Algemene voorwaarden van Schoolvoorbeeld
0. Notie vooraf
1
Deze voorwaarden zijn opgesteld voor het geval zich een situatie voordoet waarin de samenwerking voor een van de partijen anders loopt dan
voorgesteld op grond van gemaakte (mondelinge) afspraken. Schoolvoorbeeld werkt vanuit het vertrouwen dat er meestal meerdere wegen zijn om
tot oplossing van problemen te komen. Dialoog heeft daarbij de voorkeur. Daarnaast is het uitgangspunt om zorgvuldig om te gaan met mensen en
met de (natuurlijke) omgeving. Schoolvoorbeeld zet graag verworven kennis en vaardigheden in voor opdrachtgevers in verschillende sectoren van
de maatschappij. Schoolvoorbeeld werkt bij voorkeur voor opdrachtgevers die deze uitgangspunten delen en de rest van de voorwaarden zo goed
als overbodig maken.
1. Toepassing
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de dienstverlening door Schoolvoorbeeld. Schoolvoorbeeld wordt vertegenwoordigd door
J.J.J. Kruis, gevestigd Dorshorst 1-B, 7217 PH Harfsen.
2. Offertes
1. Aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Genoemde bedragen zijn exclusief BTW.
3. Overeenkomsten
1. Schoolvoorbeeld bindt zich aan de overeenkomst nadat deze schriftelijk is aanvaard door middel van een opdrachtbevestiging.
2. Honorering vindt plaats op basis van vooraf overeengekomen totaalprijs of uurprijs. Wanneer geen vast (maximum)bedrag is afgesproken, geldt
een honorering op basis van urenverantwoording en uurtarief. Verantwoording van de uren, gebeurt door middel van een maandelijks
urenoverzicht, tenzij anders overeengekomen.
3. Bedragen zoals genoemd in de overeenkomst zijn exclusief BTW.
4. Na aanvaarding van de opdracht zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap
worden uitgevoerd.
5. Wanneer een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Schoolvoorbeeld het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.
6. De opdrachtgever verstrekt voor de overeenkomst benodigde informatie en materialen en stelt faciliteiten beschikbaar op locatie wanneer een
goede uitvoering van de overeenkomst dat vereist.
7. Aanpassingen van de overeenkomst zullen in onderling overleg plaatsvinden.
8. De in de overeenkomst genoemde levertermijn is niet fataal. Bij dreigende overschrijding van de levertermijn wordt de opdrachtgever hiervan
uiterlijk 10 werkdagen voor het verstrijken van de termijn op de hoogte gesteld.
4. Geheimhouding
1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere
bronnen hebben verkregen.
5. Betalingen
1. Betalingen dienen, tenzij anders overeengekomen, binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden.
2. Bij overeenkomsten met een looptijd van meer dan 2 maanden, wordt maandelijks achteraf gefactureerd, tenzij anders is overeengekomen.
3. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling is de opdrachtgever in verzuim en is een rente verschuldigd van 1 % per maand vanaf de
vervaldatum. Blijft de opdrachtgever, na sommatie, met betalen in gebreke, dan is Schoolvoorbeeld gerechtigd het verschuldigde bedrag te
verhogen met incasso-, gerechts- en andere inningskosten, met een minimum van 15 % van de hoofdsom.
4. Indien een achterstand in de betaling ontstaat, behoudt Schoolvoorbeeld zich het recht voor de dienstverlening te staken of op te schorten, zonder
recht van de opdrachtgever op vermindering van de verschuldigde som.
6. Overmacht
1. Tijdens overmacht, waaronder ook wordt begrepen ernstige ziekte van de directeur/eigenaar van Schoolvoorbeeld, worden de verplichtingen van
Schoolvoorbeeld opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Schoolvoorbeeld niet mogelijk is,
langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot
schadevergoeding ontstaat.
7. Intellectueel eigendom
1. Alle door Schoolvoorbeeld geleverde zaken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, bestanden, enz. blijven eigendom van Schoolvoorbeeld totdat
de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit de gesloten overeenkomst is nagekomen.
2. Schoolvoorbeeld behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te
gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
3. Schoolvoorbeeld behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die toekomen op grond van de auteurswet.
8. Opzegging
1. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, mits de opzegging schriftelijk en met redenen omkleed geschiedt. Partijen dienen
een opzegtermijn van ten minste een maand in acht te nemen.
9. Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van Schoolvoorbeeld, voor zover deze door de aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de
door de verzekeraar gedane uitkering verhoogd met het eigen risico volgens de polis.
2. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Schoolvoorbeeld maximaal twee maal het bedrag van
het overeengekomen honorarium. Bij opdrachten langer dan zes maanden is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal twee maal het
verschuldigde honorarium gedurende de laatste zes maanden.
3. Schoolvoorbeeld zal zorgvuldig te werk gaan bij het laten verrichten van werkzaamheden door derden, maar is niet aansprakelijk voor door derden
toegebrachte schade of tekortkomingen.
4. De aansprakelijkheidsbeperking geldt niet wanneer sprake is van opzet of grove schuld van Schoolvoorbeeld.
10 Geschillen
1. Op de dienstverlening van Schoolvoorbeeld is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de
bevoegde Nederlandse rechter.
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