Algemene Voorwaarden Ergosentric
Definities
Ergosentric: mevrouw A. Commijs, handelend als eenmanszaak onder de naam Ergosentric,
gevestigd en kantoorhoudende te (3032 BN) Rotterdam aan de Noordsingel 250, 3 e etage,
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 60105453.
Opdrachtgever: de (rechts-)persoon aan wie een aanbod van Ergosentric is gericht of met
wie Ergosentric een overeenkomst heeft gesloten.
Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1.

Deze algemene voorwaarden zijn – met uitsluiting van algemene voorwaarden van
de Opdrachtgever - van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Ergosentric en
Opdrachtgever, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of
schriftelijke overeenkomsten en de uitvoering daarvan, ook na het beëindigen van
een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden
zijn afgeweken.

1.2.

Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of
vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.
Ergosentric en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen
ter vervanging van de nietige c.q. vernietigbare bepaling(en) overeen te komen,
waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepaling(en) in acht worden genomen.

Artikel 2. Totstandkoming en inhoud overeenkomst
2.1.

Alle offertes van Ergosentric zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen,
vrijblijvend en dertig dagen geldend, waarbij de gedane offerte slechts wordt
beschouwd als uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht. Ergosentric is eerst
gebonden nadat de opdracht over en weer tussen partijen schriftelijk is bevestigd
door ondertekening van de offerte door Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever
schriftelijke bevestiging nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Ergosentric een
aanvang met het uitvoeren van de opdracht maakt, dan zal de inhoud van de offerte
als overeengekomen gelden. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden
Ergosentric eerst nadat deze schriftelijk door Ergosentric zijn bevestigd.

Artikel 3. Uitvoering en wijziging van de overeenkomst
3.1.

Ergosentric zal de overeenkomst conform de offerte naar beste inzicht en vermogen,
overeenkomstig de richtlijnen van de Beroepsvereniging Jobcoaches Nederland en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitvoeren op grond van de op dat

moment bekende stand der wetenschap en neemt de door Opdrachtgever kenbaar
gemaakte wensen daarbij zoveel mogelijk in acht.
3.2.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft
Ergosentric het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
Indien en voor zover de kosten van ingeschakelde derden door de desbetreffende
derde(n) rechtstreeks aan Opdrachtgever worden gefactureerd, is Opdrachtgever
gehouden deze kosten binnen de door de derde(n) aangegeven betalingstermijn
rechtstreeks aan deze derde(n) te voldoen.

3.3.

Ergosentric baseert zich bij de uitvoering van de werkzaamheden op de door
Opdrachtgever verstrekte gegevens en bescheiden. Opdrachtgever staat in voor de
juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Ergosentric ter beschikking
gestelde gegevens en bescheiden.

3.4.

Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en bescheiden, waarvan
Ergosentric aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever
redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van
de overeenkomst, tijdig in de door Ergosentric gewenste vorm en op de door
Ergosentric gewenste wijze aan Ergosentric worden verstrekt. Indien de voor de
uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en bescheiden niet, niet tijdig
of niet behoorlijk aan Ergosentric zijn verstrekt, heeft Ergosentric het recht de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

3.5.

Ergosentric is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat
Ergosentric is uit gegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of
onvolledige gegevens en bescheiden, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor
haar kenbaar behoorde te zijn.

3.6.

Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan
Ergosentric de uitvoering van die onderdelen, die tot een volgende fase behoren
opschorten tot dat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase
schriftelijk heeft goedgekeurd.

3.7.

Indien Opdrachtgever onvoldoende of onjuiste informatie aan Ergosentric verstrekt
of heeft verstrekt, heeft Ergosentric in aanvulling op artikel 8 het recht de
overeenkomst te ontbinden en Opdrachtgever aansprakelijk te stellen voor
eventueel hieruit voortvloeiende schade.

3.8.

Ergosentric is niet verplicht aanwijzingen van Opdrachtgever in de uitvoering van de
overeenkomst op te volgen, voor zover deze niet tijdig zijn gegeven en/of deze geen
redelijke aanwijzingen zijn en/of het aanwijzingen betreft die de inhoud of omvang

van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen. Indien echter
dergelijke aanwijzingen worden opgevolgd, zullen de desbetreffende
werkzaamheden worden vergoed conform artikelen 3.12 t/m 3.14..
3.9.

Indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde
persoon, zal Ergosentric steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een
of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.

3.10.

In geval medewerkers van Ergosentric op de locatie van Opdrachtgever
werkzaamheden verrichten, zal Opdrachtgever kosteloos voor de, door die
medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals -indien van toepassing- een
werkruimte met telecommunicatiefaciliteiten etc. zorgdragen. Opdrachtgever zal
Ergosentric vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van Ergosentric
daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade
lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van Opdrachtgever of van
onveilige situaties in diens organisatie.

