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Algemene leveringsvoorwaarden SECO 
 
A r t i ke l  1   De f i n i t i e s  

In deze algemene voorwaarden wordt  verstaan onder:  

o SECO & SECO Training: de organisatie SECOvernieuwers waartoe ook  
behorend de door haar gehanteerde handelsnamen; 

o Opdrachtgever: de wederparti j van SECO; 

o Opdracht: de op basis van een overeenkomst tussen SECO en Opdracht-
gever vastges telde werkzaamheden die door SECO dienen te worden  

verricht en de voorwaarden waaronder dit dient te geschieden. 
 

A r t i ke l  2   Toepa s s e l i j k he i d  v an  deze  v oo rwa a rd en  

1 Deze voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, offertes , werkzaam-
heden, opdrachten en overeenkomsten tussen SECO en Opdrachtgever voor 
zover van deze voorwaarden niet  door parti jen uitdrukkelijk en schrifteli jk is  

afgeweken. 

2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle over-
eenkomsten met SECO, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden 

betrokken. Door SECO ingeschakelde derden kunnen zich jegens Opdracht-
gever op de onderhavige voorwaarden beroepen. 

3 Eventueel door Opdrachtgever gehanteerde (inkoop)voorwaarden wor-
den door SECO uitgesloten en uitdrukkelijk verworpen. 

4 Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaar-
den nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen 
van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. SECO en Op-
drachtgever zullen als dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter  ver-

vanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waar-
bij indien en voor zoveel mogelijk het  doel en de strekking van de oorspron-

keli jke bepaling in acht worden genomen. 
 

A r t i ke l  3   O f f e r t e s  e n  v oo r s t e l l e n  

1 Offertes en voorstel len van SECO zijn gebaseerd op de informatie die  
door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar  
beste weten alle essentiële  informatie  voor opzet,  uitvoering en af ronding van 

de Opdracht  heeft verstrekt.  

2 De door SECO gemaakte of fertes en voorstel len zijn vrijbli jvend. Offertes  
zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. SECO is slechts  
aan offertes  en voors tel len gebonden indien de aanvaarding hiervan door 

Opdrachtgever schrif teli jk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders  
aangegeven. 

3 De prijzen in offe rtes en voorstel len zijn exclusief btw en andere heffingen  
van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Opdracht  te  ma-
ken kosten,  waaronder verzend- en administratiekos ten, tenzij anders aange-
geven. 

4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte  punten) afwijkt  van het in de  
offerte of het voorstel opgenomen aanbod, is SECO daaraan niet gebonden. 
De Opdracht komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding to t  

stand, tenzij SECO anders aangeeft.  

5 Een samengestelde prijsopgave verplicht SECO niet tot het verrichten van  
een gedeelte van de Opdracht  tegen een overeenkomstig deel van de opge-
geven prijs.  

6 Offertes en voorstel len gelden niet automatisch voor toekoms tige opdrach-
ten.  
 

A r t i ke l  4   Te r  be s c h i k k i ng  s t e l l i n g  i n f o r ma t i e  e n  medewe r k i ng  

1 Opdrachtgever draagt er  zorg voor dat alle documenten, info rmatie en  
contacten, waarvan SECO aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan 
Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn 

voor het uitvoeren van de Opdracht, ti jdig aan SECO worden verst rekt.  

2 Indien de voor de uitvoering van de Opdracht benodigde gegevens niet  
ti jdig aan SECO zijn verstrekt, heeft SECO het recht de uitvoering van de 

Opdracht op te schor ten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kos-
ten volgens haar gangbare tarieven aan Opdrachtgever in rekening te bren-
gen. 

 
A r t i ke l  5   U i t v oe r i n g  v an  de  o pd r ach t  

1 SECO zal de Opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeen-
stemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de 
op dat moment bekende stand der wetenschap. 

2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Opdracht dit vereist,  
heeft SECO het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door der-

den. 

3 SECO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor werkzaamheden die door  
derden worden verricht  voor zover deze zelf een overeenkomst  met  Opdracht-
gever zijn aangegaan. 

4 SECO is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, wanneer  
zij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige 
gegevens tenzij die onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar be-

hoorde te zijn.  

5 Indien is overeengekomen dat de Opdracht in fasen zal  worden uitge-
voerd, kan SECO de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase 
behoren, opschorten totdat Opdrachtgever de resulta ten van de daaraan voor-

afgaande fase schrifteli jk heeft goedgekeurd. 

