Algemene Voorwaarden
ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DIENSTVERLENING DOOR:
Karin Gerfen, Voorstraat 22-1 8261 HS Kampen, ingeschreven bij Kamer van Koophandel Zwolle onder nr. 08201490
hierna te noemen: KG Kunst en educatie / KG
Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen KG en de afnemer waarop KG deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is
afgeweken.
Artikel 2. Uitvoering van de overeenkomst
Opdrachtnemer kan de afgesproken werkzaamheden deels of geheel door een ander laten verrichten. Opdrachtnemer licht
opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk in, behoudens in geval van overmacht.
Opdrachtnemer dient zich ervan te vergewissen dat de vervanger tenminste op hetzelfde niveau de werkzaamheden kan
verrichten; opdrachtgever kan een vervanger weigeren indien deze niet voldoet aan dit niveau. Opdrachtnemer blijft jegens
opdrachtgever ook bij vervanging aansprakelijk voor het resultaat.
Bij ziekte of verhindering van opdrachtnemer zorgt opdrachtnemer zelf voor vervanging.
Bij ziekte of verhindering van opdrachtnemer vindt geen betaling van honorarium en onkosten plaats indien de werkzaamheden geen doorgang vinden omdat opdrachtnemer geen vervanging heeft gevonden. Bij ziekte van opdrachtnemer of
diens vervanger zal de opdrachtnemer de werkzaamheden zo snel mogelijk op een nader overeen te komen moment alsnog
verrichten.
Artikel 3. Omvang verplichtingen
Met KG gesloten overeenkomsten leiden voor KG tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij KG gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de
maatstaven van het moment van nakomen van KG verlangd kan worden.
Als KG voor de uitvoering van een met KG gesloten overeenkomst derden inschakelt, is KG gehouden deze derden zodanig
zorgvuldig te selecteren, als de opdrachtgever dit zou doen als de opdrachtgever die derden zelf zou selecteren.
Voorzover KG voor een juiste nakoming van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie van, of medewerking door, de
opdrachtgever, respectievelijk een deelnemer, is KG uit haar verplichtingen ontslagen bij niet-tijdig verstrekken van die informatie of verlenen van die medewerking.
Artikel 4 - Overmacht
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie
wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Springstof geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor KG niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Ziekte wordt daaronder begrepen.
KG heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt
nadat KGhaar verbintenis had moeten nakomen.
Tijdens overmacht worden de verplichtingen van KG opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de
verplichtingen door KG niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
Indien KG bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan
haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de
afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
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Artikel 5. Gebruik van materialen en eigendommen
Opdrachtnemer maakt deels gebruik van eigen materialen en gereedschappen en/of deels van materialen en gereedschappen van de opdrachtgever. Hij/zij staat garant voor een oordeelkundig gebruik van eigendommen van opdrachtgever en de
aan hem/haar toevertrouwde zaken, zoals de sleutel van het gebouw of leslokaal. Bij vervanging dient opdrachtnemer op
dezelfde wijze garant te staan voor gebruik door zijn/haar vervanger. Schade door nalatigheid of onoordeelkundig gebruik
kan verhaald worden op opdrachtnemer.
Opdrachtgever draagt binnen zijn locatie zorg voor de eigendommen van opdrachtnemer zoals een goed huisvader betaamt.
Opdrachtgever is niet aansprakelijk voor schade aan de eigendommen van opdrachtnemer wanneer die schade wordt veroorzaakt tijdens de uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden.
Artikel 6. Aansprakelijkheid
KG is niet aansprakelijk voor aan haar toe te rekenen indirecte schade. Voor schade die een direct gevolg is van een aan KG toe
te rekenen tekortkoming is KG alleen aansprakelijk als die tekortkoming het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde
van KG
Voor zover sport- en daarmee te vergelijken activiteiten deel uit maken van de met KG gesloten overeenkomst, dienen
deelnemers aan dergelijke activiteiten zelf te beoordelen of zij fysiek en wat conditie betreft in staat zijn verantwoord deel te
nemen aan dergelijke activiteiten.
KG is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat KG is uit gegaan van door de afnemer verstrekte onjuiste en/
of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
Artikel 7. Niet nakoming
Ingeval de afnemer zijn verplichtingen uit deze overeenkomst niet nakomt is KG gerechtigd de overeenkomst te ontbinden,
zonder verlies van zijn aanspraak op het overeengekomen vergoeding, onverminderd het recht van Springstof op volledige
schadevergoeding.
Artikel 8. Toepasselijk recht
Op alle door KG af te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, voortvloeiende uit of ten
gevolge van rechtshandelingen waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, behoudens waartoe de Kantonrechter bevoegd is, worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank.
Artikel 9. Geheimhouding
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst
van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
Artikel 10 - Intellectuele eigendom
Voorzover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op door KG ter
uitvoering van de overeenkomst geleverde producten en diensten, is en blijft Springstof houder respectievelijk eigenaresse
van deze rechten. De opdrachtgever verkrijgt slechts een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voorzover dat voor de
uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend
gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-,
model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen.
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