Algemene Voorwaarden versie 3

Algemene Voorwaarden GOOSSENS B.V.
1.

Definities

1.1.
1.2.

Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.
Aanbiedingen: alle Aanbiedingen en offertes die GOOSSENS B.V. uitsluitend schriftelijk uitbrengt, al
dan niet op verzoek van een Opdrachtgever.
Overeenkomsten: alle Overeenkomsten tussen GOOSSENS B.V. en een Opdrachtgever die door
beide partijen rechtsgeldig ondertekend zijn.
Opdracht: elke Overeenkomst of mondeling uitgesproken intentie om tot een Overeenkomst te komen
tussen Opdrachtgever en GOOSSENS B.V..
Medewerker: elke persoon die namens GOOSSENS B.V. in het kader van een Overeenkomst
werkzaamheden uitvoert voor Opdrachtgevers.
Opdrachtgever: elke rechtspersoon die een Overeenkomst met GOOSSENS B.V. heeft gesloten of
een Aanbieding van GOOSSENS B.V. heeft geaccepteerd of een Opdracht aan GOOSSENS B.V.
heeft verstrekt.

1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

2.

Toepasselijkheid en Afbakening

2.1.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en Overeenkomsten waarbij
GOOSSENS B.V. werkzaamheden, van welke aard dan ook en ook al zijn deze niet nader in deze
voorwaarden omschreven, aan Opdrachtgever levert, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
overeengekomen dat andere voorwaarden gelden.
Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige
bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Opdrachtgever en
GOOSSENS B.V. in overleg treden teneinde te zorgen dat nieuwe bepalingen ter vervanging van de
nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen, onder voorbehoud dat de strekking van deze
Algemene Voorwaarden in zijn geheel behouden blijft.
De toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden wordt door Opdrachtgever aanvaard door
aanvaarding van de Aanbieding c.q. door totstandkoming van de met GOOSSENS B.V. gesloten
Overeenkomst. Opdrachtgever verbindt zich akkoord te gaan met deze bepalingen en zich te
onderwerpen aan de daarin te zijnen aanzien opgenomen verplichtingen met terzijdestelling van eigen
bepalingen of voorwaarden, die daarmee in strijd zijn.
GOOSSENS B.V. aanvaardt geen algemene verwijzing door Opdrachtgever naar welke andere
voorwaarden dan ook. Onderhavige Algemene Voorwaarden prevaleren te allen tijde boven
voorwaarden van de Opdrachtgever.
GOOSSENS B.V. verplicht zich jegens Opdrachtgever om voor de duur van een Overeenkomst de in
deze Overeenkomst nader omschreven werkzaamheden te verlenen.
Teneinde haar verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst na te komen, is GOOSSENS B.V. tot
niet meer verplicht dan er voor zorg te dragen dat Medewerkers beschikbaar zijn teneinde in opdracht
van GOOSSENS B.V. de werkzaamheden uit hoofde van deze Overeenkomst te verlenen.
Medewerkers zullen de in een Overeenkomst gespecificeerde werkzaamheden uitvoeren op de in die
Overeenkomst gespecificeerde plaats en voor de aldaar gespecificeerde periode. Wijziging van het
karakter, dan wel de aard van de werkzaamheden bedoeld in lid 1 van dit artikel is slechts mogelijk na
overleg met GOOSSENS B.V. en zal te allen tijde door haar schriftelijk bevestigd dienen te worden aan
Opdrachtgever.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.
2.6.

2.7.

3.

Aanbiedingen

3.1.

Alle Aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk
uitdrukkelijk anders is aangegeven. De Aanbiedingen zijn geldig voor de duur van dertig (30) dagen.
GOOSSENS B.V. is slechts aan de Aanbieding gebonden indien de wederpartij deze binnen dertig
(30) dagen heeft aanvaard respectievelijk een opdracht heeft bevestigd.
Eventueel na aanvaarding van een Aanbieding of bevestiging van een opdracht te maken aanvullende
afspraken of bevestigingen, die van de oorspronkelijke aanvaarding of bevestiging afwijken, zijn
slechts geldig indien zij schriftelijk door GOOSSENS B.V. zijn bevestigd.
Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld is elke Aanbieding gebaseerd op uitvoering onder normale
omstandigheden en gedurende normale werkuren.

