Algemene Voorwaarden behorende bij deze overeenkomst tot opdracht
•

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en overige
rechtsbetrekkingen, hierna te noemen de Overeenkomst, tussen u, hierna te noemen de Klant en Het Marketingkantoor, hierna te
noemen Het Marketingkantoor.

•

De kernwaarden van Het Marketingkantoor zijn: professionaliteit, ethiek, respect, onafhankelijkheid, samenwerking en
ondernemerschap. De medewerkers van Het Marketingkantoor committeren zich om hun werkzaamheden uit te voeren op basis van
deze kernwaarden.

•

Het Marketingkantoor zal de Overeenkomst naar beste vermogen uitvoeren of laten uitvoeren. Het Marketingkantoor zal voor dit
project professionele medewerkers of derden met de nodige vaardigheden, ervaring en deskundigheid inschakelen.

•

Het Marketingkantoor en aan haar verbonden personen en organisaties zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke
informatie en gegevens van de Klant tegenover derden, tenzij het noodzakelijk is voor het inwinnen van een deskundig oordeel van
een derde en dan alleen na schriftelijke toestemming van de Klant.

•

De personen die namens Het Marketingkantoor de Overeenkomst uitvoeren zullen zorgdragen dat zij voor een periode tot 6
maanden na beëindiging van de Overeenkomst, geen werkzaamheden uitvoeren voor vennootschappen of organisaties, die
vanwege de aard of inhoud van die werkzaamheden de aan de Klant verplichte geheimhouding in gevaar brengen.

•

Het Marketingkantoor en aan haar verbonden personen en organisaties zijn niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan doordat u
onjuiste en/of onvolledige gegevens aan haar heeft verstrekt.

•

Het Marketingkantoor heeft een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) afgesloten die dekking biedt tegen zaak- en
letselschade die het gevolg is van een verrichte handeling tijdens de werkzaamheden van. De maximale vergoeding onder deze
verzekering bedraagt € 1.135.000, - en tevens geldt er een eigen risico van € 113, - voor zaakschade.

•

Het Marketingkantoor en aan haar verbonden personen en organisaties treden op als adviseur en zijn, behoudens in het geval dat
schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid, niet aansprakelijk voor enige schade die een gevolg is van
een besluit van of een activiteit uitgevoerd door de Klant

•

Ingeval Het Marketingkantoor of aan haar verbonden personen en organisaties hun verplichtingen uit de Overeenkomst niet
behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen ten gevolge van een niet aan hen toe te rekenen oorzaak, zijn zij niet aansprakelijk en
worden de verplichtingen opgeschort voor zover nakoming niet blijvend onmogelijk is. Indien de overmacht langer duurt dan twee
weken, zijn de betrokken partijen bevoegd eenzijdig de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot
schadevergoeding bestaat.

•

De aansprakelijkheid van Het Marketingkantoor en aan haar verbonden personen en organisaties tegenover u is in ieder geval
beperkt tot ten hoogste het bedrag dat u met betrekking tot de desbetreffende Overeenkomst heeft betaald voor de looptijd van die
specifieke Overeenkomst.

•

Iedere partij mag zijn rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst overdragen aan een derde partij, indien en voor
zover hij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij heeft verkregen.

•

Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in deze algemene voorwaarden of een overeenkomst tussen partijen zijn slechts
geldig indien wij deze schriftelijk en uitdrukkelijk hebben aanvaard. Wijzigingen en aanvullingen gelden alleen voor de
desbetreffende overeenkomst(en).

•

Het Marketingkantoor factureert maandelijks het in de Overeenkomst overeengekomen bedrag voor de uitvoering van de
werkzaamheden en hanteert een betalingstermijn van 14 dagen.

•

Een Overeenkomst voor bepaalde tijd kan tussentijds alleen vanwege gewichtige redenen schriftelijk worden beëindigd waarbij een
opzegtermijn van 1 maand in acht genomen dient te worden. In een dergelijke situatie zal Het Marketingkantoor u de kosten van de
tot het einde van de Overeenkomst geleverde professionele diensten en gemaakte onkosten in rekening brengen.

•

Op deze algemene voorwaarden, een Overeenkomst tussen partijen en alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands
recht van toepassing.

•

Alle geschillen die ontstaan in verband met deze algemene voorwaarden, een Overeenkomst tussen partijen en alle daaruit
voortvloeiende overeenkomsten, zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter te Den Bosch.
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