Algemene Voorwaarden CUMELA
Algemeen
1.1
Deze Algemene V oorw aarden zijn van toepas sing op a lle aa nb ied ingen en op a lle overeenkomsten, h oe ook
genaamd, aangegaa n door: “ Vereniging CUMELA Nederla n d, Stich ting CUMELA Advies en/of Stichting
CUMELA Communica tie”, h iern a te n oemen: CUMELA.
1.2
Van d eze Algemene V oorwaard en kan slech ts bij s ch riftelij k a angegane overeen koms t word en a fgeweken .
Gron ds lag offertes
2.1
Offertes zij n geba seerd op de in formatie d ie door de opd ra chtgever is verstrekt. De opd rachtg ever s taa t
ervoor in da t h ij naar beste we ten a lle essentiële in formatie voor de op zet en uitvoering van de
overeenkomst heeft verstrekt.
2.2
Alle offertes zijn een vrijb lij vend aa nbod.
2.3
Aan prij svermeldingen op de internetsite, even tu ele folders en ad vertenties etc. kunn en geen rech ten
word en ontleend.
Aansprakelijkheid
3.1
Beh oud ens voor zover sp rake is van op zet of grove sch uld is iedere a ansp ra kelij kh eid van CUMELA uit welk e
hoofde of terza ke wa arvan da n ook, bep erkt tot het b edrag dat in het d esb etreffend e geval uit h oofde va n
de a ans pra kelij kh eidsverzekering van CUMELA door de verzekeraa r w ord t uitgekeerd, vermeerd erd met het
bedrag van het eigen ris ico dat volgens de polis(voorwaa rden ) n iet ten laste van d e verzekeraa r is.
Desgevraagd za l CUMELA over de (dekking van de) aan sprakelij kh eid sverzekering in formatie vers cha ff en.
3.2
CUMELA is n immer aan sprakelijk voor indirecte schade, da aronder begrep en g evolgschade, gederfde wins t
en s cha de door b ed rij fs stagn a tie.
3.3
Indien om wa t voor reden da n ook geen d ekking verleen d is d oor d e aan sprakelijkheids verzekering, is ,
behoudens en voor zover sprake is va n op zet of grove s ch uld, ied ere aans pra kelijkh eid beperkt tot het
bedrag da t gelij k za l zijn aan h et fa ctuu rbedrag (exclus ief BT W) da t aan CUMELA vers chu ld igd is gew ord en
ingevolge de overeen komst terzake waa rvan CUMELA aan s pra kelij k is ges teld, met een maximum van €
10.000,3.4
Melding van schade aangaa nd e aan sp rakelij kheid van CUME LA ter za ke van gebreken in verrich te diens ten,
dient binnen 30 dagen na verrichting te geschieden .
Betaling en p rijzen
4.1
Indien de opdrach tgever een a an h em verzonden rekening n iet u iterlij k op d e verva ldag heeft betaa ld, za l
hij automatisch in verzu im zijn , zon der da t nad ere ingebrekestelling is vereis t .
4.2
In geval van beta lings verzuim van opdra ch tgever is CU MELA gerech tigd a lle werkzaa mheden voor de
opdrach tgever direct te sta ken, of op te s chorten , zon der aansp rakelij kheid te aanvaard en voor daa ruit
voortvloeien de sch ade.
4.3
Indien er s pra ke is van een overeen koms t en opdra ch tgever beslu it voor of tijdens het
dienstverlen ingstraj ect de op d rach t te annu leren, d an is CUMELA gerech tigd d e tot dan toe g emaakte kosten
in rekening te b rengen aang evuld met 20% van d e hoofdsom, zij nde ontw ikkelings - en adminis tra tiekos ten.
4.4
CUMELA behou dt zich het recht voor om prij sstijging van kostp rij s bepalend e fa ctoren d ie zij n on ts taan na
het tots tand komen van d e overeenkomst d oor te bereken en. Indien de prijss tijging meer da n 10% bedraagt,
heeft de op dra ch tgever het recht de overeenkomst te ontb inden, van welk rech t hij geb ruik moet maken
binn en 8 d agen na ken nisgevin g van de prijs verhog ing. Ontbinding van de overeenkomst op deze w ijze geeft
geen d er pa rtijen h et rech t op scha delooss telling.
Rechtsforum
5.1
Op a lle overeen koms ten is Nederland s rech t van toepas sing. Gesch illen zu llen uits luitend word en berecht
door d e p laa tselijk bevoegde rech ter te Nij kerk.
5.2
Partijen kunn en sch riftelij k een a ndere vorm va n gesch illenbes lech ting zoals b ijvoorbeeld a rb itrag e of
media tion overeenkomen.
Intellectu eel eigend om & au teurs recht
6.1
De intellectuele -, au teu rs- en a ndere eigen domsrechten op a lle produ cten en d iens ten berus ten bij CUMEL A
behoudens een b ij s ch riftelij k aangegane overeen koms t overeengekomen afw ij king .
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