Algemene voorwaarden voor opdrachtnemers van Stichting Triple C te Schiedam februari 2020
Stichting Triple C verzorgt collectieve maatschappelijke diensten en voorzieningen ter verbetering van
het welzijn van bewoners c.q. burgers. De Stichting maakt een koppeling tussen zorg, welzijn en
cultuur in de breedste zin het woord en het verrichten van alles wat hiermee verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn.
De onderstaande voorwaarden gelden vanaf 1 oktober 2018 voor alle opdrachtnemers, inclusief
particulieren, tenzij wettelijke en/of andere dwingende (overheids-) regelingen hieraan een andere
invulling geven.

Artikel 1. Deﬁnities:
In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Opdrachtgever: Stichting Triple C
Opdrachtnemer: Derden, zoals marktkooplui, standhouders, ingehuurde partijen, etc
Artikel 2. Algemeen:
2.1.

Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen,
werkzaamheden, offertes, adviezen, opdrachten en overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en
Opdrachtgever. Afwijkingen op deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden zijn slecht
geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk na- en uitdrukkelijk anders is
aangegeven.

2.3.

De dienstverlening van Stichting Triple C bestaat uit het verzorgen van collectieve
maatschappelijke diensten en voorzieningen ter verbetering van het welzijn van bewoners c.q.
burgers, waaronder het (mede) organiseren van events, lezingen, workshops etc. die als
zodanig raakvlakken hebben met ‘Care, cure & Culture’.

2.4.

Mocht enige bepaling van deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden nietig zijn of
vernietigd worden, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal (zullen) de
nietige of vernietigde bepaling(en) van deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden
worden vervangen door (een) geldige bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en
strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomst:
3.1

De overeenkomst komt tot stand op het moment dat door Opdrachtnemer en Opdrachtgever
een opdrachtbevestiging is verstuurd en een eventueel verlangd voorschot is betaald.

3.2.

De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd tenzij uit de inhoud, aard of strekking
van de opdracht voortvloeit dat deze voor onbepaalde tijd is aangegaan.
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Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst:
4.1.

Opdrachtgever bepaalt de wijze waarop en door welke persoon c.q. personen de verleende
opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door Opdrachtnemer kenbaar gemaakte
wensen zoveel mogelijk in acht.

4.2.

Indien Opdrachtnemer derden bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, zal hij
daartoe slechts overgaan indien dit naar het oordeel van Opdrachtnemer een goede of
eﬃciënte uitvoering van de opdracht bevordert.

Artikel 5. Informatie:
5.1.

Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan
Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden.

5.2.

Indien Opdrachtnemer onvoldoende of onjuiste informatie aan Opdrachtgever verstrekt of
heeft verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden en
Opdrachtgever aansprakelijk te stellen voor eventuele hieruit voortvloeiende schade.

Artikel 6. Gewijzigde omstandigheden:
Mochten de omstandigheden waarvan Opdrachtgever en Opdrachtnemer op het moment van
totstandkoming van de overeenkomst zijn uitgegaan zich zo aanmerkelijk wijzigen, dan wel dat tijdens
de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de
te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen en dat daardoor naleving van een of meer
van deze voorwaarden in redelijkheid van een der partijen niet kan worden verlangd, dan zal overleg
plaatsvinden over tussentijdse wijziging van de overeenkomst.
Artikel 7. Betaling:
7.1.

Betaling door Opdrachtnemer dient zonder enige schuldvergelijking te geschieden in euro’s
middels storting of overmaking op een door Opdrachtgever aangewezen bankrekening, binnen
8 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bezwaren tegen de
hoogte van de ingediende declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

7.2.

Indien Opdrachtnemer niet binnen de in art. 8.1. genoemde termijn heeft betaald, is
Opdrachtgever gerechtigd, nadat hij Opdrachtnemer ten minste eenmaal heeft aangemaand te
betalen, vanaf de vervaldag Opdrachtnemer de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de
dag van algehele voldoening.

7.3

Alle in het kader van de nakoming van de tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten
overeenkomst(en) door Opdrachtnemer te maken kosten komen voor rekening van
Opdrachtnemer.
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Artikel 8. Opzegging:
8.1.

Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen.

8.2.

Opzegging dient schriftelijk (inclusief e-mail) aan de wederpartij te worden medegedeeld.

8.3.

Indien tot tussentijdse opzegging ex. artikel 8.1. door hetzij Opdrachtgever hetzij
Opdrachtnemer wordt overgaan, zal geen restitutie c.q. creditering plaatsvinden van (een)
reeds betaald(e) voorschot(ten) c.q. factu(u)r(en) minus vermindering van reeds door
Opdrachtgever gemaakte kosten, tenzij met inachtneming van feiten en omstandigheden het
tegengestelde nadrukkelijk en schriftelijk door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer is
bevestigd. Indien er sprake is van een opzegging c.q. annulering ex. artikel 11.5 zal
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer (een) reeds betaald(e) voorschot(ten) c.q. factu(u)r(en)
minus reeds door Opdrachtgever gemaakte kosten restitueren c.q. crediteren, tenzij met in
achtneming van feiten en omstandigheden het tegengestelde nadrukkelijk en schriftelijk door
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer is bevestigd.

Artikel 9. Intellectueel eigendom:
9.1.

Opdrachtgever behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten voortkomende uit
de geest welke hij gebruikt of gebruikt heeft en/of ontwikkelt.

9.2.

Het is Opdrachtnemer uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen
werkwijzen, adviezen, modellen en andere geestesproducten van Opdrachtgever, een en ander
in de ruimste zin van het woord, direct danwel indirect te verveelvoudigen, te openbaren en/of
exploiteren, tenzij deze producten, uitdrukkelijk (en schriftelijk vastgelegd) voor
verveelvoudiging, openbaarmaking en/of exploitatie zijn bedoeld. Openbaarmaking kan
derhalve uitsluitend en alleen geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van
Opdrachtgever. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het van
overeenkomstige toepassing.

Artikel 10. Reclames:
10.1.

Alle reclames terzake van de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen
schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover
Opdrachtnemer reclameert, dan wel binnen 30 dagen na ontdekking van het gebrek, indien
Opdrachtnemer aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan
Opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt door Opdrachtnemer. Na het verstrijken van
voornoemde termijnen wordt opdrachtnemer geacht de verrichte werkzaamheden en/of
facturen te hebben geaccepteerd.

10.2.

Reclames als in art. 10.1 bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtnemer niet
op.

3

Artikel 11. Aansprakelijkheid:
11.1.

Opdrachtgever is slechts aansprakelijk voor zover uit dit artikel blijkt.

11.2.

Indien de fout wordt gemaakt doordat Opdrachtnemer aan Opdrachtgever onjuiste of
onvolledige informatie verstrekt, is Opdrachtgever voor de ontstane schade niet aansprakelijk.
Indien Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Opdrachtnemer
welke bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Opdrachtnemer voor schade aansprakelijk
tot ten hoogste het bedrag van de vergoeding die Opdrachtnemer voor de werkzaamheden in
het kader van de opdracht heeft ontvangen.

11.3.

Aansprakelijkheid van Opdrachtgever voor indirecte schade, waaronder mede begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is te
allen tijde uitgesloten.

11.4.

Opdrachtgever zal de werkzaamheden naar beste vermogen uitvoeren. Er bestaat echter geen
enkele garantie op enig resultaat. Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor negatieve
resultaten.

11.5.

Opdrachtgever is niet aansprakelijk noch kan aansprakelijk worden gesteld voor welke schade
dan ook terzake annulering van overheidswege, veiligheidsoverwegingen,
weersomstandigheden of in opdracht van het RIVM, of incidenten, ongevallen, tenzij deze
schade schriftelijk door de stichting wordt erkend. Een schadevergoeding zal te allen tijde
beperkt zijn tot het bedrag dat uit hoofde van de beroeps/
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Stichting Triple C zal worden uitgekeerd.

Artikel 12.
Waar in deze Algemene Voorwaarden niet in is voorzien beslist bestuur van Stichting Triple C.
Artikel 13. Toepasselijk recht:
Op elke overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze voorwaarden
van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.
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