Algemene Inkoopvoorwaarden van N&S Quality
Artikel 1: Definities
In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan
onder:
N&S Quality Consultants B.V.: Iedere vestiging en
iedere discipline van N&S Quality Consultants B.V.,
hierna te noemen als N&S Quality.
Opdrachtgever: De persoon/onderneming die aan
N&S Quality opdracht geeft tot het verrichten van
werkzaamheden en of levering van product.
Opdrachtnemer: De persoon/onderneming die
voor N&S Quality werkzaamheden verricht en/of
product heeft geleverd.
Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1
Deze Algemene voorwaarden zijn exclusief
van toepassing op alle rechtsverhoudingen
tussen N&S Quality en Opdrachtnemer
betreffende door N&S Quality uit te voeren
werkzaamheden en uitgebrachte
aanbiedingen en onlosmakelijk verbonden
aan de overeenkomst van
opdracht/offerte.
2.2
Deze Algemene Voorwaarden hebben
voorrang boven de algemene voorwaarden
van de opdrachtnemer, de algemene
voorwaarden van opdrachtnemer worden
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3
Wijzigingen in de overeenkomst en
afwijkingen van de algemene voorwaarden
zullen slechts van kracht zijn, indien zij
schriftelijk tussen N&S Quality en
opdrachtnemer zijn overeengekomen. De
bepalingen in deze Algemene
Voorwaarden waarvan niet uitdrukkelijk is
afgeweken, blijven onverkort van
toepassing.
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Artikel 3: Overeenkomst opdrachtnemer
Overeenkomst Opdrachtnemer:
3.1
Partijen gaan een overeenkomst tot
opdracht aan als bedoeld in artikel 7:400
BW.
3.2
De conform de opdracht uit te voeren
werkzaamheden worden door
Opdrachtnemer naar eigen professioneel
inzicht en voor eigen risico verricht. Indien
opdrachtnemer derden inschakelt. kan dit
alleen in overleg met N&S Quality.
3.3
Opdrachtnemer is verplicht de haar
opgedragen werkzaamheden naar beste
kunnen uit te voeren. Opdrachtnemer
verricht deze werkzaamheden zonder
toezicht of leiding van N&S Quality en
conformeert zich (na overleg) aan de
werktijden die door N&S Quality of
opdrachtgever worden vastgesteld.
Opdrachtnemer is verplicht zich te houden
aan aanwijzingen door N&S Quality
omtrent de uitvoering van de opdracht.
Tevens dient opdrachtnemer N&S Quality
op de hoogte te houden van zijn
werkzaamheden gedurende de uitvoering
van de opdracht.
Artikel 4 Uitvoering en duur van opdracht
4.1
De duur van de overeenkomst wordt
bepaald middels een overeenkomst van
opdracht tussen opdrachtnemer en N&S
Quality.
Artikel 5 Geheimhoudingsbeding
5.1
Behoudens voor zover wettelijk vereist
zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever
de namens haar ingezette uitvoerder(s)
geen enkele informatie welke betrekking
heeft op de onderneming van N&S Quality
of de aan N&S Quality gelieerde
ondernemingen – direct of indirect –
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versie 1.2
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5.2

5.3

publiceren of anderszins voor derden
toegankelijk maken dan wel, ongeacht of
deze informatie vertrouwelijk dan wel
geheim is, enige lijst van clientèle of
relaties (personen dan wel instanties) die
met de N&S Quality dan wel de aan N&S
Quality gelieerde ondernemingen zaken
doen of hebben gedaan, openbaar maken,
publiceren of anderszins voor derden
toegankelijk maken.
Voorts is het Opdrachtnemer en de
namens haar ingezette uitvoerder(s)
verboden enige informatie betreffende de
financiën, de werkwijze, de relaties, de
rendementsprognoses of verdere feiten of
omstandigheden verband houdende met
N&S Quality, dan wel de aan N&S Quality
gelieerde ondernemingen, direct of
indirect te gebruiken, publiceren of
anderszins voor derden toegankelijk
maken.
Indien Opdrachtnemer het in het
voorafgaande lid omschreven beding
overtreedt, verbeurt Opdrachtnemer een
direct opeisbare boete van € 10.000,= per
overtreding en van € 1.000,= voor iedere
dag dat deze overtreding voortduurt, een
en ander ongeacht of deze overtreding aan
Opdrachtnemer toegerekend kan worden
en onverminderd het recht van de N&S
Quality om dienaangaande/of volledige
schadevergoeding te vorderen.