3.2.

3.3.
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4.

Omvang en Uitvoering van overeengekomen werkzaamheden

4.1.

Voor omvang en aard van de overeengekomen werkzaamheden zijn de tekst van de Aanbieding en de
Overeenkomst bindend. In de prijs van de overeengekomen werkzaamheden zijn slechts die
werkzaamheden begrepen die in de Aanbieding c.q. de Overeenkomst uitdrukkelijk zijn vermeld.
GOOSSENS B.V. zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in
voorkomend geval overeenkomstig de met de Opdrachtgever vastgelegde afspraken en procedures.
Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist dan wel toelaat, heeft
GOOSSENS B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en faciliteiten, waarvan GOOSSENS B.V.
aangeeft dat hij deze voor de uitvoering van de werkzaamheden nodig heeft, tijdig aan GOOSSENS
B.V. worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens en/of
faciliteiten niet tijdig zijn verstrekt, heeft GOOSSENS B.V. het recht de uitvoering van de
Overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging voortvloeiende kosten aan de Opdrachtgever in
rekening te brengen.
GOOSSENS B.V. draagt er zorg voor dat de voor zijn werknemers verschuldigde loonbelasting en
premies voor sociale zekerheid steeds juist en tijdig worden voldaan. Op verzoek van Opdrachtgever
zal GOOSSENS B.V. de bewijzen terzake ter inzage geven aan Opdrachtgever.

4.2.
4.3.
4.4.

4.5.

5.

Meerwerk

5.1.

Alle wijzigingen van Opdracht c.q. Overeenkomst, hetzij als gevolg van aanwijzing daartoe door
Opdrachtgever, hetzij veroorzaakt doordat de verstrekte gegevens ten tijde van de opdracht c.q. ten
tijde van het aangaan van de Overeenkomst niet overeenstemmen met de gegevens zoals die tijdens
de uitvoering bekend worden, behoren wanneer daaruit meerdere kosten ontstaan als meerwerk
beschouwd te worden. Opdrachtgever verklaart zich voor alsdan bij voorbaat akkoord genoemde
meerdere kosten aan GOOSSENS B.V. te zullen vergoeden.

6.

Tijdverantwoording en Facturering

6.1.

Ter zake van de uit hoofde van de Overeenkomst door GOOSSENS B.V. voor Opdrachtgever verrichte
werkzaamheden zal Opdrachtgever aan GOOSSENS B.V. een vergoeding verschuldigd zijn gelijk aan
het aantal door elke Medewerker aan werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst bestede
tijdseenheden vermenigvuldigd met het in de Overeenkomst genoemde tarief per tijdseenheid
(exclusief BTW). Opdrachtgever is aan GOOSSENS B.V. voornoemde vergoeding verschuldigd voor
alle door elke Medewerker bestede tijd en tevens voor alle uren, dat elke Medewerker beschikbaar is
geweest voor het uitvoeren van de werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst. Opdrachtgever
is geen vergoeding verschuldigd voor uren gedurende die elke Medewerker ziek, met vakantie of
zonder toestemming van Opdrachtgever afwezig is geweest.
Indien de werkzaamheden zoals omschreven in de Overeenkomst, op verzoek van de Opdrachtgever,
tijdelijk op een andere locatie dan in de Overeenkomst omschreven, zullen moeten worden uitgevoerd,
dan verplicht de Opdrachtgever zich de hieruit voortvloeiende reis- en/ of verblijfkosten, gerekend
vanuit de afgesproken plaats van uitvoering van de Opdrachtgever, te vergoeden volgens het op dat
moment geldende ANWB-tarief.
GOOSSENS B.V. zal Opdrachtgever tijdens de loop van een Opdracht regelmatig
tijdregistratieformulieren ter beschikking stellen waarop de door elke Medewerker bestede
tijdseenheden zijn vermeld. Opdrachtgever zal voornoemde formulieren onmiddellijk controleren en
voor akkoord getekend aan GOOSSENS B.V. retourneren, tenzij Opdrachtgever zich met het aantal
gespecificeerde uren niet kan verenigen, in welk geval Opdrachtgever GOOSSENS B.V. daarvan
onmiddellijk in kennis zal stellen, indien Opdrachtgever niet binnen 5 dagen, nadat hem enig
tijdregistratieformulier ter hand is gesteld aan GOOSSENS B.V. meedeelt, dat hij zich met de inhoud
daarvan niet kan verenigen, geldt het tijdregistratieformulier automatisch als goedgekeurd, tenzij
Opdrachtgever niet in staat is geweest het tijdregistratieformulier te controleren, en dit verzuim
Opdrachtgever niet toe te rekenen is.
Op basis van de tijdregistratieformulieren bedoeld in artikel 6 lid 3 van deze Algemene Voorwaarden
zal tweewekelijks door GOOSSENS B.V. een facturering plaatsvinden tegen het in de Overeenkomst
genoemde tarief.