6 Indien door SECO of door haar ingeschakelde derden in het kader van  
de Opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdracht-

gever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt Opdrachtge-
ver kosteloos zorg voor de door deze medewerkers in redelijkheid gewenste  
facil i teiten.  

 
A r t i ke l  6   Wi j z i g i ng  v an  de  o pd rac h t ;  mee rwe r k  

1 Indien ti jdens de uitvoering van de Opdracht  blijkt  dat voor een behoor-
l i jke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te  

wijzigen of aan te vullen, zullen parti jen ti jdig en in onderling overleg de 
Opdracht dienovereenkomstig aanpassen. 

2 Opdrachtgever aanvaardt dat, als parti jen overeenkomen dat de Op-
dracht wordt  gewijzigd of aangevuld, he t ti jdstip van voltooiing van de uit-
voering van de Opdracht daardoor kan worden beïnvloed. 

3 Indien de wijziging van of aanvull ing op de Opdracht financiële en/of  
kwalita tieve consequenties hebben, zal SECO Opdrachtgever hierover inlich-

ten.  

4 Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal SECO daarbij aan-
geven in hoeverre  de wijziging of  aanvull ing van de Opdracht een aanpas-

sing van dit honorarium tot gevolg heeft.  

5 In afwijking van lid 3 zal SECO geen meerkosten in rekening kunnen  
brengen indien de wijziging of aanvull ing het gevolg is van oms tandigheden 
die aan haar zijn toe te rekenen. 
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A r t i ke l  7   Con t r ac t du u r ;  u i t v oe r i ngs t e rm i j n   

1 De Opdracht tussen SECO en Opdrachtgever wordt  aangegaan voor on-
bepaalde ti jd tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit of par ti jen 
schrifteli jk uitdrukkelij k anders overeenkomen. 

2 Is binnen de looptijd van de Opdracht voor de voltooiing van bepaalde  
werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale  
termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Opdrachtgever 

SECO derhalve schrifteli jk ingebreke te stel len. 
 
A r t i ke l  8   Gehe imh oud i n g  

1 Beide parti jen zijn verplicht to t geheimhouding van alle vertrouwelijke  
informatie  die zij in he t kader van de Opdracht  van elkaar of  uit andere bron 

verkrijgen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere par ti j is  
medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.  

2 Indien SECO, op grond van een wetteli jke bepaling of een rechterl i jke  
uitspraak, gehouden is vertrouwelij ke informatie aan door de wet of de be-

voegde rechter aangewezen derden (mede) te verstrekken, en SECO zich ter  
zake niet  kan beroepen op een wet teli jk dan wel door de bevoegde rechter  

erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is SECO niet gehouden tot  
schadevergoeding of schadeloosstel l ing en is Opdrachtgever niet gerechtigd  
tot ontbinding van de Opdracht.   

 
A r t i ke l  9   Hono r a r i um  

1 Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast  honorarium wordt  
aangeboden of  is overeengekomen, is l id 3 van dit  arti kel niet van toepas-
sing. 

2 Parti jen kunnen bij he t tot s tand komen van de Opdracht een vas t hono-
rarium overeenkomen. 

3 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium  
worden vastges teld op grond van werkelijk bestede uren. Het  honorarium 
wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van SECO, geldende 
voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daar-

van afwijkend uurtarief is overeengekomen. 

4 Alle prijzen, honoraria, kostenramingen etc. zijn exclusief btw tenzij an-
ders vermeld. 

5 Bij een Opdracht met  een looptijd van meer dan 2 maanden kunnen  
parti jen overeenkomen dat de verschuldigde kosten periodiek, in een nader 

aan te  geven f requentie, in rekening worden gebracht.  

6 Indien SECO met Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief over-
eenkomt,  is SECO niettemin gerechtigd tot  verhoging van dit honorarium of  

tarief, indien SECO kan aantonen dat zich tussen het  moment van aanbieding 
en levering significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van 
bijvoorbeeld lonen. 

