
 

1. Toepasselijke voorwaarden 

1.1. Deze voorwaarden gelden voor alle offerte-
aanvragen, bestellingen, orders en 
overeenkomsten betreffende de levering van 
zaken, het verrichten van (bijkomende) 
werkzaamheden en het leveren van diensten 
(hierna gezamenlijk te noemen: de 
“Opdracht”) ten behoeve van de Koninklijke 
Wandel Bond Nederland (hierna te noemen 
“KWBN”) door een contractspartij (hierna te 
noemen: “Opdrachtnemer”). 

1.2. Afwijkingen en aanvullingen op deze 
voorwaarden zijn alleen van toepassing voor 
zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door 
KWBN zijn aanvaard en gelden slechts voor 
de overeenkomst waar ze betrekking op 
hebben. De toepasselijkheid van eventuele 
leveringsvoorwaarden van de 
Opdrachtnemer wordt uitdrukkelijk van de 
hand gewezen.  

1.3. Indien enige bepaling van deze voorwaarden 
nietig is of vernietigd wordt, blijven de 
overige bepalingen onverkort en volledig van 
kracht. In dat geval treden partijen in overleg 
teneinde nieuwe rechtsgeldige bepalingen 
ter vervanging van de nietige, ongeldige dan 
wel vernietigde bepalingen overeen te 
komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en 
de strekking van laatstbedoelde bepalingen 
in acht worden genomen. 

1.4. In geval van strijdigheid tussen een bepaling 
in een overeenkomst tussen KWBN en 
Opdrachtnemer en een bepaling in deze 
voorwaarden, prevaleert de bepaling uit de 
overeenkomst. 
 

2.  Offertes; totstandkoming overeenkomst  

2.1. Een aanvraag van KWBN tot het uitbrengen 
van een offerte is steeds vrijblijvend. 

2.2. Een offerte van de Opdrachtnemer is 
onherroepelijk, tenzij de Opdrachtnemer 
schriftelijk voor of bij het uitbrengen van de 
offerte heeft gesteld dat deze herroepelijk is. 
Een offerte van de Opdrachtnemer is geldig 
gedurende 90 dagen, tenzij anders 
aangegeven door de Opdrachtnemer. 

2.3. Een overeenkomst tussen KWBN en de 
Opdrachtnemer komt, in geval van een door 
de Opdrachtnemer uitgebrachte offerte, 
eerst tot stand na schriftelijke aanvaarding 
daarvan door KWBN en ondertekening van 
een overeenkomst van opdracht door KBWN 
en Opdrachtnemer. 

2.4. Indien Opdrachtnemer, zonder dat sprake is 
van een schriftelijke aanvaarding door 
KWBN van een door de Opdrachtnemer 
uitgebrachte offerte en de ondertekening van 
een overeenkomst van opdracht, aanvangt 
met de levering en/of uitvoering van 
werkzaamheden, dan doet hij dit voor eigen 
rekening en risico. 

2.5. De Opdrachtnemer komt geen beroep toe op 
opschorting en/of verrekening. 

 
 
 

3. Aansprakelijkheid 

3.1. Indien de Opdrachtnemer tekortschiet in de 
nakoming van enige op hem rustende 
verplichting, is KWBN gerechtigd de 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te 
ontbinden, zonder tot enige 
(schade)vergoeding, uit welken hoofde ook, 
verplicht te zijn. Indien de Opdrachtnemer 
toerekenbaar tekortschiet in de nakoming 
van enige op hem rustende verplichting is de 
Opdrachtnemer een direct opeisbare boete 
verschuldigd van 10% van de factuurwaarde 
van de door hem uitgevoerde Opdracht, 
onverminderd overige rechten van KWBN, 
waaronder het recht (naast de boete) 
volledige schadevergoeding te vorderen. Het 
voorgaande geldt ook indien Opdrachtnemer 
gedeeltelijk tekort schiet in de nakoming van 
zijn verplichtingen, bijvoorbeeld doordat 
slechts een gedeelte van de dienst of 
werkzaamheden tijdig wordt geleverd of 
slechts een gedeelte van de gevraagde 
werkzaamheden of diensten gebreken 
vertoont.  

