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ALGEMENE VOORWAARDEN

Coöperatieve Vereniging Q u.a.,
gevestigd te Amsterdam,
gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel te Amsterdam.
Artikel 1
Definities
1.1
Q: de Coöperatieve Vereniging Q, u.a..
1.2
Cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon met
wie de overeenkomst is aangegaan.
1.3
De voorwaarden: de onderhavige algemene
voorwaarden.
1.4
Dag: een kalenderdag niet zijnde een
zaterdag, zondag, of algemeen erkende
feestdag.
1.5
Dienst(en): de in de overeenkomst en
voorwaarden genoemde en gedefinieerde
dienst(en).
Artikel 2
De algemene voorwaarden
2.1
De algemene voorwaarden kunnen door Q
ter zake de tussen partijen vigerende
overeenkomsten, na overeenstemming
hiertoe met Cliënt, worden gewijzigd. De
gewijzigde voorwaarden treden in werking
30 dagen na ontvangst ervan door Cliënt. De
gewijzigde voorwaarden zullen alsdan de
bestaande voorwaarden integraal vervangen
en van toepassing zijn op de lopende
overeenkomsten.
Artikel 3
Aanbieding en overeenkomst
3.1
Deze algemene voorwaarden zijn van
toepassing op alle aanbiedingen en
overeenkomsten waarbij Q goederen en/of
diensten van welke aard ook aan Cliënt
levert, ook indien deze goederen of diensten
niet (nader) in deze voorwaarden zijn
omschreven, dit met terzijdestelling van de
inkoop- of andere voorwaarden van Cliënt.
Afwijkingen op deze algemene voorwaarden
zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk
schriftelijk zijn overeengekomen. Voor
zover de Cliënt de onderhavige algemene
voorwaarden niet overeenkomt met haar
relaties, geschiedt zulks voor eigen
rekening en risico van cliënt en vrijwaart
zij Q ter zake.
3.2
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij
in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is
aangegeven.
3.3
Indien enige bepaling van de algemene
voorwaarden nietig is of vernietigd wordt,
zullen de overige bepalingen van deze
algemene voorwaarden volledig van kracht
blijven en zullen Q en Cliënt in overleg
treden teneinde nieuwe bepalingen ter
vervanging van de nietige c.q. vernietigde
bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel
mogelijk het doel en de strekking van de
nietige c.q. vernietigde bepaling in acht
worden genomen.
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Artikel 4
Prijs, betaling en
verrekening
4.1
Alle prijzen zijn, tenzij schriftelijk
uitdrukkelijk anders overeengekomen,
exclusief omzetbelasting (BTW) en andere
heffingen welke van overheidswege worden
opgelegd.
4.2
In geval van een overeenkomst waarin sprake
is van door Cliënt te betalen periodiek
vervallende bedragen, geldt dat Q, tenzij
schriftelijk uitdrukkelijk anders
overeengekomen, gerechtigd is door middel
van een schriftelijke kennisgeving, met
inachtneming van een termijn van drie
maanden de geldende prijzen en tarieven te
wijzigen.
4.3
Indien Cliënt niet instemt met de gewijzigde
prijzen dient hij dat binnen 30 dagen na
ontvangst van deze gewijzigde prijzen aan Q
kenbaar te maken. Alsdan heeft Q de keuze
de overeenkomst voort te zetten op basis
van de oude prijzen, danwel de
overeenkomst bij aangetekend schrijven met
inachtname van een opzegtermijn van 6
maanden te beëindigen.
4.4
Alle facturen zullen door Cliënt worden
betaald overeenkomstig de op de factuur
vermelde betalingscondities. Bij gebreke
van specifieke condities zal Cliënt binnen 30
dagen na factuurdatum de factuurbedragen
dienen te voldoen.
4.5
Indien Cliënt de verschuldigde bedragen
niet binnen de overeengekomen termijn
voldoet, zal Cliënt, over het openstaande
bedrag de wettelijke rente zijn
verschuldigd. Indien Cliënt na een nadere
ingebrekestelling nalatig blijft de
vordering te voldoen, kan de vordering uit
handen worden gegeven, in welk geval
Cliënt naast het alsdan verschuldigde
bedrag tevens gehouden zal zijn tot
volledige vergoeding van de
buitengerechtelijke kosten waarvan de
hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van
het totale te vorderen bedrag.
4.6
Het is aan het uitsluitend oordeel van Q ten
laste van welke openstaande facturen zij
ongespecificeerde betalingen van Client
brengt.
4.7
Partijen sluiten ieder beroep op
verrekening uit.
Artikel 5
Rechten van intellectuele of
industriële eigendom
5.1
Alle rechten van intellectuele of
industriële eigendom op alle krachtens de
overeenkomst ontwikkelde of ter
beschikking gestelde programmatuur,
apparatuur of andere materialen zoals
analyses, ontwerpen, documentatie,
rapporten, offertes, alsmede voorbereidend
materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij
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5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