3.11.

Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van Ergosentric aanleiding
geeft, is Ergosentric gerechtigd een overeengekomen training te combineren met
één of meer andere trainingen met één of meer andere deelnemers, of deze op een
latere datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden.

3.12.

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering noodzakelijk is om de door Ergosentric te verrichten werkzaamheden te
wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de
overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

3.13.

Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd, of aangevuld,
kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed.
Ergosentric is in dat geval nimmer aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever
en/of derden.

3.14.

Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve
consequenties heeft, zal Ergosentric Opdrachtgever hierover inlichten. Indien een
vast honorarium is overeengekomen, zal Ergosentric daarbij tevens aangeven in
hoeverre de wijziging en/of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van
het honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 4. Honorarium
4.1.

Ergosentric verricht de opdracht tegen het overeengekomen honorarium per uur of
tegen het overeengekomen vaste honorarium voor de opdracht. Alle genoemde
bedragen, prijzen, kostenramingen etc. zijn exclusief BTW en andere heffingen van
overheidswege.

4.2.

Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden
vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend
volgens de gebruikelijke uurtarieven van Ergosentric, geldende voor de periode
waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief
is overeengekomen. Het uurtarief wordt per opdracht door Ergosentric vastgesteld.

Artikel 5. Betaling
5.1.

Facturatie door Ergosentric vindt plaats in perioden of in één keer of per trajectfase,
steeds conform de offerte en bij gebreke van een afspraak daarover steeds
maandelijks achteraf. Ergosentric is gerechtigd voorafgaand aan de uitvoering van de
werkzaamheden of fasen daarvan steeds een voorschot van Opdrachtgever te
verlangen.

5.2.

Betalingen van Opdrachtgever dienen plaats te vinden binnen veertien dagen na
factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Het recht op mogelijke verrekening,
korting en/of opschorting van betaling door Opdrachtgever is uitdrukkelijk
uitgesloten.

5.3.

Indien na het verstrijken de betalingstermijn geen (volledige) betaling is ontvangen,
verkeert de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor een
nadere in gebreke stelling is vereist. Opdrachtgever is vanaf dan wettelijke
handelsrente verschuldigde ex artikel 6:119a BW, of in het geval van een
consument-Opdrachtgever de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW. Alle
buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten in verband met de te late
betalingen van Opdrachtgever, komen ten laste van de Opdrachtgever. De
buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van het factuurbedrag,
met een minimum van € 150,- exclusief BTW per factuurbedrag, één en ander
onverminderd het recht van Ergosentric om betaling van de eventuele hogere
werkelijke buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten van Opdrachtgever te
vorderen.

5.4.

Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van alle
verschuldigde kosten en rente en vervolgens ter voldoening van opeisbare facturen
die het langst openstaan, ook indien Opdrachtgever vermeldt dat de voldoening
betrekking heeft op een latere factuur.

5.5.

Ergosentric heeft het retentierecht op alle zich onder haar bevindende gegevens,
papieren en andere goederen, tot aan het moment waarop Opdrachtgever al
hetgeen hij aan Ergosentric verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 6. Levering
6.1.

Als datum van levering geldt de datum waarop Ergosentric de door Ergosentric te
verrichten werkzaamheden heeft aangeboden. Als plaats van levering geldt de plaats
van vestiging van Ergosentric.

6.2.

Indien een datum of termijn van levering wordt overeengekomen, wordt dit in de
offerte of opdrachtbevestiging opgenomen. Datum of termijn van levering geldt
steeds bij benadering en is nimmer een fatale termijn. Overschrijding van de datum
of termijn geeft Opdrachtgever niet het recht om de overeenkomst te ontbinden of
schadevergoeding te vorderen. Bij niet-tijdige levering dient Opdrachtgever
Ergosentric schriftelijk in gebreke te stellen met een termijn voor nakoming van
minimaal veertien dagen, tenzij de redelijkheid en billijkheid gezien de aard en
omvang van de opdracht onder de gegeven omstandigheden een langere termijn
rechtvaardigen.

6.3.

Indien levering in fasen is overeengekomen, geldt het gestelde in artikel 6.2. voor de
overeengekomen datum en/of termijn van elke fase.

Artikel 7. Klachten
7.1.

Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen 8
dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de
betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Ergosentric. Klachten
over facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te worden gemeld
aan Ergosentric.

7.2.

Ingeval van een terecht uitgebrachte klacht heeft Ergosentric de keuze tussen
aanpassing van het in rekening gebrachte tarief, het kosteloos verbeteren of
opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk
niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van door
Opdrachtgever reeds betaald tarief.

7.3

Klachten als in artikel 7.1 genoemd, schorten de betalingsverplichting van
Opdrachtgever niet op.

7.4.