 
A r t i ke l  1 0   Be ta l i n g ,  co n t r ac t u e l e  r e n t e  e n  i ncas so ko s t e n  

1 Betaling dient  zonder opschorting of verrekening te geschieden binnen  
uiterl i jk 14 dagen na factuurdatum door overschrijving van het verschuldigde 
bedrag bij de Rabobank op bankrekeningnummer 13.17.683.60 (IBAN 
NL37RABO0131768360) ten name van SECOvernieuwers te Maas trich t 

2 Door het  verstri jken van de betalingstermijn is de wederparti j van rechts-
wege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestel l ing is vereist. De 
wederparti j is alsdan een rente verschuldigd van 2% per maand. Zodra de 

wederparti j in verzuim komt te  verkeren, worden alle  (toekomstige)  vorderin-
gen van SECO op de wederparti j onmiddelli jk opeisbaar en treedt  ook ten 
aanzien van die vorderingen he t verzuim in zonder ingebrekestel l ing of  

andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW. SECO is 
in dat geval bevoegd om zijn/haar verplichtingen uit hoofde van enige met 

de wederparti j gesloten overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige 
betaling van alle opeisbare vorderingen is ontvangen. 

3 Indien de wederparti j in verzuim is me t de (ti jdige) nakoming van enige  
(betalings)verplichting, dan komen, naast de hoofdsom en rente, alle kosten 

ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederparti j.  
De buitengerechtelij ke incassokosten bedragen tenminste 15% van de ver-

schuldigde hoofdsom met een minimum van € 150,00 exclusief btw. 

4 In geval van liquidatie, fail l issement of (voorlopige) surseance van beta-
l ing van de wederparti j  of wanneer toepassing van de schuldsaneringsrege-
l ing ten aanzien van wederpar ti j wordt uitgesproken, of wanneer er beslag 

wordt gelegd op een wezenlijk deel van zijn/haar vermogen alsmede in ge-
val van overmacht, worden alle verplichtingen van de wederparti j uit  hoofde 
van enige overeenkomst onmiddelli jk opeisbaar.  SECO is alsdan bevoegd om 

de uitvoering van enige met de wederpar ti j gesloten overeenkomst  op te  
schorten dan wel over te gaan tot ontbinding van die overeenkomst.  

5 SECO heeft het recht om door Opdrachtgever gedane betalingen te laten  
strekken in de eers te plaats in mindering van de kosten, vervolgens in minde-
ring van de opengevallen rente en tenslot te in mindering van de hoofdsom en 
de lopende rente waarbij de oudste declaratie als eerste wordt geacht te  zijn 

voldaan. SECO kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod to t  
betaling weigeren, indien Opdrachtgever een andere volgorde voor de toe-

rekening aanwijst. SECO kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, 
indien daarbij  niet  eveneens de opengevallen en lopende rente  alsmede de 

kosten worden voldaan. 
 
A r t i ke l  1 1   E i gen doms v oo r beh oud  

1 Alle door SECO geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen 
ontwerpen, schetsen, tekeningen, fi lms, software, (elekt ronische) bestanden 
etc., blijven eigendom van SECO to tdat Opdrachtgever alle navolgende ver-

plichtingen uit al le met SECO gesloten Opdrachten is nagekomen. 

2 Opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud val-
lende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 

3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud gele-
verde zaken dan wel rechten daarop wil len vestigen of doen gelden, is  Op-

drachtgever verplicht SECO zo snel als  redelijke rwijs verwacht mag worden 
daarvan op de hoogte te stel len. 

4 Opdrachtgever verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde  
zaken te verzekeren en verzekerd te  houden tegen brand, ontploffings- en 

waterschade alsmede tegen diefstal  en de verzekeringspolis op eers te verzoek 
ter inzage te geven. 

5 Door SECO geleverde zaken, die krachtens het onder l id 1 van di t artikel  
bepaalde onder he t eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts  in het  kader 

van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer al s be-
taalmiddel worden gebruik t.  

6 Voor het  geval dat SECO haar in dit arti kel aangeduide eigendomsrech-
ten wil uitoefenen, geeft  Opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet  
herroepbare toestemming aan haar of door haar aan te wijzen derden om al  
die plaatsen te betreden waar de eigendommen van SECO zich bevinden en 

die zaken mede terug te nemen. 
 