Q dan wel haar toeleverancier(s). Cliënt
verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en
bevoegdheden die bij deze voorwaarden of
anderszins schriftelijk worden toegekend
en voor het overige zal Cliënt de
programmatuur of de in de onderhavige
bepaling genoemde materialen niet
verveelvoudigen, openbaarmaken of daarvan
kopieën vervaardigen.
Alle rechten van intellectuele en/of
industriële eigendom op diensten en
producten, alsmede het daarbij behorende
voorbereidende materiaal en de bescheiden
die door Q of door haar ingeschakelde
derden ten behoeve van Cliënt, al dan niet
in samenwerking met Cliënt, worden
ontwikkeld, berusten bij Q dan wel haar
toeleverancier(s), zulks met uitzondering
van hetgeen ter zake schriftelijk
uitdrukkelijk door bevoegde
vertegenwoordigers van partijen anders
wordt overeengekomen.
Cliënt draagt voor zover nodig ter zake de
in lid 1 en 2 bedoelde intellectuele en
industriële eigendomsrechten reeds nu
vooralsdan over aan en verplicht zich zo
nodig onverwijld op eerste schriftelijk
verzoek zijdens Q een nadere akte ter zake
de overdracht van vorenbedoelde
intellectuele en industriële
eigendomsrechten te verstrekken zonder dat
hij daartoe nadere voorwaarden zal stellen.
Cliënt is niet gerechtigd, zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming
zijdens Q, enige wijziging of aanpassing in
de ter beschikking gestelde en al dan niet in
samenwerking met Q ontwikkelde in lid 1 en
2 bedoelde producten en diensten aan te
(doen) brengen, daaronder begrepen
aanduidingen omtrent het vertrouwelijk
karakter en geheimhouding.
Indien Cliënt enige wijziging of aanpassing
in de ter beschikking gestelde en al dan niet
in samenwerking met Q ontwikkelde in lid 1
en 2 bedoelde producten of diensten aan
(doet) brengt(en), daaronder begrepen
aanduidingen omtrent het vertrouwelijk
karakter en geheimhouding, vervallen de
onderhouds- en garantieverplichtingen ter
zake, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk
anders overeengekomen.
Q zal Cliënt vrijwaren tegen elke
rechtsvordering welke gebaseerd is op de
bewering dat door Q ter beschikking
gestelde en/of zelf ontwikkelde produkten
en diensten inbreuk maakt op een in
Nederland geldend recht van intellectuele
of industriële eigendom, zulks onder de
voorwaarde dat Cliënt Q terstond, edoch
uiterlijk binnen 2 dagen na ontdekking
ervan, schriftelijk informeert over het
bestaan en de inhoud van de
rechtsvordering en de afhandeling van de
beweerdelijke inbreuk, waaronder het
treffen van eventuele schikkingen, geheel
overlaat aan Q.
Cliënt zal daartoe zelfstandig alsook op
eerste verzoek de nodige volmachten,
informatie en medewerking aan Q verlenen
om zich, zo nodig in naam van Cliënt, tegen
deze rechtsvorderingen te verweren.
Indien in rechte onherroepelijk vast staat
dat de door Q zelf ontwikkelde of ter
beschikking gestelde produkten of diensten
inbreuk maken op enig aan een derde
toebehorend recht van intellectuele of
industriële eigendom of indien naar het
uitsluitend oordeel van Q een gerede kans
bestaat dat een zodanige inbreuk zich
voordoet, zal Q naar haar keuze a) de
overeenkomst al dan niet partieel
ontbinden, b) het geleverde terugnemen
onder creditering van de verwervingskosten
onder aftrek van een redelijke
gebruiksvergoeding en onder terugneming
van het geleverde, dan wel c) zorgdragen
dat de Cliënt de geleverde, of functioneel
gelijkwaardige produkten en diensten,
ongestoord kan blijven gebruiken.
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5.7