Artikel 6 Relatiebeding opdrachtnemer
6.1
Het is Opdrachtnemer verboden, hetzij
direct, hetzij indirect, in welke vorm dan
ook, contact te onderhouden, bezoeken af
te leggen, onderhandelingen te voeren,
zaken te doen in de meest ruime zin des
woords, met oude en/of op dat moment
bestaande relaties van N&S Quality en/of
met N&S Quality gelieerde

6.2

ondernemingen, waar opdrachtnemer via
N&S Quality mee in aanraking is gekomen
en/of activiteiten voor heeft verricht.
Bij overtreding van het in lid 1 omschreven
verbod verbeurt Opdrachtnemer een
dadelijk opvorderbare boete van €
10.000,= ineens, vermeerderd met €
1.000,= voor iedere overtreding en/of
iedere dag dat Opdrachtnemer in
overtreding blijft, onverminderd het recht
van N&S Quality om vergoeding van de
werkelijke schade te vorderen of heeft
N&S Quality het recht het nakomen van
het relatiebeding te vorderen.

Artikel 7 Opschorting, ontbinding en annulering
7.1
De overeenkomst tussen opdrachtnemer
en N&S Quality is tussentijds opzegbaar.
Indien Opdrachtnemer voornemens is de
overeenkomst tussentijds te beëindigen, is
hij verplicht een opzegtermijn van drie
maanden in acht te nemen.
7.2
Een overeenkomst voor onbepaalde tijd
kan schriftelijk worden opgezegd met een
opzegtermijn van minimaal drie maanden.
7.3
Binnen de overeenkomst tussen N&S
Quality en Opdrachtnemer geldt specifiek
het recht deze overeenkomst zonder dat
een
schriftelijke ingebrekestelling of
tussenkomst van de rechter is vereist, met
onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk
tussentijds te beëindigen als:
 iedere partij, ingeval de
wederpartij een beroep doet op
overmacht en de
overmachtsperiode langer dan 3
maanden heeft geduurd of zodra
vaststaat dat deze langer dan 3
maanden zal duren.
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Onder overmacht wordt in ieder
geval verstaan iedere
omstandigheid waarmee ten tijde
van het aangaan
van de overeenkomst geen
rekening konden worden
gehouden en ten gevolge waarvan
de normale uitvoering van de
overeenkomst redelijkerwijs niet
door de wederpartij kan worden
verlangd zoals bijvoorbeeld ziekte,
oorlog of
oorlogsgevaar, burgeroorlog en
oproer, molest, sabotage,
energiestoring, overstroming,
aardbeving, brand,
bedrijfsbezetting, werkstakingen,
gewijzigde overheidsmaatregelen,
transportmoeilijkheden.
Voorts wordt onder overmacht
verstaan de omstandigheid dat
toeleveringsbedrijven waarvan
opdrachtnemer afhankelijk is voor
de uitvoering van de
overeenkomst, niet aan de
contractuele verplichtingen
voldoet, tenzij
zulks aan hem verwijtbaar is.
De wederpartij kan de
overeenkomst beëindigen in het
geval één van de partijen in staat
van faillissement is verklaard of het
faillissement is aangevraagd, dan
wel de surseance van betaling is
uitgesproken of de surseance van
betaling is aangevraagd.
Indien er op een belangrijk deel
van het vermogen van de
wederpartij conservatoir of
executoriaal beslag is gelegd of als
de wederpartij commercieel

