in de ruimste zin des woords, al dan niet met inschakeling van
derden te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking en/of
exploitatie is slechts toegestaan na onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U heeft het recht de

schriftelijke documenten te vermenigvuldigen voor uw eigen intern gebruik, voor zover passend binnen het
doel van de Opdracht.
A.21

De uitvoering van opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Tenzij dat

door ons uitdrukkelijk en schriftelijk is aanvaard mogen anderen dan de opdrachtgever niet op het resultaat
van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan afgaan en kunnen zij
daaraan geen rechten ontlenen.
A.22

Opdrachtgever geeft ons het recht om hem en een korte omschrijving van de opdracht in offertes aan

derden te gebruiken. Wij zullen hierbij geen vertrouwelijke informatie over Opdrachtgever verstrekken.
HONORARIUM
A.23

Indien na de totstandkoming van de Opdracht, doch voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd,

tariefbepalende factoren, zoals lonen en/of prijzen, een wijziging ondergaan, zijn wij gerechtigd het eerder
overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.
A.24

Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen)

worden opgelegd en die door ons aan u zullen worden doorbelast.
BETALING
A.25

De werkzaamheden worden in principe maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij

in de offerte anders afgesproken. Betaling dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden
binnen 30 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in op de factuur aangegeven valuta, door
middel van overmaking ten gunste van een door ons aan te wijzen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte
van de ingediende facturen schorten uw betalingsverplichting niet op.
A.26

Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, die wij maken of hebben gemaakt in

verband met de niet-nakoming door u van uw (betalings-)verplichtingen zijn voor uw rekening.
A.27

Ingeval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn alle opdrachtgevers voor zover de

werkzaamheden ten behoeve van deze gezamenlijke opdrachtgevers zijn uitgevoerd, hoofdelijk verbonden
voor de betaling van het volledige factuurbedrag aan ons.
KLACHTEN
A.28

Klachten met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen op straffe

van verval van alle aanspraken schriftelijk binnen 30 dagen na verzenddatum van de stukken of informatie
waarover u klaagt, dan wel binnen 30 dagen na de ontdekking van het gebrek, de fout of de tekortkoming,
indien u aantoont dat u het gebrek, de fout of de tekortkoming redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan
ons kenbaar te worden gemaakt.
A.29

Klachten als in het eerste lid bedoeld, schorten uw betalingsverplichting niet op. U bent in geen geval

gerechtigd op grond van een klacht met betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen of betaling te
weigeren van andere door ons geleverde diensten waarop de klacht geen betrekking heeft.
A.30

Ingeval van een terechte en tijdig uitgebrachte klacht heeft u de keuze tussen het kosteloos

verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer)
uitvoeren van de Opdracht. Zie ook de klachtenprocedure op www.wisselwerkers.nl.

LEVERINGSTERMIJN
A.31

Als u een vooruitbetaling verschuldigd bent of voor de uitvoering benodigde informatie en/of

materialen ter beschikking dient te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te
worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door ons is ontvangen, respectievelijk de informatie
en/of materialen geheel aan ons ter beschikking is/zijn gesteld.
A.32

De Opdracht kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – niet door u wegens

termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij wij de Opdracht ook niet of niet geheel uitvoeren binnen een
aan ons na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.
STRIJDIGE CLAUSULES VOORRANG
A.33

In het geval deze algemene voorwaarden en de schriftelijke overeenkomst van opdracht onderling

tegenstrijdige voorwaarden bevatten, prevaleren de in de schriftelijke overeenkomst van opdracht opgenomen
voorwaarden. Uitsluitend in de schriftelijke overeenkomst van opdracht kan worden afgeweken van deze
algemene voorwaarden.