5.8

5.9

5.10

Iedere andere of verdergaande
aansprakelijkheid of vrijwaringverplichting
van Q wegens schending van rechten van
intellectuele of industriële eigendom van
derden is uitgesloten.
Cliënt staat ervoor in dat geen rechten van
derden zich verzetten tegen
beschikbaarstelling aan Q van produkten of
diensten met het doel van gebruik of
bewerking en Cliënt zal Q vrijwaren tegen
elke actie welke is gebaseerd op de bewering
dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of
bewerken inbreuk maakt op enig recht van
derden.
Q aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid
jegens Cliënt wegens enige inbreuk als
bedoeld in de voorgaande leden, indien de
inbreuk samenhangt met het feit dat Cliënt
produkten of diensten heeft aangepast of
gewijzigd, of deze handelingen door derden
heeft laten verrichten, op een andere wijze
dan door Q vermeld.
Q heeft voor aflevering van software of het
ter beschikking stellen van applicaties op
en via het internet in redelijkheid alle
maatregelen getroffen om deze te
controleren op virussen. Cliënt is echter
zelf vóór ingebruikname ook gehouden deze
te controleren op virussen.
Indien Cliënt een virus vermoedt, zal zij Q
daar onverwijld, edoch uiterlijk binnen 2
dagen na ontdekking ervan, van in kennis
stellen. Indien Cliënt aantoont dat de
virussen in de software of via het internet
ter beschikking gestelde applicaties reeds
bestonden op het moment van aflevering of
publicatie door Q, binnen een door Q te
bepalen redelijke termijn, deze virussen
kosteloos verwijderen. Indien dat niet het
geval is zal Q er zich tegen de dan bij haar
geldende tarieven desalniettemin
professioneel voor inspannen deze virussen
te verwijderen. Onder virus wordt verstaan:
gegevens (waaronder begrepen worms,
Trojan horses en andere van derden
afkomstige soortgelijke elementen) die
bedoeld zijn om schade aan te richten aan de
software, waardoor de werking ervan
onmogelijk wordt gemaakt of verhinderd.

Artikel 6
Medewerking door
Cliënt/Klachten
6.1
Cliënt zal Q gedurende de looptijd van
enige overeenkomst alsook daarna tijdig
alle voor de juiste uitvoering van die
overeenkomst noodzakelijke gegevens of
inlichtingen verschaffen en alle
medewerking verlenen.
6.2
In geval medewerkers van Q op locatie voor
Cliënt werkzaamheden verrichten, zal
Cliënt kosteloos voor de door die
medewerkers faciliteiten zorgdragen.
Cliënt zal Q vrijwaren voor aanspraken van
derden, medewerkers van Q daaronder
begrepen, die in verband met de uitvoering
van de overeenkomst schade lijden welke
het gevolg is van het handelen of het
nalaten van Cliënt of van onveilige
situaties in diens organisatie.
6.3
Klachten over uitvoering van enige
overeenkomst door Q dienen door Cliënt
terstond, edoch uiterlijk binnen 24 uur, na
het constateren daarvan aan Q schriftelijk
te worden gemeld.
6.4
Indien de klacht niet terstond of uiterlijk
binnen de termijn genoemd in artikel 6.3
wordt gemeld, kan Q niet aansprakelijk
worden gehouden voor eventuele schade die
het gevolg is van een gebrek in de
uitvoering van de overeenkomst zijdens Q.
Artikel 7
Leveringstermijnen
7.1
Alle door Q geduide termijnen zijn naar
beste weten vastgesteld op grond van de
gegevens die bij het aangaan van de
overeenkomst aan Q bekend waren en zij
zullen zoveel mogelijk in acht worden
genomen.
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7.2

De enkele overschrijding van een termijn
brengt Q niet in verzuim en leidt niet tot
enige aansprakelijkheid voor schade, van
welke aard dan ook, tenzij zulks
schriftelijk uitdrukkelijk is
overeengekomen. De enkele overschrijding
van een termijn door Q geeft Cliënt niet
het recht de overeenkomst te ontbinden, dan
wel zijn verplichtingen op te schorten.

