Bijlage A: ALGEMENE VOORWAARDEN VINDSUBSIDIES UUR X TARIEF
1.

Alle genoemde bedragen in de Overeenkomst zijn exclusief
BTW.

2.

Opdrachtgever zal alle gegevens, die noodzakelijk zijn voor het
voldoen aan de vereisten, verbonden aan een subsidie- en/of
fiscale (vrijstelling)aanvraag, op eerste verzoek aan
Opdrachtnemer verstrekken, zodat Opdrachtnemer ook
daadwerkelijk in de gelegenheid wordt gesteld om de aanvraag
naar behoren te kunnen verzorgen. Opdrachtgever staat in voor
de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan
opdrachtnemer ter beschikking gestelde informatie.

3.

4.

Opdrachtnemer is bevoegd om de nakoming van al zijn
verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte
van bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden,
tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op
Opdrachtgever volledig zijn voldaan.
Beide partijen zijn niet gerechtigd de informatie die aan hem
door de andere partij ter beschikking is gesteld aan te wenden
voor een enig ander doel dan waarvoor zij werd verkregen.
Beide partijen zullen alle door de andere partij verstrekte
informatie als strikt vertrouwelijk behandelen. Beide
partijenzijn verplicht tot geheimhouding van alle informatie die
haar door de andere partij als geheim is toevertrouwd of die
haar bij de uitvoering van de opdracht als vertrouwelijke
aangelegenheid ter kennis is gekomen. Hierop wordt echter een
uitzondering gemaakt in het geval een van de partijen optreedt
in een tucht-, civiele, of strafprocedure waarbij deze stukken
van belang kunnen zijn. Beide partijen zullen de andere partij
schadeloos stellen in een tucht-, civiele of strafprocedure
wanneer de andere partij de wet overtreedt danwel de
geheimhouding schendt. Het is de partijen toegestaan om de
naam van de andere partij te gebruiken als organisatie
waarvoor diensten worden verricht/afgenomen.

5.

Opdrachtgever verplicht zich om eerst informatie omtrent
aanvragen te verstrekken danwel vragen te beantwoorden
nadat daaromtrent inhoudelijk overleg heeft plaatsgevonden
met Opdrachtnemer.

6.

Opdrachtnemer is tegenover Opdrachtgever aansprakelijk voor
aantoonbare schade door deze geleden als rechtstreeks gevolg
van een verwijtbare beroepsfout door Opdrachtnemer begaan.
Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor
zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te
maken. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle
aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of
onmiddellijk met de uitvoering van de Overeenkomst
samenhangen.
In geval Opdrachtnemer zijn verplichting van welke aard ook uit
deze Overeenkomst niet nakomt, zal zijn totale
aansprakelijkheid voor (financiële) schade in verband met
(financiële) schade veroorzaakt door de Diensten (op grond van
niet-nakoming, onrechtmatige daad (waaronder nalatigheid),
restitutie of anderszins) beperkt zijn tot maximaal 100% van de
Bemiddelingsvergoeding.

7.

Indien een aanvraag negatief wordt beschikt, besluiten
Opdrachtgever en Opdrachtnemer in gezamenlijk overleg of
beroep dan wel bezwaar moet worden aangetekend.

8.

Opdrachtnemer draagt geen verantwoordelijkheid voor de
inhoudelijke uitvoering van het project waarvoor de bijdrage is
toegezegd tenzij dit nadrukkelijk in het contract is
overeengekomen.

9.

Opdrachtgever verplicht zich indien enige subsidie en/of fiscale
vrijstelling/aftrekpost is toegekend om binnen 30 dagen na
factuurdatum de door Opdrachtnemer in rekening gebrachte
fee zonder aftrek, korting of schuldverrekening, betaalbaar te
stellen.
De verplichting tot betaling bestaat ongeacht:
1. de inhoud van eventuele latere beschikkingen;
2. de daadwerkelijke gehele of gedeeltelijke betaling van de
subsidie;
3. een eventuele plicht tot gehele of gedeeltelijke restitutie
van de subsidie;
4. de daadwerkelijke realisatie van de hierboven bedoelde
fiscale vrijstelling/aftrekpost.
Indien Opdrachtgever niet binnen deze termijn heeft betaald, is
zij, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de
overige rechten van Opdrachtnemer, vertragingsrente
verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente volgens artikel
119a Boek 6 van het BW berekend over het factuurbedrag per
maand. Blijft Opdrachtgever na sommatie tot betaling in
gebreke dan is Opdrachtnemer gerechtigd de vordering te
verhogen met buitenrechtelijke incassokosten die op ten minste
15% van het bedrag der vordering worden gesteld.

10. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor haar opdracht als
beëindigd te beschouwen als naar haar mening, binnen een
acceptabel tijdsbestek en met redelijke inspanning/kosten,
geen uitzicht bestaat op succesvolle resultaten. Opdrachtnemer
zal in een dergelijk geval nimmer gehouden zijn tot vergoeding
van schade en/of kosten.
11. Indien er sprake is van een situatie waarin een medewerker van
de opdrachtnemer zijn werk uitvoert op locatie van de
opdrachtgever, ligt de zorg voor goede werkomstandigheden,
conform de ARBO-wet, bij de opdrachtgever.
12. AFSTAND
Geen enkele vertraging, nalatigheid of verzuim van een der
partijen bij het afdwingen van een bepaling van de
Overeenkomst zal gelden als een afstand of op welke wijze ook
afbreuk doen aan enig recht van die partij uit hoofde van de
Overeenkomst.
13. GEVOLGEN VAN NIET-AFDWINGBAARHEID
In geval een bepaling van de Overeenkomst, die geen essentieel
karakter heeft, als onwettig of niet-afdwingbaar wordt
beoordeeld, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de
overige bepalingen van de Overeenkomst niet aantasten.
14. FORCE MAJEURE
Indien als gevolg van een gebeurtenis buiten de redelijke macht
van een partij de Overeenkomst niet is nagekomen gedurende
een periode langer dan twee maanden, of het onmogelijk of
onwaarschijnlijk lijkt dat het geheel of een belangrijk deel van
de Overeenkomst kan worden nagekomen, kan de niet in
verzuim zijnde partij ervoor kiezen om de Overeenkomst op te
zeggen met inachtneming van een schriftelijke opzegtermijn
van twee weken, zonder verdere aansprakelijkheid van elke
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partij (behalve in verband met betaling voor Diensten die al
vóór deze datum geleverd zijn).
15. KENNISGEVINGEN
Een kennisgeving wordt geacht voldoende te zijn gedaan indien
deze in persoon is overhandigd, per post of per e-mail is
verzonden aan de andere partij aan het hieronder genoemde
emailadres, of aan een ander adres dat voor dat doel schriftelijk
aan de andere partij kan zijn medegedeeld.
Op deze wijze verzonden kennisgevingen worden geacht te zijn
ontvangen op het moment van aflevering bij persoonlijke
overhandiging, twee dagen na verzending bij verzending via de
post, en indien verzonden per e-mail, op het moment van
ontvangst van bevestiging van succesvolle verzending. In geval
de aflevering geacht wordt plaats te vinden op een nietwerkdag zal deze geacht worden plaats te vinden op de
daaropvolgende werkdag.
16. OVERDRACHT
Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zijn rechten of
verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst over te
dragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van
Opdrachtnemer, welke niet onredelijk zal worden onthouden.
Het is Opdrachtnemer toegestaan om zonder toestemming van
Opdrachtgever elk van zijn rechten uit hoofde van deze
Overeenkomst over te dragen of zijn verplichtingen te
delegeren aan een van zijn groepsmaatschappijen.
17. GEGEVENSBESCHERMING
Het is mogelijk dat de opdrachtnemer persoonlijke data namens
de opdrachtgever verwerkt ten behoeve van de uitvoer van de
overeenkomst. De opdrachtnemer zal acteren als de
gegevensverwerker en de opdrachtgever zal acteren als de
gegevensverantwoordelijke zoals bedoeld in de Wet
Bescherming Persoonsgegevens. Alle data
verwerkingsafspraken zijn opgenomen in de aan deze
overeenkomst gelieerde Data Processor Agreement welke op
www.vindsubsidies.nl/DPA te vinden is.
18. TOEPASSELIJK RECHT
Deze overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht.
Geschillen worden uitsluitend beslecht door de bevoegde
rechter van Rechtbank Overijssel.
19. WIJZIGINGEN
Opdrachtnemer houdt zich het recht voor de Algemene
Voorwaarden te wijzigen. Opdrachtgever gaat ermee akkoord
dat ze ter kennis zijn gesteld wanneer Opdrachtnemer de
bijgewerkte Algemene Voorwaarden op haar website
publiceert. De bijgewerkte Voorwaarden treden in werking
vanaf het moment van publicatie of vanaf een latere datum die
kan worden aangegeven in de bijgewerkte voorwaarden.
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