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D.E.R.C. Adviesgroep B.V. – ALGEMENE VOORWAARDEN 

 

Artikel 1:  Toepasselijkheid van de voorwaarden 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, leveringen aan derden gedaan, 

alsmede op alle overeenkomsten en verbintenissen in de meest ruime zin van het woord, van vennootschappen 

behorende tot de D.E.R.C. Adviesgroep B.V. (hierna te noemen DAG), waaronder begrepen zowel haar hoofd- als 

nevenvestigingen, met derden – hierna te noemen de wederpartij of de opdrachtgever – alsmede de uitvoering ervan. 

DAG  is onderdeel van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid D.E.R.C. Beheer B.V., statutair 

gevestigd en kantoorhoudend te Oud-Beijerland.  

1.2 De werkzaamheden van  DAG  omvatten onder meer, maar zijn niet beperkt tot, het verzorgen van opleiding en advies 

op het gebied van industrieel reinigen, kwaliteit en arbeidsomstandigheden.  

1.3 Ingeval van tegenstrijdigheid van door de opdrachtgever gehanteerde inkoopvoorwaarden met de onderhavige 

algemene voorwaarden, zullen de laatste slechts van toepassing zijn.  

1.4 De opdrachtgever wordt geacht zich bij en door het verlenen van de opdracht akkoord te verklaren met 

toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en afstand te doen van eventuele door de opdrachtgever 

gehanteerde eigen inkoopvoorwaarden. Deze algemene voorwaarden worden geacht het geheel der zakelijke relaties 

tussen partijen te beheersen en derhalve van toepassing te zijn op alle daaropvolgende nieuwe aanbiedingen, 

opdrachten, overeenkomsten, verbintenissen en alle uitvoeringshandelingen.  

1.5 Van deze voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken door middel van een door de directie van  DAG  

opgemaakte schriftelijke verklaring, in welk geval voor het overige deze voorwaarden blijven gelden en de afwijkende 

voorwaarden uitsluitend gelden voor de opdracht met het oog waarop deze zijn overeengekomen. Afspraken of 

overeenkomsten met personeelsleden van DAG , binden de betreffende onderneming niet, voor zover de afspraken 

en/of overeenkomsten niet schriftelijk door de directie van DAG  zijn bevestigd.  

 

 

Artikel 2:  Prijzen 

2.1 Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege DAG gedaan, zijn vrijblijvend en 90 dagen geldig – tenzij nadrukkelijk 

anders vermeld – en gebaseerd op de eventueel bij aanvraag verstrekte gegevens. De opgegeven prijzen zijn exclusief 

omzetbelasting. DAG behoudt zich het recht voor om een door DAG gedane aanbieding te herroepen binnen zeven 

dagen na aanvaarding door de wederpartij.  

2.2 Gegevens door dag in drukwerk of andere publicaties – zoals onze internetsite – verstrekt, zijn aan wijziging 

onderhevig zonder voorafgaand bericht. Zij zijn louter informatief en binden DAG niet. Alle overeenkomsten worden 

steeds gesloten op basis van de op het tijdstip van sluiting geldende prijzen.  

2.3 Offertes en overeenkomsten van, respectievelijk met, DAG  zijn slechts bindend indien zij van de zijde van DAG  

schriftelijk worden gedaan krachtens Wet of statutair bevoegde personen. Het enkel uitbrengen van een al dan niet 

met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht DAG niet tot het 

sluiten van een overeenkomst met de opdrachtgever.  

2.4 Ingeval van aantoonbare wijziging van één of meerdere kostprijsbepalende factoren zoals inkoopprijzen, 

valutakoersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachten e.d. na aanbieding c.q. totstandkoming van de 

overeenkomst, is DAG  gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen, ongeacht of de 

wijziging voor DAG  voorzienbaar was ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het sluiten van de overeenkomst. 

DAG  zal opdrachtgever alsdan schriftelijk in kennis stellen, waarbij opdrachtgever niet het recht heeft de 

overeenkomst te annuleren.  

2.5 Eventuele van DAG  uitgaande termijn- of deelfacturen zullen op basis van de gewijzigde prijsbepalende factoren 

worden aangepast.  

2.6 Alle door ons verstrekte informatie dient als vertrouwelijk te worden gekwalificeerd. Eventueel aan de opdrachtgever 

beschikbaar gestelde bescheiden blijven eigendom van DAG. Opdrachtgever zal alle redelijkerwijs te nemen 

maatregelen treffen teneinde geheimhouding van deze informatie te waarborgen voor zover zulks mogelijk is in 

verband met de uitvoering van de overeenkomst. 

 

 

Artikel 3:  Overeenkomsten 

3.1 Tenzij DAG een aanbod herroept overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.1 van deze voorwaarden, worden alle met 

DAG gesloten overeenkomsten geacht te zijn tot stand gekomen wanneer DAG deze schriftelijk aan de opdrachtgever 

hebben bevestigd. Als datum van totstandkoming van deze overeenkomst zal gelden de datum van de schriftelijke 

bevestiging van DAG.  
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3.2 Overeenkomsten als bovenbedoeld en aanvullingen daarop bindt DAG eerst nadat en voor zover zij door DAG zijn 

geaccepteerd en schriftelijk bevestigd. Alleen de directie en door hen gemachtigde personen kunnen en mogen 

namens DAG overeenkomsten aangaan.  