6.2.

6.3.

6.4.

7.

Prijzen en Betaling

7.1.

Alle door GOOSSENS B.V. opgegeven tarieven en prijzen luiden netto in Euro´s en zijn exclusief
omzetbelasting (BTW) en andere heffingen en belastingen die van overheidswege worden opgelegd.
GOOSSENS B.V. is gerechtigd de met Opdrachtgever overeengekomen tarieven en
kostenvergoedingen periodiek aan te passen met inachtneming van eventueel toepasselijke wettelijke

7.2.
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7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

bepalingen. GOOSSENS B.V. zal Opdrachtgever schriftelijk van enige aanpassing in kennis stellen
met inachtneming van een termijn van tenminste dertig (30) dagen.
Indien de overeengekomen werkzaamheden op verzoek van Opdrachtgever of door onvoorziene
omstandigheden worden vertraagd, dan zullen alle prijzen van GOOSSENS B.V. worden verhoogd met
de extra kosten die daardoor zijn ontstaan. Daarbij is GOOSSENS B.V. gehouden de redelijkheid van
deze kosten jegens Opdrachtgever te beargumenteren.
Facturering door GOOSSENS B.V. aan Opdrachtgever vindt plaats zoals omschreven in artikel 6 lid 4
van deze Algemene Voorwaarden. Betaling door Opdrachtgever zal plaatsvinden zonder aftrek,
compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.
Alle facturen zullen door de Opdrachtgever worden betaald Overeenkomstig de op de factuur vermelde
betalingscondities. Bij gebreke van specifieke voorwaarden zal de Opdrachtgever binnen veertien (14)
dagen na factuurdatum betalen.
Alle door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente
en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt
Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal
Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, voor het opstaande bedrag de wettelijke
rente verschuldigd zijn. Indien Opdrachtgever na de vervaldatum of na ingebrekestelling nalatig blijft de
vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval de Opdrachtgever
naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot volledige vergoeding van alle
buitengerechtelijke en gerechtelijk kosten, waaronder alle kosten verband houdende met de inning van
de vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 25%
van het totale factuurbedrag.
Bij gebreke van betaling binnen de overeengekomen termijn is GOOSSENS B.V. bevoegd al haar
verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten totdat betaling heeft plaatsgevonden, zonder dat
dit zal leiden tot enige aansprakelijkheid van GOOSSENS B.V. voor de gevolgen daarvan. Dit geldt in
het bijzonder voor werkzaamheden in het kader van de desbetreffende Overeenkomst of (enige)
andere Overeenkomst(en) met Opdrachtgever.
Voor alle door Medewerker van GOOSSENS B.V. op verzoek van Opdrachtgever gemaakte
overwerkuren (boven de 8 uren per werkdag) tussen maandagochtend 06.00 uur en vrijdagavond
20.00 uur geldt een toeslag van 50% op het in de Overeenkomst overeengekomen tarief per
tijdseenheid, toegerekend naar uren. Uren, gemaakt na 24.00 uur worden geacht te behoren tot de
daarvoor gelegen werkdag. Voor overwerk tussen vrijdagavond 20.00 uur en maandagochtend 06.00
uur geldt een toeslag van 100% op het in de Overeenkomst overeengekomen tarief per tijdseenheid,
toegerekend naar uren. Genoemde overwerkuren zullen op het tijdregistratieformulier duidelijk worden
aangegeven.
Naast de in lid 1 van dit artikel bedoelde vergoedingen, verplicht Opdrachtgever zich aan GOOSSENS
B.V. alle daadwerkelijk door GOOSSENS B.V. en/of Medewerkers in verband met de uitvoering van de
werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst gemaakte kosten te vergoeden, voor zover deze
kosten redelijkerwijs noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van genoemde werkzaamheden. GOOSSENS
B.V. en/of Medewerkers zullen voordat zulke kosten worden gemaakt te allen tijde toestemming vragen
aan Opdrachtgever.

