Algemene voorwaarden
Artikel 1 Toepasselijkheid
1.1 KSO Nederland en Keurmerk Sociale Onderneming, hierna te noemen: Opdrachtnemer is een
kennisnetwerk en certificeringsbureau dat zich richt op de bevordering van duurzaam, sociaal en
maatschappelijk verantwoord en betrokken ondernemen bij organisaties en bedrijven.
1.2 Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende of
vervolgopdrachten die aan opdrachtnemer worden gegeven.
1.3 De toepasselijkheid van eventuele andere algemene of inkoopvoorwaarden van opdrachtgever
worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Artikel 2 Offertes en aanbiedingen
2.1 Alle offertes en aanbiedingen van opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn
voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of
aanbieding op generlei wijze recht worden ontleend.
2.2 Opdrachtnemer kan niet aan haar offerte of aanbieding worden gehouden indien opdrachtgever
redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een
kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van
overheidswege, eventueel in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen
reis -en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij dit anders is aangegeven.
2.4 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is
de opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze
afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer met dit nieuwe aanbod instemt.
2.5 Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door opdrachtnemer. Dit geldt ook
indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaald persoon
wordt uitgevoerd. De werking van artikelen 7:404 en 7:402 lid 2 BW wordt uitgesloten.
2.6 De opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten
van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden
die voor de opdrachtgever zijn of worden verricht.
Artikel 3 Gegevens
3.1 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat
deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze
noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden
verstrekt. Indien er voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de
opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op
te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke
tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
3.2 De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens aan de
opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld.
Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
4.1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
overeenkomst te ontbinden, indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet,
niet volledig of niet tijdig nakomt of na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis
gekomen omstandigheden goede grond geeft te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet
zal nakomen, alsmede indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om
zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze
zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever
niet langer van de opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de
oorspronkelijk overeengekomen commissies na zal komen. Voorts is opdrachtnemer bevoegd de
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overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat
nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen
die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van
de opdrachtnemer kan worden gevergd.
4.2 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de
opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien de opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen
opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de overeenkomst. Indien opdrachtnemer tot opschorting
of ontbinding overgaat is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die
daardoor bij opdrachtgever op enigerlei wijze zijn ontstaan.
4.3 Indien de ontbinding aan de opdrachtgever is toe te rekenen, is zij verplicht de schade die
opdrachtnemer hierdoor lijdt te vergoeden, waaronder begrepen doch niet uitsluitend de kosten,
daardoor direct en indirect ontstaan.
4.4. Ingeval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van
beslaglegging ten laste van de opdrachtgever, van schuldsanering of andere omstandigheden
waardoor opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken staat het
opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen, dan wel de
overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige
schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever zijn in
dat geval onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 5 Misbruik
5.1 Wanneer een organisatie ten onrechte het Keurmerk gebruikt als zijnde afgegeven middels een
certificaat door of verkregen toestemming van gebruik Keurmerklogo van de opdrachtnemer, in de
communicatie met anderen, op welke wijze dan ook, wordt een direct opeisbare schadeloosstelling
geëist van € 5.000,- exclusief BTW per overtreding.
5.2 Wanneer na sommatie te stoppen met het oneigenlijk gebruik van het Keurmerk deze niet teniet
wordt gedaan, wordt dit gezien als een hernieuwde overtreding en derhalve wederom belast met
direct opeisbare som van € 5.000,- exclusief BTW.
Artikel 6 Overmacht
6.1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de
opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te
wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, rechtshandelingen en in het verkeer geldende
opvatting voor haar rekening komt.
6.2. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der
partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade
aan de andere partij.
6.3. Voor zover opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de
overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of zal deze kunnen nakomen, en aan het
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer
gerechtigd om dit reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De
opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke
overeenkomst.
Artikel 7 Betaling
7.1 De door opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden worden vooraf gedeclareerd bij
opdrachtgever. Aanvullende opdrachten worden separaat gefactureerd met een betalingstermijn
van acht dagen netto.
7.2 Indien een declaratie niet binnen de geldende betalingstermijn van acht dagen wordt voldaan is
de opdrachtgever rente verschuldigd van 1% per maand.
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7.3 Indien een declaratie of voorschot niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is
opdrachtnemer gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten, nadat opdrachtgever daarvan op de
hoogte is gesteld. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze
opschorting en van de werkzaamheden.
Artikel 8 Rechts-en forumkeuze
8.1 Op de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van
toepassing.
8.2 De Rechtbank Arnhem is, naast de rechtbank die volgens Nederlands Burgerlijk Procesrecht
bevoegd is, altijd bevoegd van een geschil tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kennis te nemen.
Artikel 9 Overig
9.1 Indien een van de artikelen uit deze algemene voorwaarden vernietigbaar blijkt te zijn blijven de
overige voorwaarden in stand.
9.2 Op deze algemene voorwaarden kan alleen bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.
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