Klachten van een door de Opdrachtgever aangewezen deelnemer aan de
overeenkomst, over de dienstverlening jegens de deelnemer, worden door
Ergosentric volgens het daartoe opgestelde klachtenreglement afgehandeld.

Artikel 8. Beëindiging of annulering van de overeenkomst
8.1.

Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst
slechts toe indien de andere partij, na een 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.
8.2.

Indien de overeenkomst naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt,
maar voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed
zakelijk overleg en onder opgave van redenen door een schriftelijke opzegging
worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is
overeengekomen, dient bij de opzegging een termijn van drie maanden in acht te
worden genomen. Tijdens de opzegtermijn gelden de afspraken uit de overeenkomst
tussen partijen onverkort, inclusief de betalingsverplichting van Opdrachtgever.
Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn
gehouden.

8.3.

Partijen kunnen de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke
tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of
gedeeltelijk beëindigen indien -al dan niet voorlopig- surséance van betaling wordt
verleend, indien ten aanzien van faillissement wordt aangevraagd of indien hun
onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van
reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Partijen zullen wegens deze
beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

8.4

Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 8.1.
reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze
prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van
ongedaanmaking zijn, tenzij Ergosentric ten aanzien van die prestaties in verzuim is.
Bedragen die Ergosentric vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met
hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd,
blijven met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde, onverminderd
verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

8.5.

De vorderingen van Ergosentric op Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de
volgende gevallen: na het sluiten van de overeenkomst aan Ergosentric ter kennis
gekomen omstandigheden geven Ergosentric goede grond te vrezen dat
Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen en/of indien Ergosentric
Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te
stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. In de
genoemde gevallen is Ergosentric bevoegd de verdere uitvoering van de
overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te
gaan, één en ander onverminderd het recht van Ergosentric schadevergoeding te
vorderen.

8.6.

Ergosentric heeft het recht om zonder opgaaf van redenen de overeengekomen
begeleiding/training te annuleren of deelname van Opdrachtgever dan wel door
Opdrachtgever aangewezen deelnemers te weigeren, in welke gevallen
Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan
Ergosentric betaalde bedrag. Ergosentric zal wegens deze annulering nimmer tot
enige schadevergoeding zijn gehouden.

8.7.

Opdrachtgever heeft het recht voorafgaand aan uitvoering van de overeenkomst
deze schriftelijk te annuleren uitsluitend onder de navolgende voorwaarden: Bij
annulering langer dan een maand voor aanvang van de overeenkomst is
Opdrachtgever verplicht 50% van het overeengekomen honorarium te voldoen. Bij
annulering korter dan een maand voor aanvang van de overeenkomst is
Opdrachtgever verplicht 100% van het overeengekomen honorarium te voldoen. Het
recht op annulering door de Opdrachtgever vervalt op het moment van aanvang van
de overeenkomst.

8.8.

In geval Opdrachtgever dan wel door Opdrachtgever aangewezen deelnemer
tussentijds de overeenkomst beëindigt of anderszins niet aan de uitvoering van de
overeenkomst deelneemt, heeft Opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.
Opdrachtgever is in dat geval aansprakelijk voor de door Ergosentric hierdoor
geleden schade.

Artikel 9. Aansprakelijkheid en vrijwaring Ergosentric
9.1

Ergosentric is niet aansprakelijk voor:
a. fouten of tekortkomingen in gegevens en bescheiden die door de Opdrachtgever
ter hand zijn gesteld;
b. misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de
overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de
Opdrachtgever of in omstandigheden welke zijn toe te rekenen aan Opdrachtgever,
zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke
gegevens en bescheiden en het weigeren van deelnemen door een door
Opdrachtgever aangewezen deelnemer aan de overeenkomst;
c. fouten of tekortkomingen van door of namens de Opdrachtgever ingeschakelde
derden;
d. fouten of tekortkomingen in de overeenkomst, indien de Opdrachtgever,
overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6. zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel
in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van
heeft gemaakt;

9.2

Ergosentric is uitsluitend aansprakelijk voor aan haar toerekenbare, directe schade.
Onder directe schade wordt enkel verstaan:
a. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor
zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
b. de eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van
Ergosentric aan de overeenkomst te laten beantwoorden;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de
Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe
schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

9.3

Aansprakelijkheid van Ergosentric voor alle overige dan voornoemde schade, zoals
indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of
vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

9.4

Behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Ergosentric is de
aansprakelijkheid van Ergosentric voor schade uit hoofde van een overeenkomst of
van een jegens de Opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad beperkt tot het
factuurbedrag dat op het uitgevoerde gedeelte van de opdracht betrekking heeft,
verminderd met de door de Ergosentric gemaakte kosten ten behoeve van
Opdrachtgever.