8.

Vertrouwelijke informatie en Geheimhouding

8.1.

Elk van de partijen staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de Overeenkomst van de
andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder
geval als vertrouwelijk worden beschouwd als deze door de andere partij als zodanig is aangegeven.
Informatie zal in ieder geval niet als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze van openbare
bekendheid is of expliciet door de andere partij is vermeld dat geheimhouding ervan niet wordt
verlangd.
Partijen zijn over een weer gehouden ervoor zorg te dragen dat personeel c.q. Medewerkers de onder
lid 1 bedoelde geheimhoudingsplicht in acht nemen.
Partijen zullen elkaar niet op onredelijke gronden toestemming weigeren het bestaan van een relatie
tussen beide partijen publiekelijk bekend te maken.

8.2.
8.3.

9.

Eigendomsrechten

9.1.

Alle intellectuele en industriële (eigendoms-) rechten die - waar en wanneer dan ook - ten aanzien van
de uitvoering en/of de resultaten van de in de Overeenkomst omschreven werkzaamheden kunnen of
zullen kunnen worden uitgeoefend, berusten bij GOOSSENS B.V.
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9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

Door betaling van de daarop betrekking hebbende facturen verwerft Opdrachtgever een gebruiksrecht
op exemplaren van door GOOSSENS B.V. verstrekte werken, rapporten, adviezen etcetera, ongeacht
de vorm die deze hebben. Dit gebruiksrecht is beperkt tot Opdrachtgever en de ondernemingen
waarvan Opdrachtgever de meerderheid van de stemgerechtigde aandelen bezit of anderszins
volledige zeggenschap heeft verworven. Het is Opdrachtgever niet toegestaan dit gebruiksrecht om
niet, tegen betaling of op welke wijze dan ook, geheel of gedeeltelijk af te staan aan enige derde, tenzij
GOOSSENS B.V. voorafgaande schriftelijke toestemming daartoe heeft verleend.
Knowhow, methoden, systemen etcetera die ten grondslag liggen aan en/of worden gehanteerd bij de
uitvoering van de werkzaamheden van GOOSSENS B.V. vallen niet onder het in artikel 9 lid 2
beschreven gebruiksrecht.
Opdrachtgever vrijwaart GOOSSENS B.V. uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden, op inbreuk
van diens intellectuele en/of industriële (eigendoms-) rechten, wegens schade voortvloeiend uit de
door haar ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden.
Indien daartoe tussen Opdrachtgever en GOOSSENS B.V. expliciet wordt overeengekomen, en indien
over de voorwaarden waaronder zulks zal geschieden tussen Opdrachtgever en GOOSSENS B.V.
overeenstemming is bereikt, kunnen intellectuele en industriële (eigendoms-) rechten aan
Opdrachtgever worden overgedragen. Voor zover voor de overdracht van dergelijke rechten een
nadere akte is vereist, zal GOOSSENS B.V. op het eerste verzoek van Opdrachtgever aan de
overdracht van zodanige rechten aan Opdrachtgever zijn medewerking verlenen, zonder daarbij
andere voorwaarden te stellen dan eerder expliciet overeengekomen. De eventuele kosten welke
direct of indirect zijn verbonden aan het vestigen c.q. overdragen van zulke intellectuele of industriële
(eigendoms-) rechten komen volledig voor rekening van Opdrachtgever.