Artikel 8
Ontbinding/beëindiging
8.1
Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot
ontbinding van de overeenkomst slechts toe
indien de andere partij, na schriftelijke
ingebrekestelling waarbij een redelijke
termijn gesteld wordt, toerekenbaar
tekortschiet in de nakoming van de
overeenkomst. Deze bevoegdheid komt
partijen niet toe indien de tekortkoming,
gezien haar aard of geringe betekenis, de
gevolgen van een ontbinding niet
rechtvaardigt.
8.2
Partijen kunnen de overeenkomst zonder
nadere ingebrekestelling schriftelijke met
onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk
ontbinden indien de andere partij -al dan
niet voorlopig- surséance van betaling
wordt verleend, indien ten aanzien van de
andere partij faillissement wordt
aangevraagd, indien ten aanzien van de
andere partij (conservatoir)
beslagmaatregelen worden geëntameerd of
indien zijn onderneming wordt geliquideerd
of beëindigd anders dan ten behoeve van een
door de andere partij goedgekeurde
reconstructie of samenvoeging van
ondernemingen. Partijen zullen wegens
deze beëindiging nimmer tot enige
schadevergoeding zijn gehouden.
8.3
In alle gevallen van ontbinding/beëindiging
van de overeenkomst dient Cliënt alle
exemplaren van de geleverde
programmatuur en overige in de algemene
voorwaarden genoemde produkten of
diensten welke in het bezit zijn van Cliënt
onverwijld aan Q te retourneren. Tevens
dienen de gegevensbestanden en alle
overige aan Cliënt toebehorende goederen
zo snel mogelijk van de aan Q toebehorende
apparatuur te worden verwijderd. In alle
redelijkheid zal daarbij rekening moeten
worden gehouden met de omstandigheid dat
Cliënt bedoelde goederen naar andere
programmatuur zal moeten migreren. Tegen
voorafgaande betaling zal Q bij deze
migratie behulpzaam zijn.
8.4
Bij ontbinding zal Cliënt Q een
schriftelijke verklaring overleggen dat aan
het bepaalde in lid 3 van dit artikel is
voldaan.
8.5
Indien Cliënt op het moment van de
ontbinding als bedoeld in lid 1 van dit
artikel reeds prestaties ter uitvoering van
de overeenkomst heeft ontvangen, zullen
deze prestaties en de daarmee
samenhangende betalingsverplichting geen
voorwerp van ongedaanmaking zijn.
8.6
Bepalingen die naar hun aard en strekking
de relatie tussen partijen ook na
beëindiging van de overeenkomst tussen
partijen dienen te blijven beheersen,
zullen tussen partijen van kracht blijven.
Hieronder vallen, edoch niet daartoe
beperkt, de bepalingen ten aanzien van de
intellectuele eigendomsrechten (onder
meer artikel 5) en de
aansprakelijkheidsbepalingen (onder meer
artikel 9)
Artikel 9
Aansprakelijkheid van
Leverancier; vrijwaring
9.1
Onverminderd de dwingend toepasselijke
wettelijke bepalingen ter zake de
productenaansprakelijkheid is Q niet
aansprakelijk voor enige tekortkoming in de
uitvoering van enige aanbieding en/of
overeenkomst die het gevolg is van een
gebrek of gebreken in de door haar al dan
niet in licentie gebruikte produkten of
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9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