3.2. In geval van een toerekenbare tekortkoming, 
dan wel in geval van onrechtmatig handelen 
jegens KWBN, is de Opdrachtnemer tevens 
gehouden alle door KWBN dientengevolge 
gemaakte kosten te vergoeden, waaronder 
alle in redelijkheid gemaakte 
buitengerechtelijke kosten en de door KWBN 
werkelijk gemaakte proceskosten, 
waaronder ook de kosten van rechtsbijstand. 

3.3. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle 
aan hem toe te rekenen schade die door 
KWBN en/of door derden wordt geleden in 
verband met een niet-tijdig leveren door 
Opdrachtnemer, als gevolg van gebreken 
aan de Opdracht, alsmede meer in het 
algemeen als gevolg van handelen of 
nalaten van Opdrachtnemer of andere door 
Opdrachtnemer bij de Opdracht betrokken 
personen. Opdrachtnemer vrijwaart KWBN 
voor aanspraken van derden op grond van 
de hiervoor vermelde aansprakelijkheden. 

 
4. Uitvoering van de overeenkomst 

4.1. KWBN verklaart zich er uitdrukkelijk mee 
akkoord dat Opdrachtnemer ook ten 
behoeve van andere opdrachtgevers 
werkzaamheden verricht. 

4.2. Indien Opdrachtnemer op enig moment 
voorziet dat zij de verplichtingen in verband 
met een geaccepteerde opdracht niet, niet 
tijdig of niet naar behoren kan nakomen, dan 
dient Opdrachtnemer de KWBN hiervan 
onmiddellijk op de hoogte te stellen. 

4.3. Opdrachtnemer zal de uitvoering van de 
overeenkomst of een deel daarvan niet 
zonder schriftelijke voorafgaande 
toestemming van KWBN uitbesteden of 
daarvoor onderaannemers inschakelen. 

4.4. Indien KWBN schriftelijk heeft ingestemd met 
uitbesteding van de werkzaamheden of het 
inschakelen van een derde als bedoeld in het 
vorige lid, is Opdrachtnemer gehouden om in 
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zijn overeenkomst met de derde dezelfde 
voorwaarden en bepalingen te bedingen als 
in de overeenkomst tussen KWBN en 
Opdrachtnemer van toepassing zijn. 

4.5. Uitbesteding van de werkzaamheden als 
bedoeld in de vorige leden laten alle 
verplichtingen onverlet die Opdrachtnemer 
uit hoofde van de overeenkomst en deze 
voorwaarden heeft jegens KWBN. 
Opdrachtnemer is volledig jegens KWBN 
aansprakelijk voor het handelen en nalaten 
van degene aan wie de uitvoering van de 
overeenkomst is uitbesteed of is 
ingeschakeld in het kader van de 
werkzaamheden. 

 
5. Tussentijdse opzegging 

5.1. Elk van de partijen heeft het recht de 
overeenkomst tussentijds te beëindigen met 
inachtneming van een opzegtermijn van 20 
werkdagen. Onder werkdagen wordt 
verstaan maandag tot en met vrijdag van 
iedere week met uitzondering van officiële 
feestdagen. Indien Opdrachtnemer 
gedurende de opzegtermijn zijn Opdracht 
niet naar behoren uitvoert, is KWBN 
gedurende de opzegtermijn geen vergoeding 
verschuldigd aan Opdrachtnemer.  

5.2. KWBN is gerechtigd om de overeenkomst, 
zonder inachtneming van enige opzegtermijn 
en derhalve met onmiddellijke ingang op te 
zeggen, indien en zodra: 
a. Opdrachtnemer zijn beroep of 

bedrijf staakt of in belangrijke mate 
wijzigt zodat de overeengekomen 
werkzaamheden niet, althans niet 
meer op adequate en juiste wijze 
(naar het inzicht van KWBN), 
kunnen worden verleend; 

b. Opdrachtnemer de overeenkomst, 
na schriftelijke ingebrekestelling 
waarbij een redelijke termijn voor 
correcte nakoming is gesteld, niet, 
niet juist, niet tijdig of slechts 
gedeeltelijk nakomt; 

c. Opdrachtnemer langer dan vier 
aaneengesloten weken in de 
feitelijke onmogelijkheid verkeert 
de overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk op adequate en juiste 
wijze na te komen.  
 