10.

Termijnen

10.1.

Alle door GOOSSENS B.V. genoemde termijnen, met uitzondering van de in artikel 7 lid 7 en 8
genoemde termijnen, zullen zo veel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van
een termijn brengt GOOSSENS B.V. niet in verzuim. Indien overschrijding van een termijn dreigt,
zullen GOOSSENS B.V. en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

11.

Beëindiging / Duur van de Overeenkomst

11.1.

Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van een Overeenkomst slechts toe indien de
andere partij, na deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een
redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de
nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de Overeenkomst.
GOOSSENS B.V. kan de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst
door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang beëindigen indien aan Opdrachtgever - al dan
niet voorlopig - surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van de Opdrachtgever
faillissement wordt aangevraagd of indien hij anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichting te
voldoen, of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van
reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. GOOSSENS B.V. zal in geval van een dergelijke
beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.
Bedragen die GOOSSENS B.V. vóór de ontbinding als bedoeld in lid 1 van dit artikel heeft
gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of
geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van ontbinding direct
opeisbaar. Reeds geleverde prestaties die nog niet gefactureerd zijn kunnen geen onderwerp van
ongedaanmaking zijn, tenzij GOOSSENS B.V. ten aanzien van de prestaties in verzuim is.
Ieder der partijen kan een Overeenkomst die is aangegaan voor onbepaalde tijd, opzeggen middels
een aangetekend schrijven en onder gemotiveerde opgave van redenen, met inachtneming van een
opzegtermijn van drie (3) maanden.
De Overeenkomst zal automatisch eindigen na verloop van de daarin overeengekomen duur van de
opdracht, zonder dat daarvoor enige opzegging is vereist.
Bedragen die GOOSSENS B.V. voorafgaand aan beëindiging van een Overeenkomst aan
Opdrachtgever heeft gefactureerd in verband met werkzaamheden die reeds zijn verricht blijven
onverminderd verschuldigd en worden op het moment van beëindiging direct opeisbaar.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.
11.6.

12.

Aansprakelijkheid

12.1.

De aard van de werkzaamheden van GOOSSENS B.V. leidt jegens Opdrachtgever tot een
inspanningsverplichting. GOOSSENS B.V. staat er niet voor in dat enig door haar bij de uitvoering van
de Overeenkomst gebruikt materiaal geen inbreuk maakt op enig octrooi, auteursrecht, handelsgeheim
of eigendomsrecht van derden, waarvan het bestaan haar feitelijk niet bekend is ten tijde van de
uitvoering van de Overeenkomst.
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12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.
12.8.

GOOSSENS B.V. is jegens Opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor directe of indirect schade of
nadeel veroorzaakt door:
* Opdrachtgever zelf of door personen die door Opdrachtgever zijn aangesteld of voor welke
Opdrachtgever verantwoordelijk is;
* diegene die GOOSSENS B.V. tot uitvoering van de werkzaamheden in haar plaats heeft gesteld of
diegene wiens hulp zij heeft ingeroepen tot gedeeltelijke vervulling van de werkzaamheden.
GOOSSENS B.V. zal zich inspannen de overeengekomen werkzaamheden naar beste inzicht en
vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap te verrichten, één en ander
overeenkomstig hetgeen in het kader van de Opdracht mag worden verwacht. Deze verplichting heeft
het karakter van een inspanningsverplichting, omdat geen garantie gegeven wordt met betrekking tot
het resultaat van de door GOOSSENS B.V. geleverde diensten.
Opdrachtgever staat in voor de deugdelijkheid en volledigheid van de aan GOOSSENS B.V. ter
beschikking gestelde gegevens. GOOSSENS B.V. is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door
onvolledigheid of gebrekkigheid van door of namens Opdrachtgever verstrekte informatie.
GOOSSENS B.V. is jegens Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade welke het rechtstreekse
gevolg is van een aan GOOSSENS B.V. toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de
Overeenkomst, indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met
inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden
vermeden.
De maximale aansprakelijkheid van GOOSSENS B.V. is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht,
of, indien de opdracht een looptijd heeft van langer dan zes maanden, tot een totaal van de laatste drie
facturen.
De hiervoor vermelde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is
aan opzet of grove schuld van GOOSSENS B.V. of zijn ondergeschikten.
Aansprakelijkheid van GOOSSENS B.V. jegens Opdrachtgever of derden voor gevolgschade is te
allen tijde uitgesloten. Onder gevolgschade wordt in ieder geval verstaan elke indirecte schade,
bedrijfsschade of indirect verlies. Opdrachtgever zal GOOSSENS B.V. en haar Medewerkers vrijwaren
tegen alle vorderingen, procedures, vonnissen, verliezen, aansprakelijkheden of kosten ter zake,
waaronder medebegrepen de kosten van rechtsbijstand.