diensten, dan wel voor enige andere
tekortkoming in de door haar uit hoofde van
enige aanbieding en/of overeenkomst
geleverde diensten, tenzij deze –
uitsluitend en alleen voor directe schade het gevolg is van opzet of grove schuld van
Q en/of haar leidinggevenden.
Q is nimmer aansprakelijk voor
indirecte/gevolgschade en/of
bedrijfsstagnatieschade (waaronder
begrepen, maar niet gelimiteerd tot,
winstderving, gemiste besparingen en
rentederving) en/of immateriële schade.
Aansprakelijkheid voor deze schade is
uitgesloten.
De totale aansprakelijkheid van Q voor
directe schade, alsook in geval van de
onderhavige algemene voorwaarden
afwijkende bedingen voor indirecte schade,
zal nimmer meer bedragen dan het door de
aansprakelijkheidsverzekeraar van Q ter
zake feitelijk uit te keren bedrag en indien
de aansprakelijkheidsverzekering niet meer
zou vigeren tot maximaal een bedrag van €
50.000,-- (zegge: vijftigduizend euro).
Onder directe schade wordt uitsluitend
verstaan:
a.
de redelijke kosten die Cliënt zou
moeten maken om de prestatie van Q aan
de overeenkomst te laten
beantwoorden. Deze schade wordt
echter niet vergoed indien Cliënt de
overeenkomst heeft ontbonden;
b.
redelijke kosten, gemaakt ter
vaststelling van de oorzaak en de
omvang van de schade, voor zover de
vaststelling betrekking heeft op
directe schade in de zin van deze
voorwaarden;
c.
redelijke kosten, gemaakt ter
voorkoming of beperking van schade,
voor zover Cliënt aantoont dat deze
kosten hebben geleid tot beperking van
directe schade in de zin van deze
voorwaarden.
De totale aansprakelijkheid van Q voor
schade door dood of lichamelijk letsel zal
in geen geval meer bedragen dan €
1.250.000,— (zegge: een miljoen
tweehonderdvijftig duizend euro) per
gebeurtenis, waarbij een reeks van
samenhangende gebeurtenissen geldt als
één gebeurtenis.
Aansprakelijkstelling van Q dient
onverwijld en deugdelijk, edoch uiterlijk
binnen 5 dagen na ontdekking van de
beweerdelijke aansprakelijkheidsgrond,
schriftelijk te geschieden. De
ingebrekestelling dient een zo
gedetailleerd mogelijke omschrijving van de
vermeende tekortkoming te bevatten, zodat
Q in staat is adequaat te reageren.
Cliënt vrijwaart Q voor alle aanspraken van
derden wegens productaansprakelijkheid
als gevolg van een gebrek in een product of
systeem dat door Cliënt aan een derde is
geleverd en dat mede bestond uit door Q
geleverde materialen.
Q aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
eventuele schade van de Cliënt die het
gevolg is van of samenhangt met misbruik of
onjuist gebruik (door derden) van de
produkten of diensten en de overige in de
onderhavige algemene voorwaarden
genoemde zaken en/of
communicatieverbindingen en/of overige
faciliteiten waardoor handelingen
(waaronder het sluiten van overeenkomsten)
worden verricht, waarvoor de Cliënt geen
of een andersluidende opdracht heeft
gegeven. Q aanvaardt geen
aansprakelijkheid ten gevolge van storingen
in de elektriciteitsvoorziening of storingen
in de communicatieverbindingen of
apparatuur, ongeacht of deze verbindingen
of apparatuur door Q of een derde worden
beheerd, of schade ter zake andere oorzaken
waardoor de Cliënt of derden geen gebruik
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9.8

kunnen maken van de in de onderhavige
algemene voorwaarden genoemde zaken. Q
aanvaardt geen aansprakelijkheid ter zake
verstrekte berekeningen, door derden
verstrekte informatie, of andere door
middel van de programmatuur verstrekte
informatie, tenzij zulks het gevolg is van
opzet en/of grove schuld zijdens Q of haar
leidinggevenden.
Schade die door stroom- of
communicatiestoringen wordt veroorzaakt,
en door Q is verhaald op derden, zal door Q
worden vergoed aan de Cliënt, voor zover
deze schade betrekking had op de Cliënt en
tot het deel dat (naar rato) de Cliënt
toekomt.

Artikel 10
Overmacht
10.1
In het geval een der partijen niet aan haar
verplichtingen kan voldoen als gevolg van
omstandigheden die niet aan haar zijn toe te
rekenen, dient deze partij onverwijld de
overmacht onder overlegging van
schriftelijke bewijsstukken aan de andere
partij mede te delen.
10.2
In geval van tijdelijke overmacht worden de
verplichtingen uit hoofde van deze
overeenkomst tijdelijk opgeschort.
10.3
Indien enige partij ten gevolge van de
overmacht definitief in de onmogelijkheid
verkeert om deze overeenkomst geheel dan
wel gedeeltelijk na te komen of indien de
overmacht langer dan 90 dagen aanhoudt,
heeft ieder partijen het recht de
overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk,
namelijk voor dat onderdeel of product
waarvoor de verhindering om na te komen is
ingetreden, te ontbinden, zonder tot enige
schadevergoeding gehouden te zijn.
Ontbinding geschiedt door middel van een
schriftelijke verklaring.
10.4
Onder overmacht wordt mede verstaan de
onmogelijkheid van een partij om tijdelijk
dan wel definitief aan haar verplichtingen
te voldoen als gevolg van oorlog,
oorlogsgevaar, oproer, molest, brand,
waterschade, overstroming, werkstaking,
bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en
uitvoerbelemmeringen,
overheidsmaatregelen, defecten aan
apparatuur en programmatuur, storing in de
levering van energie en voorts alle
oorzaken die buiten de schuld of risicosfeer
van een partij ontstaan.
Artikel 11
Overdraagbaarheid van
rechten en verplichtingen
11.1
Rechten en verplichtingen uit hoofde van
overeenkomsten zijn niet overdraagbaar,
behoudens na voorafgaande schriftelijke
toestemming van de wederpartij. De partij die
toestemming verleent is gerechtigd om aan
de toestemming voorwaarden te verbinden
ter bescherming van haar belangen uit
hoofde van deze overeenkomst.
Artikel 12
Meerwerk
12.1
Indien Q op schriftelijk verzoek of met
schriftelijke voorafgaande instemming van
Cliënt werkzaamheden verricht die buiten
de inhoud of omvang van de overeengekomen
dienstverlening vallen, zullen deze
werkzaamheden door Cliënt aan Q als
meerwerk worden vergoed volgens de
tussen partijen gebruikelijk geldende
tarieven, bij gebreke waarvan de
gebruikelijke tarieven van Q gelden.
12.2
Cliënt aanvaardt dat door werkzaamheden
als bedoeld in lid 1 van dit artikel het
tijdstip van voltooiing van de
(overeengekomen) dienstverlening, en de
wederzijdse verantwoordelijkheden van
Cliënt en Q, kan worden beïnvloed.
Artikel 13
Telecommunicatie
13.1
Indien bij gebruik wordt gemaakt van
telecommunicatiefaciliteiten, is Cliënt
verantwoordelijk voor de juiste keuze en de
tijdige beschikbaarheid ervan. Q is niet
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13.2