A r t i ke l  1 2   I n t e l l e c t u e l e  e i ge ndo m en  au t e u r s r e c h t e n  

1 Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt  
SECO zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond 
van de Auteurswet.  
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2 Modellen, methodieken en ins trumenten die door SECO ontwikkeld en/of  
voor de uitvoering van de Opdracht worden toegepast, zijn en blijven eigen-

dom van SECO. Publicatie of  andere vormen van openbaarmaking hie rvan 
kan enkel na van SECO verkregen schrifteli jke toestemming. 

3 Alle door SECO verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwer-
pen, schetsen, tekeningen, software etc., zijn uitsluitend bes temd om te wor-

den gebruik t door Opdrachtgever en mogen niet  door hem zonder vooraf-
gaande toestemming van SECO worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt,  

of ter kennis van derden gebracht.  

4 SECO behoudt tevens he t recht de door de uitvoering van de werkzaam-
heden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover 
hierbij geen vertrouwelijke in formatie ter kennis van derden wordt gebracht.  

 
A r t i ke l  1 3   A f s l u i t i ng  op d r ach t  

1 De Opdracht is in financiële zin afgesloten indien de afrekening door  
Opdrachtgever is goedgekeurd. Opdrachtgever dient binnen een te rmijn van 

30 dagen na factuurdatum hierover te berichten. Indien Opdrachtgever niet  
binnen deze te rmijn reageert, wordt de af rekening geacht te  zijn goedge-

keurd. 

2 Alle aan Opdrachtgever geleverde zaken blijven eigendom van SECO,  
totdat  deze door Opdrachtgever zijn betaald. 
 

A r t i ke l  1 4   Opzeg g i ng  

1 Beide parti jen kunnen de Opdracht schrifteli jk en onder opgaaf van re-
den(en) opzeggen/annuleren. 

2 Bij voorti jdige beëindiging door Opdrachtgever heeft SECO recht op  
compensatie van de overeengekomen maar nog niet  uitgevoerde werkzaam-

heden. Daarbij geldt de volgende stelregel:  

- Ingeval van een Opdracht waarvoor een totaalbedrag voor de werk-
zaamheden is afgesproken: 50% van het resterende, nog niet gefac-

tureerde deel van de aanneemsom van de Opdracht .  

- Ingeval  van een Opdracht waarbij in de voorbije maanden een vaste ,  
regelmatige inzet van SECO is geweest: 3 maanden te facture ren op 

basis van het maandgemiddelde van de voorafgaande 3 maanden. 

3 Eventuele voorlopige resultaten van de to t dan toe in het  kader van de  
Opdracht verrichte werkzaamheden zullen onder voorbehoud ter beschikking  
worden gesteld aan Opdrachtgever.  

4 Bij voorti jdige beëindiging door Opdrachtgever zal SECO desgevraagd  
en in overleg met Opdrachtgever zorgdragen voor de overdracht  van nog te  
verrichten werkzaamheden aan derden. 

5 Indien de overdracht van de werkzaamheden voor SECO extra kos ten met  
zich meebrengt,  worden deze aan Opdrachtgever in rekening gebracht.  
 
A r t i ke l  1 5   Opscho r t i n g  e n  on t b i nd i ng  

1 SECO is  bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of  
de Opdracht  te ontbinden, indien: 

- Opdrachtgever de verplichtingen uit de Opdracht niet of  niet volledig 
nakomt.  

- Na het  sluiten van de Opdracht aan SECO ter  kennis gekomen om-
standigheden SECO goede grond te  vrezen geven dat Opdrachtge-
ver niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; 

- Als SECO Opdrachtgever bij het sluiten van de Opdracht gevraagd 
heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitbli j f t  
dan wel onvoldoende is.  

2 Voorts is SECO bevoegd de Opdracht  te (doen) ontbinden indien zich  
omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat  nakoming van de Op-

dracht onmogelijk o f naar maatstaven van redelijkheid en bil l i jkheid niet  lan-
ger kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins oms tandigheden 
voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de 

Opdracht in redelijkheid niet  mag worden verwacht. 

3 Indien de Opdracht wordt ontbonden zijn de vorderingen van SECO op  
Opdrachtgever onmiddelli jk opeisbaar. Indien SECO de nakoming van de 

verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Opdracht .  
SECO behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.  
 