6. Vergoeding, facturering en betaling 

6.1. De overeengekomen prijs is, tenzij schriftelijk 
anders overeengekomen, exclusief BTW. 

6.2. Facturen dienen te voldoen aan de wettelijke 
vereisten en te zijn voorzien van het nummer 
van de bestelling/order/opdracht, 
projectnummer en/of eventuele andere 
coderingen conform de 
bestelling/order/opdracht. Zolang deze 
gegevens ontbreken, heeft KWBN het recht 
de betalingsverplichting op te schorten.  

6.3. KWBN betaalt het gefactureerde bedrag aan 
Opdrachtnemer binnen 30 dagen na 
ontvangst van de factuur.  

7. Geheimhouding en non-concurrentie 

7.1. Opdrachtnemer verplicht zich gedurende de 
looptijd van de overeenkomst alsook 
gedurende twee jaar na die tijd, tot strikte 
geheimhouding van al hetgeen tot zijn kennis 
komt of is gekomen omtrent en in verband 
met de onderneming van KWBN, de 
activiteiten, producten en de relaties van 
KWBN en alle informatie waarover hij in 
verband met de werkzaamheden van KWBN 
beschikt, met uitzondering van (i) informatie 
waarvan Opdrachtnemer reeds in het bezit 
was en ten aanzien waarvan hij niet was 
gehouden tot geheimhouding, (ii) van 
informatie ten aanzien waarvan KWBN de 
openbaarmaking heeft goedgekeurd, alsook 
(iii) van informatie die ten tijde van de 
openbaarmaking aan Opdrachtnemer reeds 
tot het publieke domein behoorde zonder dat 
dit is toe te rekenen aan (een fout van) 
Opdrachtnemer (hierna: de “Geheime 
Informatie”). Opdrachtnemer is gehouden 

de Geheime Informatie strikt vertrouwelijk te 
behandelen, deze alleen te gebruiken voor 
zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering 
van zijn werkzaamheden en deze niet aan 
derden te openbaren.  

7.2. Tijdens de looptijd van de overeenkomst 
alsook gedurende twee jaar na die tijd is het 
Opdrachtnemer niet toegestaan ten behoeve 
van derden producten en/of diensten te 
ontwikkelen en te verschaffen die 
concurreren met de door Opdrachtnemer 
aan KWBN geleverde en te leveren 
producten en/of diensten en zal 
Opdrachtnemer ook niet anderszins 
betrokken zijn, direct dan wel indirect, in 
welke vorm of hoedanigheid dan ook, bij de 
ontwikkeling van dergelijke concurrerende 
producten of diensten door of ten behoeve 
van derden.  

7.3. Voor iedere overtreding van de 
verplichtingen voortvloeiend uit artikel 7.1. en 
artikel 7.2. verbeurt Opdrachtnemer aan 
KWBN een direct opeisbare boete ad € 
10.000,- (zegge: tienduizend Euro), 
onverminderd de andere rechten en/of 
vorderingen van KWBN, waaronder (doch 
niet uitsluitend) het recht van KWBN op 
vergoeding van haar werkelijk geleden 
schade. 

 
8. Verstrekte zaken 

8.1. Opdrachtnemer zal de hem eventueel door 
KWBN ter uitvoering van de werkzaamheden 
ter beschikking gestelde zaken 
overeenkomstig de bestemming daarvan 
gebruiken en daarvoor de zorg betrachten 
zoals dat een goed Opdrachtnemer betaamt. 
Opdrachtnemer is gehouden deze zaken bij 
einde van de overeenkomst op eerste 
verzoek aan KWBN in goede staat en 
kosteloos terug te geven. 
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9. Intellectueel eigendom 

9.1. KWBN wordt rechthebbende op alle 
intellectuele eigendomsrechten die ontstaan 
door, en/of een gevolg zijn van, en/of 
anderszins verband houden met de 
uitvoering van de overeenkomst door de 
Opdrachtnemer, zijn personeel of derden die 
de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de 
overeenkomst heeft betrokken.  

