ALGEMENE VOORWAARDEN
van de besloten vennootschap K2 Marketing gevestigd te Haarlem

1. Algemeen
1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst
of rechtsverhouding tussen K2 Marketing B.V., hierna te noemen K2, en een
wederpartij, hierna te noemen Klant, waarbij K2 werkzaamheden verricht, laat
verrichten of zal (laten) verrichten ten behoeve van Klant. Deze algemene
voorwaarden zijn tevens van toepassing op de rechtsverhouding tussen Klant en
de door K2 ten behoeve van Klant in te schakelen dienstverlener(s), hierna te
noemen Adviseur(s).
1.2
Overeenkomsten met Klanten die tot stand komen via personen met wie
K2 een samenwerkingsverband heeft gesloten of zal sluiten, worden geacht
uitsluitend met K2 tot stand te zijn gekomen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in
de betreffende overeenkomst.
1.3
K2 is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde
voorwaarden zijn van toepassing op de werkzaamheden van nieuwe opdrachten en
op de werkzaamheden van lopende opdrachten vanaf het moment dat de
gewijzigde voorwaarden aan Klant verstrekt zijn.
2. Relatie K2 - Klant
2.1
Bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden zullen K2 en
de door K2 ingeschakelde Adviseur(s) de zorg van goed opdrachtnemer in acht
nemen en zich naar beste inzicht en vermogen inspannen. De werkzaamheden
betreffen een inspanningsverbintenis.
2.2
K2 is telkens gerechtigd (een) andere Adviseur(s) aan te wijzen om (een
deel van) de werkzaamheden te verrichten. Dit geldt ook in de gevallen waarbij een
opdracht is verleend met het oogmerk die door een specifiek persoon te laten
uitvoeren. De werking van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
3. Vergoeding en declaraties
3.1
K2 brengt voor de verrichte werkzaamheden aan Klant een vergoeding
in rekening, waarbij wordt uitgegaan van een uurtarief en de door de Adviseur(s)
bestede tijd (afgerond op halve uren). Wanneer een vast aantal uren
overeengekomen is, worden uren die in de praktijk niet besteed zijn (bijvoorbeeld
door ziekte of vakantie van de betreffende Adviseur) niet in rekening gebracht.
Reis- en verblijfskosten, overige onkosten en kosten van derden die ten behoeve
van Klant zijn ingeschakeld, worden aan Klant doorbelast. Tenzij schriftelijk anders
overeengekomen, zal voor de reiskosten een bedrag van € 0,38 per kilometer in
rekening gebracht worden. Een en ander voor zover van toepassing te
vermeerderen met omzetbelasting.
3.2
K2 is steeds gerechtigd van Klant een voorschot op de vergoeding en de
te maken kosten te verlangen. Voor zover K2 een voorschotbedrag in rekening
brengt, wordt met de werkzaamheden pas aangevangen nadat het voorschot is
ontvangen.
3.3
Facturering zal in beginsel maandelijks plaatsvinden. K2 heeft de
mogelijkheid frequenter te factureren. Betaling dient zonder opschorting of
verrekening plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum op de bankrekening
vermeld op de factuur. Bij gebreke van betaling na deze termijn is Klant terstond
in gebreke. K2 is meteen gerechtigd over het achterstallige bedrag de wettelijke
rente (voor handelstransacties) in rekening te brengen vanaf de vervaldag tot de
dag dat het verschuldigde bedrag volledig is voldaan. Alle buitengerechtelijke
kosten die verband houden met de invordering van declaraties komen voor
rekening van de Klant met een minimum van € 165,-.
4. Aansprakelijkheid
4.1
Iedere aansprakelijkheid van K2 die voortvloeit uit of verband houdt met
een toerekenbare tekortkoming of enige andere rechtsgrond is uitgesloten.
Aansprakelijkheid van de Adviseur(s) voor schade is beperkt tot schade welke
ontstaat door opzet of grove schuld en het schadebedrag is in dat geval beperkt tot
het bedrag dat voor de betreffende werkzaamheden door Klant aan K2 is betaald
met een maximum van € 20.000,-. De Adviseur(s) kunnen zich te allen tijde
beroepen op voorgaand ten behoeve van hen bedongen derdenbeding.
4.2
Klant vrijwaart K2 en de Adviseur(s) tegen alle aanspraken van derden,
de kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze
samenhangen met de voor Klant verrichte werkzaamheden tenzij een en ander het
gevolg is van grove nalatigheid of opzet aan de zijde van K2 of de betreffende
Adviseur(s).