verantwoordelijk voor niet aan hem toe te
rekenen transmissiefouten.
Bij verwerking van gegevens met gebruik van
telecommunicatiefaciliteiten zal Q, indien
naar haar uitsluitend oordeel nodig, Cliënt
toegangs- of identificatiecodes toewijzen.
Cliënt zal de toegangscodes vertrouwelijk
behandelen en slechts aan geautoriseerde
personeelsleden kenbaar maken.

Artikel 14
Beveiliging en privacy
14.1
Cliënt staat ervoor in dat alle wettelijke
voorschriften betreffende de te verwerken
gegevens, daaronder in het bijzonder
begrepen de voorschriften bij of krachtens
de Wet persoonsregistraties gesteld, stipt
in acht zijn en zullen worden genomen en
dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn
verricht. Cliënt zal Q alle ter zake
gevraagde informatie onverwijld, edoch
uiterlijk binnen 24 uur, schriftelijk
verstrekken. Q zal zich inspannen om voor
een naar de stand van de techniek adequate
beveiliging van de persoonsregistraties
zorg dragen.
14.2
Cliënt vrijwaart Q voor alle aanspraken van
derden die jegens Q mochten worden
ingesteld wegens schending van de Wet
persoonsregistraties en/of wettelijke
bewaartermijnen.
Artikel 15
Uitvoering
15.1
Q zal zich naar beste kunnen inspannen de
dienstverlening met zorg uit te voeren, in
voorkomend geval overeenkomstig de met
Cliënt schriftelijk vastgelegde afspraken
en procedures.
15.2
Indien is overeengekomen dat de
dienstverlening in fasen zal plaatsvinden,
is Q gerechtigd de aanvang van de diensten
die tot een volgende fase behoren uit te
stellen totdat Cliënt de resultaten van de
daaraan voorafgaande fase schriftelijk
heeft goedgekeurd.
15.3
Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk
is overeengekomen is Q gehouden bij de
uitvoering van de dienstverlening tijdige en
verantwoord gegeven aanwijzingen van
Cliënt op te volgen. Q is niet verplicht
aanwijzingen op te volgen 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 de gebruikelijk door Q aan
Cliënt in rekening te brengen tarieven.
15.4
Indien de overeenkomst tot dienstverlening
is aangegaan met het oog op uitvoering door
een bepaalde persoon, zal Q steeds
gerechtigd zijn deze persoon te vervangen
door een of meer andere personen met
dezelfde kwalificaties, zulks ter
uitsluitende beoordeling van Q.
Artikel 16
Toepasselijk recht en
bevoegde rechter
16.1
Deze overeenkomst en de daaruit
voortvloeiende geschillen wordt beheerst
door het Nederlands recht.
16.2
Geschillen tussen partijen die niet in
onderling kunnen worden geregeld, worden
bij uitsluiting berecht door de bevoegde
rechter te Amsterdam.
Artikel 17
Correspondentie
17.1
Alle correspondentie op basis van deze
voorwaarden vindt plaats met de
Coöperatieve Vereniging Q, Leidsekade 12,
1016 CW te Amsterdam.
Artikel 18
Inschrijving
18.1
De Coöperatieve Vereniging Q is ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer
3422437
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