bezien in ernstige opspraak is
geraakt.
 indien de wederpartij haar
onderneming staakt, dan wel de
onderneming wordt geliquideerd.
 ingeval de wederpartij enige
verplichting die voortvloeit uit
en/of samenhangt met deze
overeenkomst niet nakomt, welke
niet-nakoming van zo ernstige aard
is, dat van de wederpartij
voortzetting van deze
overeenkomst in redelijkheid niet
kan worden gevergd en de verzakende partij nalatig blijft deze
verplichting na te komen
respectievelijk geëigende stappen
te ondernemen om dit te corrigeren.
heeft N&S Quality het recht om de
nakoming uit hoofde van alle tussen
Opdrachtnemer en N&S Quality bestaande
opdrachten op te schorten, dan wel deze
opdrachten zonder enige ingebrekestelling
en zonder zelf tot enige schadevergoeding
gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te
ontbinden en worden alle eventuele
verplichtingen van Opdrachtnemer jegens
N&S Quality uit hoofde van alle tussen
partijen bestaande opdrachten
onmiddellijk opeisbaar. Tevens is N&S
Quality gerechtigd schadevergoeding te
vorderen.

Artikel 8 Intellectueel eigendom
8.1
Aan N&S Quality komt in binnen- en
buitenland het intellectuele
eigendomsrecht, inclusief lesmateriaal,
cursusmappen en adviesrapporten toe
voortvloeiende uit de werkzaamheden van
N&S Quality tijdens de overeenkomst van
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8.2

opdracht tussen N&S Quality en
Opdrachtnemer en na afloop daarvan.
Zonder uitdrukkelijke voorafgaande
schriftelijke toestemming van N&S Quality
is Opdrachtnemer niet gerechtigd de
geleverde diensten op een andere wijze te
gebruiken dan is overeengekomen en/of te
verstrekken aan derden.

Artikel 9 Betaling en Zekerheid
9.1
De facturering vindt wekelijks plaats, van
opdrachtnemer wordt verwacht dat hij
N&S Quality wekelijks in kennis stelt van de
gemaakte uren waarin Opdrachtnemer
werkzaamheden voor N&S Quality heeft
verricht. De betalingstermijn bedraagt 45
dagen na factuurdatum, tenzij anders in de
overeenkomst is vermeld.
Artikel 10 Klachten
10.1 Opdrachtnemer is gehouden klachten aan
N&S Quality kenbaar te maken binnen 30
dagen na ontvangst van hetgeen naar
aanleiding waarvan hij wenst te
reclameren, dan wel onverwijld nadat hij
hetgeen waarover hij wenst te reclameren
heeft ontdekt.
Artikel 11 Wijziging Algemene Voorwaarden
11.1 N&S Quality is gerechtigd deze Algemene
Voorwaarden te wijzigen. De door N&S
Quality gewijzigde Algemene Voorwaarden
gelden jegens Opdrachtnemer vanaf 30
dagen nadat deze schriftelijk van de
wijziging op de hoogte is gesteld, tenzij
Opdrachtnemer binnen die termijn
schriftelijk aan N&S Quality te kennen
heeft gegeven tegen de wijzigingen
bezwaar te maken. In het laatstbedoelde
geval blijven ongewijzigde Algemene
Voorwaarden tussen partijen gelden totdat
de opdracht is voltooid of de

overeenkomst beëindigd, ook na de
termijn van 6 maanden vanaf de termijn
van 30 dagen. Duurt de overeenkomst
daarna voort, dan zijn daarop vanaf dat
tijdstip de gewijzigde Algemene
voorwaarden van toepassing.
Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen
12.1 Alle overeenkomsten waarop deze
voorwaarden geheel of ten dele van
toepassing zijn, zijn onderworpen aan het
Nederlands recht.
12.2 Alle geschillen die verband houden met
een rechtsverhouding met N&S Quality
behoren tot de exclusieve bevoegdheid
van de rechtbanken in het arrondissement
waarbinnen Zaltbommel is gevestigd,
behoudens in geval van geschillen die zijn
onderworpen aan het oordeel van de
kantonrechter, voor zover niet van diens
betrekkelijke bevoegdheid mag worden
afgeweken.