3.3 Indien de overeenkomst niet schriftelijk wordt vastgelegd en DAG niettemin met toestemming van de opdrachtgever 

begint met het uitvoeren van de opdracht, zal de inhoud van de door DAG uitgebrachte offerte als overeengekomen 

gelden.  

3.4 Een door DAG verzonden bevestiging of een door beide partijen ondertekende overeenkomst geldt als bewijs van de 

overeenkomst en de inhoud daarvan, behoudens tegenbewijs.  

3.5 Opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst 

indien deze redelijkerwijs voor risico van de opdrachtgever behoren te komen c.q. hun oorzaak vinden in de door DAG 

niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een 

door opdrachtgever daartoe aangewezen persoon zijn gedaan, dan wel zijn overgebracht door middel van enig 

technisch communicatiemiddel zoals telefoon, fax, e-mail en soortgelijke transmissiemedia.  

3.6 De overeenkomst met bijlagen bevat alle afspraken tussen partijen en treedt in plaats van alle andere afspraken, 

toezeggingen en overeenkomsten tussen partijen.  

3.7 Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de overeenkomst voort te duren, zullen ook 

na het einde van de overeenkomst blijven gelden.  

3.8 DAG is bevoegd om voor de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.  

3.9 De overeenkomst tussen DAG en de opdrachtgever met betrekking tot de uitvoering van een cursus komt tot stand 

door een schriftelijke bevestiging door de opdrachtgever. Met de schriftelijke bevestiging van inschrijving verklaart de 

opdrachtgever de inhoud van deze algemene voorwaarden te kennen en te accepteren. 

 

 

Artikel 4:  Levertijden/termijnen 

4.1 De tussen DAG  en opdrachtgever overeengekomen termijnen voor uitvoering van de overeenkomst hebben slechts 

een indicatieve strekking, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk is overeengekomen dat het een uiterste termijn(en) 

betreft/betreffen. Ook bij een overeengekomen uiterste termijn is DAG  eerst in verzuim nadat de opdrachtgever haar 

in gebreke heeft gesteld, waarbij DAG  een redelijke termijn wordt gegund om alsnog haar verplichtingen na te komen, 

welke termijn tenminste 30 dagen zal belopen.  

4.2 De binding van DAG  aan een overeengekomen uiterste termijn van uitvoering vervalt indien opdrachtgever 

wijzigingen in de specificaties van het werk wenst, tenzij de geringe betekenis van de wijziging of het oponthoud DAG  

in redelijkheid niet noodzaakt tot wijziging van de aanvankelijk door DAG  opgestelde tijdschema’s. 

 

 

Artikel 5:  Aansprakelijkheid 

5.1 Door het aanvaarden van enige opdracht neemt DAG  slechts een inspanningsverplichting op zich en in geen geval een 

resultaatsverplichting.  

5.2 DAG, noch derden die DAG betrekt ten behoeve van totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst, zijn 

aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verbandhoudende met de overeenkomst, welke opdrachtgever 

of enig door deze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden mochten lijden, direct of indirect, ongeacht 

wat daarvan de oorzaak is.  

5.3 Indien DAG in enig geval, ondanks het bovenstaande, voor enige schade aansprakelijk zijn, aanvaardt DAG slechts 

aansprakelijkheid voor zover deze aansprakelijkheid door de verzekering van DAG wordt gedekt, tot het bedrag van de 

door de verzekering gedane uitkering. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat, is DAG nimmer 

aansprakelijk voor meer dan het factuurbedrag, exclusief BTW, voor de betreffende overeenkomst, zulks echter met 

een maximum bedrag van € 10.000,-- 

5.4 De opdrachtgever zal  DAG  te allen tijde vrijwaren tegen aanspraken van derden ter zake van schade waarvoor DAG 

jegens opdrachtgever overeenkomstig deze algemene voorwaarden niet aansprakelijk zou zijn.  

5.5 Indien door welke oorzaak dan ook schade wordt toegebracht aan eigendommen van DAG of aan zaken die zich onder 

het toezicht van DAG bevinden, is de opdrachtgever gehouden op eerste aanmaning van DAG de schade te vergoeden. 
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Artikel 6:  Verplichtingen voor de opdrachtgever 

6.1 Opdrachtgever zal DAG  te allen tijde tijdig alle beschikbare en/of benodigde informatie verschaffen, welke van belang 

is en/of kan zijn voor de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden.  

6.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de informatie en/of aanwijzingen als bedoeld in artikel 6.1 en is 

aansprakelijk voor alle door derden en/of hemzelf geleden of te lijden directe of indirect schade in de ruimste zin, 

welke voortvloeit uit of verband houdt met die informatie en/of aanwijzingen, terwijl opdrachtgever DAG  zal 

vrijwaren tegen alle aanspraken van derden met betrekking tot enige schade als voornoemd. 