A r t i ke l  1 6   Te r u g gav e  t e r  be s c h i k k i n g  ge s t e l de  za ke n  

1 Indien SECO aan Opdrachtgever bij de uitvoering van de Opdracht za-
ken ter beschikking heeft ges teld, is Opdrachtgever gehouden het geleverde 
op schrifteli jk verzoek van SECO binnen 14 dagen in oorspronkelij ke staat ,  

vrij van gebreken en volledig te re tourneren. Indien Opdrachtgever deze ver-
plichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.  

2 Indien Opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aan-
maning, alsnog in gebreke blij f t  met  de onder l id 1 genoemde verplich ting, 
heeft SECO het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder 
de kosten van vervanging, op Opdrachtgever te verhalen. 

 
A r t i ke l  1 7   Geb re ke n ;  r e c l a me s  e n  k l ac h t e n  

1 Klachten over de verrichte  werkzaamheden dienen door Opdrachtgever  
binnen 8 dagen na ontdekking doch uiterl i jk binnen 14 dagen na voltooiing 
van de betreffende werkzaamheden schrif teli jk te  worden gemeld aan SECO 
waarna de voltooide opdracht  wordt  geacht  naar tevredenheid te zijn ver richt  

en enige aanspraak op basis van een gebrek, klacht of reclame komt te ver-
vallen. 

2 Indien een klacht  gegrond is, zal SECO de werkzaamheden alsnog ver-
richten zoals  overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever aan-
toonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient Opdrachtgever schrifteli jk ken-
baar te maken. 

3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet  
meer mogelijk o f zinvol  is, zal SECO slechts  aansprakelijk zijn binnen de 
grenzen van arti kel 18. 

 
A r t i ke l  1 8   Aansp ra ke l i j k he i d  

1 Voor el ke door SECO aanvaarde Opdracht  geldt  dat sprake is  van een  
inspanningsverplichting. SECO kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor 

niet behaalde resultaten. 

2 SECO is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering  
van de Opdracht die het gevolg zijn van opzet of daaraan grenzende grove 
nalatigheid bij het uitbrengen van adviezen en het  uitvoeren van opdrachten.  

3 Indien SECO aansprakelijk is, dan is die aansprakelij kheid als volgt be-
grensd: 

- Voor zover deze door de aansprakelijkheidsverzekering van SECO 
wordt gedekt en maximaal tot he t bedrag van de door de verzekeraar 

gedane uitkering. 

- Als de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade 
niet door de verzekeringspolis wordt gedekt, tot maximaal tweemaal  

de factuurwaarde van de Opdracht, althans voor uitsluitend dat ge-
deelte van de Opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking 
heeft.  
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4 In afwij king van lid 3 wordt de aansprakelijkheid bij een Opdracht met  
een looptijd langer dan 6 maanden, verder beperkt  tot  het  over de laatste 3 

maanden verschuldigde honorariumgedeelte.  

5 In geen geval kan aanspraak worden gedaan op vergoeding van schade  
veroorzaakt door derving van inkomsten van Opdrachtgever (op welke wijze 
dan ook ontstaan), indirecte schade, gevolgschade of  schade geleden door 

derden o f veroorzaakt  door via SECO ingeschakelde derden. 

6 Opdrachtgever vrijwaart  SECO tegen vorderingen uit  welke hoofde dan  
ook van derden, die s tel len schade te hebben geleden door een zaak en/of 
dienst die SECO aan c.q. vanwege Opdrachtgever heeft geleverd respectie-

velijk heeft verleend behoudens voor zover Opdrachtgever aantoont  dat  
SECO rechtens voor die schade aansprakelijk is en gehouden is deze aan 

Opdrachtgever of de derde te  vergoeden.  

7 Onverminderd het in dit  artikel  bepaalde komt alleen voor een vergoeding  
in aanmerking schade die geleden wordt binnen zes maanden na de afgifte  
van de zaak en/of het einde van de opdracht en die voorts binnen een termijn 

van 14 dagen na ontdekking schrif teli jk aan SECO is  gemeld. Op straffe  van 
algeheel verval van het recht op schadevergoeding wordt aan SECO alle 

gewenste medewerking verleend bij haar onderzoek naar de oorzaak, aard  
en omvang van de schade waarvoor een vergoeding wordt gevorderd. Rest-
vorderingen ter zake van schade vervallen in ieder geval binnen zes maanden 

na ontdekking van de schade. 
 