13.

Overmacht

13.1.

Indien GOOSSENS B.V. de overeengekomen werkzaamheden niet kan uitvoeren als gevolg van haar
niet toe te rekenen en niet voor haar risico komende omstandigheden, is zij niettemin gerechtigd de
met Opdrachtgever voor het beschikbaar stellen van Medewerkers overeengekomen vergoeding aan
deze in rekening te brengen, mits genoemde omstandigheden te wijten zijn aan Opdrachtgever, of voor
diens risico komen.
GOOSSENS B.V. is niet aansprakelijk, indien en voorzover zij een Overeenkomst geheel of
gedeeltelijk niet kan nakomen door overmacht.
Indien GOOSSENS B.V. door overmacht van blijvende of tijdelijke aard, of door andere
omstandigheden die het GOOSSENS B.V. onredelijk bezwarend maken de Overeenkomst uit te
voeren of verder uit te voeren, wordt verhinderd de Overeenkomst uit te voeren of verder uit te voeren,
is GOOSSENS B.V. gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de
haar verder toekomende rechten, de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden te
beschouwen, dan wel uitvoering of verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
Van overmacht is sprake, indien ten gevolge van enige omstandigheid redelijkerwijs niet of niet meer
van GOOSSENS B.V. kan worden verlangd dat zij haar verplichtingen nakomt dan wel verder nakomt,
ook al was die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voorzienbaar. Van
overmacht is in ieder geval sprake in geval van oproer, oorlog of oorlogsgevaar, natuurrampen,
transportmoeilijkheden, stroomstoringen, machinestoringen, douanestakingen, uitvoer-, invoer- of
doorvoerverboden, werkstakingen bij of boycot van GOOSSENS B.V. of haar toeleveranciers, alsmede
in geval een toeleverancier zijn verplichtingen niet of niet tijdig nakomt, in geval van (langdurige) ziekte
en/of arbeidsongeschiktheid en/of wanprestatie van Medewerkers, zowel indien deze omstandigheden
zich voordoen bij GOOSSENS B.V. als bij derden, alsmede indien enige dwangrechtelijke
overheidsregeling het uitvoeren of verder uitvoeren van de werkzaamheden onmogelijk maakt, en
voorts in geval van alle overige oorzaken die buiten de schuld van GOOSSENS B.V. ontstaan.
Indien GOOSSENS B.V. bij het intreden van de overmacht reeds prestaties geleverd heeft, is zij
gerechtigd deze prestaties te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen.

13.2.
13.3.

13.4.

13.5.
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14.

Vervanging

14.1.

