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Inleiding
De basis van onze Algemene voorwaarden is samenwerking, gezond verstand en redelijkheid.
Indien de Algemene voorwaarden geen uitsluitsel geven over hoe om wordt gegaan met
bepaalde situaties, dan wordt in overleg bepaald wat de meest praktische oplossing voor alle
betrokkenen.
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1. Toepassing Algemene voorwaarden
1.1.
De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten tussen
Stichting Knowledge for Nature, kvk 66552869 (opdrachtnemer) en degene aan wie
wij onze diensten aanbieden (opdrachtgever).
1.2.
Wanneer de Algemene voorwaarden niet dekkend zijn op bepaalde
onderwerpen, wordt vanuit redelijkheid, samenwerking en gezond verstand gezocht
naar een geschikte oplossing voor de betrokken partijen.
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2. Offertes en aanbiedingen
2.1.
Aan alle offertes en aanbiedingen zit een geldigheidstermijn van 30 dagen na
aanbieding gekoppeld. Is deze datum verstreken, dan kunnen er geen rechten worden
ontleend aan de aanbieding.
2.2.
De opdrachtnemer kan altijd de geldigheid van een offerte of aanbieding
verlengen, dit gebeurt schriftelijk.
2.3.
Indien er, per abuis, een fout in de offerte is geslopen die de opdrachtgever
redelijkerwijs kan interpreteren als vergissing of verschrijving, dan mag er vanuit het
kader van samenwerking en redelijkheid worden verwacht dat de aanbieding als niet
geldig wordt beschouwd.
2.4.
De prijzen in de offerte zijn exclusief BTW en andere heffingen.
2.5.
Een offerte kan niet automatisch als basis voor toekomstige offertes worden
beschouwd.
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3. Contractduur, uitvoeringstermijn, wijzigingen
3.1.
De contractduur is voor onbepaalde tijd, tenzij dit anders is vermeld in de
aanbieding of offerte,
3.2.
De opdrachtnemer zal de opdracht naar beste inzicht en
vermogen/vakmanschap uitvoeren.
3.3.
De opdrachtnemer heeft het recht om (delen van) het werk uit te besteden
aan derden.
3.4.
De opdracht zal binnen afgesproken termijnen uitgevoerd worden, tenzij dit
(door onvoorziene omstandigheden) niet langer realistisch is. Er zal in dat geval,
samen met de opdrachtgever, worden gekeken naar een nieuwe planning.
3.5.
Het wijzigen van een opdracht gebeurt altijd in overleg tussen opdrachtgever
en opdrachtnemer.
3.6.
Indien de werkzaamheden aantoonbaar niet naar tevredenheid zijn uitgevoerd,
kan worden afgezien van het verzoek tot een donatie.
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4. Tussentijdse ontbinding opdracht/contract
4.1.
Bij het niet nakomen van gemaakte afspraken uit het contract/opdracht door
zowel opdrachtgever als opdrachtnemer worden overgegaan tot ontbinding van het
contract/opdracht.
4.2.
Ook bij extreme omstandigheden kan worden overgegaan tot ontbinding, denk
aan faillissement, overlijden, familieleed, etc.
4.3.
Bij ontbinding door opdrachtgever en opdrachtnemer zal er in redelijkheid
worden gekeken naar compensaties/donaties/schadevergoeding.
4.4.
Bij ontbinding zal de opdrachtnemer het recht hebben om een verzoek tot
donatie in te dienen voor de reeds uitgevoerde werkzaamheden, tenzij deze stroken
met redelijkheid.
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5. Donaties
5.1.
Verzoeken tot donaties zullen worden gedaan wanneer (een deel) van de
werkzaamheden is uitgevoerd,
5.2.
Indien er geen termijnen voor het verzoek tot donaties zijn opgenomen in de
aanbieden, mogen deze naar inzicht van de opdrachtnemer worden ingediend. Er
kunnen ook daarna nog afspraken worden gemaakt over termijnen.
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6. Aansprakelijkheid
6.1.
De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gevallen die zijn ontstaan op basis
van ontbrekende of onjuiste informatie,
6.2.
Er is alleen sprake van aansprakelijkheid bij directe schade door de
opdrachtnemer.
6.3.
Onder directe schade wordt verstaan; die schade waarvan de oorzaak in zijn
geheel en uitsluitend bij de opdrachtnemer ligt en waarbij dit duidelijk aantoonbaar is.
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7. Intellectueel eigendom
7.1.
Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem
toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn
zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij
geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtnemer ter kennis van derden
wordt gebracht.
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8. Toepassing van rechtspraak bij geschillen
8.1.
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het
Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk
in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking
betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens
Koopverdrag wordt uitgesloten.
8.2.
De rechter in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd
van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin
heeft Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet
bevoegde rechter.
8.3.
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het
uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
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Wijzigingen per versie
•

1.0 versie opgesteld als vervanger voor de informatie op de website. Doel is geweest
om de algemene voorwaarden te vereenvoudigen.
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