A r t i ke l  1 9   V r i jwa r i n gen  

1 Opdrachtgever vrijwaart SECO voor aanspraken van derden met betrek-
king tot  rechten van intel lectuele eigendom op door Opdrachtgever verst rekte  
materialen of gegevens, die  bij de uitvoering van de Opdracht worden ge-

bruikt.  

2 Indien SECO aan Opdrachtgever informatiedragers, elektronische bestan-
den of software etc.  verstrekt , garandeert  zij dat de in formatiedragers,  elek-

tronische bestanden of  software vrij zijn van virussen en defec ten. 
 
A r t i ke l  2 0   R i s i c o - o v e rg an g  

1 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van  
de Opdracht zijn, gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop deze 
aan Opdrachtgever juridisch en/of feiteli jk worden geleverd en daarmee in 

de macht van Opdrachtgever of van een door Opdrachtgever aan te wi jzen 
derde worden gebracht.   
 

A r t i ke l  2 1   Ove rmac h t  

1 SECO is niet gehouden tot he t nakomen van enige verplichting, indien zij  
daar toe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te 

wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in 
het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.  

2 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 onvoorzien, waarop SECO geen in-
vloed kan uitoefenen, doch waardoor SECO niet in staat  is haar verplichtin-

gen na te komen. Ook werkstakingen in het bedrijf van SECO, ziekte en/of 
arbeidsongeschiktheid daaronder begrepen.  

3 SECO heeft ook he t recht  zich op overmacht te beroepen, indien de om-
standigheid die (verdere)  nakoming verhindert,  int reedt  nadat SECO haar ver-

plichtingen had moeten nakomen. 

4 Tijdens overmacht  worden de verplichtingen van SECO opgeschor t. In-
dien de periode waarin door overmacht  nakoming van de verplichtingen door 
SECO niet mogelijk is,  langer duurt dan 2 maanden, zijn beide parti jen be-

voegd de Opdracht te ontbinden zonder dat er  in dat  geval een verplichting  
tot schadevergoeding bestaat vanwege de ontbinding.  

5 Indien SECO bij het intreden van de overmacht al gedeelteli jk aan haar  
verplichtingen heef t voldaan, of nog gedeelteli j k aan haar verplichtingen kan 

voldoen is zij  gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzon-
derli jk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen 

als betrof het een het een afzonderli jk contract.  
 

A r t i ke l  2 2   P r o f e s s i o n a l s  bed i ng  
Gedurende de Opdracht en to t 1 jaar na beëindiging ervan, is het Opdracht-
gever niet toegestaan om professionals die namens of vanuit SECO bij de 

uitvoering betrokken zijn geweest, betaalde werkzaamheden (al dan niet op 
basis van een diens tverband) aan te bieden. Bij overtreding van dit verbod 

is Opdrachtgever aan SECO een direct opeisbare boete van € 100.000,00 
(zegge: honderdduizend euro) verschuldigd naast de verplichting om de vol-
ledige door SECO geleverde schade te  vergoeden.  

 
A r t i ke l  2 3   Ge s ch i l l e n be s l e c h t i n g  

De rechter te Maast richt is bij uitslui ting bevoegd om van alle geschil len welke 
mochten ontstaan tussen de wederparti j en SECO kennis te  nemen. SECO 
blij f t echter  bevoegd he t geschil aanhangig te maken bij  de bevoegde rechter  

van de woonplaats van de wederparti j.  
 

A r t i ke l  2 4   Toepa s s e l i j k  r e c h t  

Op elke door SECO aangegane Opdracht is  bij uitslui ting van andere juris-
dicties Nederlands recht van toepassing; ook indien Opdrachtgever woon-
achtig of gevestigd is in het buitenland. Uitdrukkelijk is de eventuele toepas-

sing van het Weens Koopverdrag (VN-verdrag van Wenen van 11 april 1980 
inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken) u itge-

sloten.  
  

A r t i ke l  2 5   Wi j z i g i ng  e n  v i nd p l aa t s  v a n  d e  v oo rw aa r den  

Een exemplaar van de meest recente voorwaarden is te vinden op de web-
site(s) van SECO (www.secovernieuwers.nl en www.secotraining.nl)  al sook 
per e-mail opvraagbaar: info@secovernieuwers.nl  of info@secotraining.nl) .  

De voorwaarden worden u op verzoek kosteloos toegezonden. 

 

Maastricht, 1 mei 2018. 