Behoudens het gestelde in artikel 13, zal GOOSSENS B.V. Medewerkers slechts incidenteel en niet
dan na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Opdrachtgever tijdelijk of definitief vervangen.
Opdrachtgever zal zijn toestemming hiervoor niet op onredelijke gronden onthouden. De voor de
oorspronkelijke Medewerkers geldende tarieven zullen bij vervanging niet zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Opdrachtgever kunnen worden verhoogd. Ter bestendiging van de
continuïteit zullen zoveel mogelijk dezelfde personen door GOOSSENS B.V. en Opdrachtgever worden
ingezet.
Bij iedere vervanging van Medewerkers als bedoeld in lid 1 van dit artikel zullen, zonder dat dit voor
Opdrachtgever tot hogere kosten leidt, vervangende Medewerkers beschikbaar gesteld moeten
worden waarvan de deskundigheid, het opleidingsniveau en de ervaring zoveel mogelijk gelijk zullen
zijn aan dat van de oorspronkelijke Medewerkers. Vervanging door Medewerkers met veel mindere
kwalificaties zal slechts bij uitzondering, met schriftelijke motivering, kunnen worden verzocht. In dat
geval zal het in de Overeenkomst vastgestelde tarief tot het voor deze Medewerkers algemeen
gangbare niveau worden verlaagd. De eventuele inwerktijd voor vervangende Medewerkers zal in
overleg met Opdrachtgever worden bepaald en is voor rekening van GOOSSENS B.V. indien en
voorzover tussen partijen een redelijke termijn overeengekomen kan worden.

14.2.

15.

Overige verplichtingen Opdrachtgever

15.1.

Opdrachtgever verplicht zich aan de Medewerkers voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de
werkzaamheden zoals gedefinieerd in de Overeenkomst behoorlijke kantoorruimte, secretariële hulp,
telefoon en andere hulpmiddelen, waaronder begrepen, doch daartoe niet beperkt,
computerapparatuur, werkzaamheden en (hulp)goederen, ter beschikking te stellen.
De hiervoor genoemde werkzaamheden, hulpmiddelen en (hulp)goederen zullen slechts worden
aangewend ten behoeve van de werkzaamheden uit hoofde van de Overeenkomst, tenzij enig ander
gebruik is toegestaan door Opdrachtgever.

15.2.

16.

Premieheffing / Inkomstenbelasting

16.1.

Enige Medewerker van GOOSSENS B.V. zal onder geen enkele omstandigheid kunnen worden
beschouwd als werknemer van Opdrachtgever. Opdrachtgever is derhalve niet aansprakelijk voor
eventueel ter zake van de door de Medewerker verrichte werkzaamheden verschuldigde inkomstenen/of loonbelasting, dan wel premies volksverzekering en/of sociale verzekeringspremies.

17.

Non-concurrentie

17.1.

Partijen verplichten zich, zowel tijdens een opdracht als gedurende een termijn van 1 jaar na het
beëindigen van de Overeenkomst, geen personeel van elkaar in dienst te nemen of pogingen daartoe
aan te wenden, tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de andere partij. Zulks op straffe
van een direct opeisbare boete.
Bij overtreding van het in lid 1 van dit artikel genoemde verbod verbeurt Opdrachtgever aan
GOOSSENS B.V. een direct en ineens zonder sommatie of ingebrekestelling opeisbare boete van
EUR 40.000,== per geval, of zoveel meer indien en naarmate de betrokken schade hoger is.

17.2.

18.

Toepasselijk recht en geschillen

18.1.

Op Overeenkomsten tussen GOOSSENS B.V. en Opdrachtgever is het Nederlands recht van
toepassing.
De rechter in het arrondissement Breda is bevoegd kennis te nemen van geschillen die ontstaan op
grond van een Overeenkomst of daaruit voortvloeiend.

18.2.

19.

Algemeen

19.1.

Wijzigingen van een Overeenkomst of aanvullingen daarop zijn slechts geldig voor zover deze
schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. Deze bepaling laat onverlet het gestelde in artikel 5
lid 1.
Indien één of meer bepalingen van een Overeenkomst nietig zijn of vernietigd worden, zullen de
overige bepalingen van deze Overeenkomst onverminderd van kracht blijven. Partijen zullen over de
bepalingen welke nietig zijn of vernietigd worden overleg plegen teneinde een vervangende regeling te
treffen onder voorbehoud dat de strekking van deze Overeenkomst in zijn geheel behouden blijft.

19.2.

¶¶¶
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