9.5

De aansprakelijkheid van Ergosentric is beperkt tot het bedrag dat voor een
schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of indien het een
duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van 6 maanden.
De aansprakelijkheid van Ergosentric is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit
hoofde van de beroeps/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Ergosentric in het
betreffende geval zal worden uitgekeerd.

9.6.

De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten
behoeve van de door Ergosentric voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde
derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze
aansprakelijkheidsbeperking hebben.

9.7.

Opdrachtgever vrijwaart Ergosentric voor vorderingen van derden wegens schade
die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Ergosentric onjuiste of onvolledige
gegevens en bescheiden heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de
schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen zijnerzijds dan wel
veroorzaakt is door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van
Ergosentric.

Artikel 10. Overmacht
10.1.

In geval van overmacht, zijnde een niet-toerekenbare tekortkoming van Ergosentric
in de nakoming van haar verplichtingen, heeft Ergosentric het recht om op grond
daarvan de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de met Opdrachtgever
gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Ergosentric is in geval
van opschorting of ontbinding in geval van overmacht nimmer gehouden tot enige
schadevergoeding of garantie jegens Opdrachtgever en/of derde(n).

10.2.

Als overmacht/niet toerekenbare tekortkoming zal onder meer worden beschouwd:
staking, uitsluiting, brand, machinebreuk en andere bedrijfsstoornissen, hetzij bij
Ergosentric, hetzij bij leveranciers van goederen en/of diensten, transportstoringen
en andere buiten de macht van Ergosentric gelegen gebeurtenissen, waaronder
(maar niet uitsluitend) oorlog, blokkade, oproep, epidemie, devaluatie, overstroming
en stormen, alsmede plotselinge verhoging van invoerrechten en accijnzen en/of
belastingen, vertraging of uitblijven van levering door leveranciers, het niet
verkrijgen van benodigde vergunningen en andere overheidsmaatregelen.

10.3.

Ergosentric is gerechtigd in geval van gedeeltelijke ontbinding het niet-ontbonden
gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk aan Opdrachtgever te factureren.

Artikel 11. Intellectuele eigendomsrechten, geheimhouding en privacy
11.1.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, komen alle uit de opdracht
voortkomende rechten van intellectuele eigendom - waaronder het auteursrecht toe aan Ergosentric.

11.2.

Alle door Ergosentric verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, software enz.,
zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet
door hem zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Ergosentric, worden
verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

11.3.

Ergosentric behoudt tevens het recht 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.

11.4.

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie
die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben
verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is
medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

11.5.

Ergosentric zal haar verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door haar
ingeschakelde derden.

11.6.

Ergosentric zal zich bij het registreren en verwerken van persoonsgegevens van door
de Opdrachtgever aangewezen deelnemers aan de overeenkomst, houden aan het
daartoe opgestelde privacyreglement.

11.7.

Dit artikel is ook van toepassing na beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 12. Aard en duur van de overeenkomst
12.1.

Ergosentric behartigt de belangen van Opdrachtgever binnen de grenzen van de
verstrekte opdracht. Wanneer Opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan
anderen dan Ergosentric wenst te verstrekken, dient hij Ergosentric hiervan op de
hoogte te stellen. Ook indien Opdrachtgever een zelfde opdracht reeds eerder aan
een ander heeft verstrekt, dient hij Ergosentric hiervan op de hoogte te stellen.

12.2.

Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt overeengekomen, dan wel zulks uit de
aard van de opdracht voortvloeit, geldt de opdracht van Opdrachtgever aan
Ergosentric voor onbepaalde tijd.

Artikel 13. Overdracht en plichten
13.1.

Geen der partijen is gerechtigd de rechten en plichten uit onder deze voorwaarden
gesloten overeenkomsten voortvloeiend geheel of gedeeltelijk aan derden over te
dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij en
behoudens gevallen genoemd in deze algemene voorwaarden.

13.2.

In de situatie dat de (relevante activiteit[en] van de) onderneming van
Opdrachtgever om welke reden, op welke wijze en in welke vorm dan ook wordt
samengebracht met, dan wel wordt voortgezet in een andere onderneming, ontstaat
er voor wat betreft de nakoming van de onder lid 1 bedoelde verplichtingen van
Opdrachtgever een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke en
opvolgende onderneming.

Artikel 14. Rechts- en forumkeuze
14.1.

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende
verbintenissen tussen Ergosentric en Opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht
van toepassing, zulks ongeacht de vraag waar deze verbintenissen moeten worden
uitgevoerd.

14.2.

Alle eventuele geschillen voortvloeiend uit de aanbiedingen, met Ergosentric
gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen en/of geschillen
dienen – wanneer partijen daar in onderling overleg geen oplossing voor vinden uitsluitend te worden beslecht door de Rechtbank te Rotterdam.

Gedeponeerd ter griffie van de Kamer van Koophandel te Rotterdam op 7 januari
2015 onder depotnummer 60105453.