4.3
Wanneer K2 of de Adviseur(s) bij uitvoering van de werkzaamheden
derden inschakelt (inschakelen), is (zijn) K2 noch de Adviseur(s) aansprakelijk
voor schade die een gevolg is van een tekortkoming of onrechtmatige daad van
deze derden. Bij een tekortkoming of onrechtmatige daad van een derde jegens
Klant, kan K2 de rechten die jegens de derde kunnen worden uitgeoefend op
verzoek overdragen aan Klant.
4.4
Uitgezonderd
de
Adviseur(s)
die
valt/vallen
onder
de
aansprakelijkheidsbeperking in artikel 4.1, is elke aanspraak tot schadevergoeding
uitgesloten jegens personen waarmee K2 een samenwerkingsverband heeft
gesloten. Deze personen kunnen zich te allen tijde beroepen op dit ten behoeve
van hen bedongen derdenbeding.
4.5
De werking van artikel 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is
uitgesloten.
4.6
Alle aanspraken van Klant vervallen 12 maanden nadat de
werkzaamheden waarop deze aanspraken betrekking hebben, zijn verricht.
5. Relatiebeding
5.1
Ter uitvoering van de overeenkomst met Klant, introduceert K2
Adviseur(s) bij Klant. Zowel gedurende als na afloop van deze overeenkomst zal
Klant noch aan haar gelieerde ondernemingen zonder voorafgaande schriftelijke
goedkeuring van K2 enige zakelijke (inclusief een arbeidsrechtelijke of
vergelijkbare) relatie aangaan, zowel direct als indirect, met deze Adviseur(s), ook
als deze Adviseur(s) geen werkzaamheden uit hoofde van deze overeenkomst
hebben uitgevoerd.
5.2
Bij overtreding van het eerste lid van dit artikel is Klant aan K2 een
direct opeisbare boete verschuldigd ter grootte van € 10.000,- voor iedere
overtreding en € 1.000,- voor iedere dag dat die overtreding voortduurt,
onverminderd het recht van K2 om naast deze boete schadevergoeding te
vorderen.
6. Geheimhouding en elektronisch dataverkeer
6.1
K2 en de Adviseur(s) zullen zich inspannen alle informatie, gegevens
en documenten die zij verkrijgen bij de uitvoering van de werkzaamheden ten
behoeve van Klant en waarvan Klant de vertrouwelijkheid heeft benadrukt dan
wel de vertrouwelijkheid redelijkerwijs moet worden aangenomen, strikt geheim
te houden, tenzij uit de wet anders volgt.
6.2
De verzending van berichten via elektronisch dataverkeer geschiedt
niet geëncrypteerd tenzij Klant voor de verzending van enig specifiek bericht heeft
verzocht gebruik te maken van door Klant aangereikte encryptie-mogelijkheden.
7. Intellectueel Eigendom
Geen enkele overeenkomst tussen K2 en/of Adviseur(s) enerzijds en Klant
anderzijds strekt tot overdracht van enig intellectueel recht.
8. Beëindiging van de overeenkomst
8.1
Zowel K2 als Klant kan door schriftelijke opzegging de overeenkomst
tussentijds beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van drie weken
bij consultancywerkzaamheden.
8.2
Indien Klant door omstandigheden genoodzaakt is de overeenkomst
met onmiddellijke ingang te beëindigen, is dat tevens door schriftelijke opzegging
mogelijk, waarbij Klant aan K2 een beëindigingsvergoeding van € 10.000,verschuldigd is bij consultancywerkzaamheden. Klant is in alle gevallen gehouden
te betalen voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden.
9. Slotbepalingen
9.1
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of
vernietigbaar is, laat dit de overige bepalingen onverlet en zal de betreffende
bepaling vervangen worden voor een bepaling met zoveel als mogelijk een
vergelijkbare betekenis, waarop wel een beroep kan worden gedaan.
9.2
Op de rechtsverhouding tussen Klant en K2 is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing.
9.3
Alle geschillen die tussen Klant en K2 mochten ontstaan, zullen door de
bevoegde rechter te Haarlem worden beslist, onverminderd de bevoegdheid van
K2 een geschil voor te leggen aan enig andere bevoegde rechter en onverminderd
de mogelijkheid voor partijen om in overleg een mediator aan te stellen.
9.4
Ingeval van strijdigheid tussen (interpretatie van) deze Nederlandse
versie van de algemene voorwaarden en een vertaling daarvan in een andere taal,
prevaleert (de interpretatie van) deze Nederlandse versie.
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