9.2. Opdrachtnemer zal (kosteloos) op eerste 
verzoek van KWBN alles doen wat nodig 
en/of nuttig is om te bewerkstelligen dat 
KWBN volledig rechthebbende wordt op de 
genoemde intellectuele eigendomsrechten.  

9.3. Opdrachtnemer zal alle fysieke 
uitvoeringsvormen (waaronder doch niet 
uitsluitend papieren werken) van de door 
hem tot stand gebrachte intellectuele 
eigendomsrechten en de daarbij behorende 
documentatie (waaronder in ieder geval 
concepten), op het eerste verzoek van 
KWBN aan KWBN doen toekomen. 

9.4. De overdracht van de intellectuele 
eigendomsrechten omvat mede – voor zover 
rechtens mogelijk – de overdracht van de 
persoonlijkheidsrechten krachtens artikel 25 
Auteurswet van Opdrachtnemer. Mochten 
aan Opdrachtnemer, niettegenstaande het 
voorgaande, persoonlijkheidsrechten 
krachtens artikel 25 Auteurswet toekomen, 
dan doet hij daarvan voor zover rechtens 
mogelijk afstand, althans zal hij zich daar niet 
op beroepen jegens KWBN. KWBN mag de 
werken van Opdrachtnemer naar eigen 
inzicht (doen) wijzigen. KWBN is niet 
verplicht om de naam van Opdrachtnemer te 
vermelden.  

9.5. Opdrachtnemer garandeert dat de door hem 
tot stand gebrachte werken niet zijn ontleend 
aan werken van anderen en dat zij geen 
inbreuk maken op rechten van derden en 
vrijelijk door KWBN mogen worden gebruikt. 
Opdrachtnemer vrijwaart KWBN tegen alle 
kosten en schade voortvloeiend uit 
aanspraken van derden als gevolg van 
(vermeende) inbreuk op aan hen 
toekomende (intellectuele en/of industriële 
eigendoms)rechten. Opdrachtnemer zal 
desgevraagd aan KWBN alle medewerking 
verlenen ten behoeve van tegen derden te 
nemen maatregelen ter handhaving en/of ter 
verdediging van de intellectuele 
eigendomsrechten van KWBN. 
Opdrachtnemer garandeert dat de door hem 
tot stand gebrachte werken voldoen aan de 
relevante wet- en regelgeving.  

9.6. Indien de Opdracht betrekking heeft op de 
levering van maatwerksoftware zal 
Opdrachtnemer op het eerste verzoek van 
KWBN onverwijld de bron- en objectcode(s) 
van de door Opdrachtnemer geleverde 
software en nog te leveren software aan 
KWBN ter beschikking stellen. Ook ten 
aanzien van toekomstige uitbreidingen en/of 
aanpassingen aan de software zal 
Opdrachtnemer op het eerste verzoek van 

KWBN de bron- en objectcode(s) daarvan 
aan KWBN ter beschikking stellen.  

 
10. Overige bepalingen 

10.1. Het niet nemen door een partij van enige 
actie in geval van wanprestatie ter zake van 
enige bepaling van de overeenkomst door de 
andere partij of het toestaan of gedogen van 
een afwijking van enige bepaling van de 
overeenkomst zal niet worden beschouwd 
als afstand van recht. 

10.2. Partijen zijn zonder schriftelijke goedkeuring 
van de andere partij niet bevoegd rechten 
en/of verplichtingen uit de overeenkomst aan 
derden over te dragen.  

 
11. Toepasselijk recht, geschillen 

11.1. Overeenkomsten tussen KWBN en de 
Opdrachtnemer worden beheerst door het 
Nederlands recht (voor zover relevant met 
uitsluiting van het Weens Koopverdrag 
(CISG)).  

11.2. Alle geschillen tussen KWBN en de 
Opdrachtnemer zullen uitsluitend worden 
beslecht door de bevoegde rechter van de 
rechtbank Gelderland, locatie Arnhem, tenzij 
KWBN er de voorkeur aan geeft het geschil 
voor te leggen aan een andere wettelijk 
bevoegde rechter, een en ander tenzij 
bepalingen van dwingend recht anders 
bepalen. 