 

 

Artikel 7:  Overdracht van rechten en verplichtingen 

7.1 Het is opdrachtgever slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van DAG  toegestaan zijn rechten en/of 

verplichtingen uit de overeenkomst aan derden over te dragen.  

 

 

Artikel 8:  Geheimhouding en publiciteit 

8.1 DAG  en opdrachtgever zullen alle vertrouwelijke informatie die in het kader van de overeenkomst verkregen wordt 

geheim houden en niet aan derden bekend maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere 

partij.  

8.2 DAG  en opdrachtgever zullen de in het vorige lid bedoelde vertrouwelijke informatie alleen bekend maken aan 

werknemers, die direct betrokken zijn bij de (uitvoering van de) overeenkomst. Beide partijen staan er voor in dat 

bedoelde werknemers op de hoogte zijn van deze verplichtingen met betrekking tot geheimhouding en deze ook 

nakomen.  

8.3 Opdrachtgever en DAG  mogen publiciteit maken met betrekking tot het verlenen c.q. verkrijgen van de opdracht en 

de uitvoering daarvan, tenzij dit tevoren uitdrukkelijk schriftelijk door enige partij binnen de overeenkomst wordt 

verboden. 

 

 

Artikel 9:  Betalingsvoorwaarden 

9.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen dient de betaling van door DAG toegezonden facturen 

binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder aftrek van kortingen, welke niet uitdrukkelijk door DAG zijn toegestaan, te 

zijn voldaan. De opdrachtgever is immer gehouden het factuurbedrag in zijn geheel te voldoen en heeft nimmer enig 

recht op schuldvergelijking of opschorting van zijn betalingsverplichting. Alle kosten met betrekking tot de betaling, 

komen voor rekening van de opdrachtgever. Een girale betaling is eerst voltooid op de dag waarop het bedrag op 

bankrekening van DAG is bijgeschreven.  

9.2 Indien betaling van het factuurbedrag op de 30
e
 dag na factuurdatum niet op een rekening van DAG  is ontvangen, is 

opdrachtgever zonder dat een ingebrekestelling vereist is vanaf die datum in verzuim en zal het factuurbedrag 

vermeerderd met 1,5% per maand verschuldigd zijn.  

9.3 Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde kosten 

en rente en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de 

voldoening betrekking heeft op een latere factuur.  

9.4 Een vordering tot betaling van de gehele verschuldigde som is onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: bij niet 

stipte betaling van een overeengekomen termijn op de vervaldag; indien de opdrachtgever faillissement of surseance 

van betaling aanvraagt; indien opdrachtgever onder curatele wordt gesteld of een verzoek daartoe is ingediend; 

wanneer enig beslag op goederen of vorderingen van opdrachtgever wordt gelegd; indien opdrachtgever overlijdt, in 

liquidatie treedt of indien deze wordt ontbonden; indien DAG op enig moment het gerechtvaardigd vermoeden heeft 

dat opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen. 

 

Artikel 10: Niet toerekenbare tekortkoming 

10.1 Onder niet toerekenbare tekortkomingen worden in ieder geval verstaan: indien na de totstandkoming van de 

overeenkomst deze door DAG niet kan worden nagekomen ten gevolge van omstandigheden die ten tijde van het 

sluiten van de overeenkomst niet te verwachten waren dan wel niet aan DAG bekend kon zijn, geldt zulks ten aanzien 

van de opdrachtgever voor DAG als niet toerekenbare tekortkoming (overmacht). Onder omstandigheden zoals 

hiervoor bedoeld vallen in ieder geval staking, overheidsmaatregelen, vertraging in de aanvoer, uitvoerverbod, oproer, 

oorlog, mobilisatie, transportonmogelijkheden, invoerbelemmeringen, nalatigheid van leveranciers en/of fabrikanten, 

alsmede van hulppersonen en gebeurtenissen welke door DAG redelijkerwijs niet te verzekeren zijn.  

10.2 DAG is in geval van overmacht gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen 

dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is DAG 

gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen. DAG behoudt het recht op betaling van reeds verricht werk en 



Algemene voorwaarden D.E.R.C. Adviesgroep B.V. - december 2009                                           Pagina 4 van 4  

de gemaakte kosten. In geval van tijdelijke overmacht is DAG bevoegd de verplichtingen van DAG op te schorten. De 

bevoegdheid werkzaamheden op te schorten vervalt indien de overmacht langer dan zes maanden duurt. In deze 

gevallen kan de overeenkomst door de meest gerede partij worden ontbonden, zonder dat de opdrachtgever echter 

recht heeft op vergoeding van de ten gevolge van deze ontbinding geleden of te lijden schade. 

 

 

Artikel 11: Specifieke bepalingen inzake cursussen 

11.1 Annuleringen dienen altijd door opdrachtgever schriftelijk bij DAG te worden gemeld. Een cursist die zich heeft 

aangemeld en is toegelaten, verplicht zich het cursusgeld te voldoen. Bij afzien van deelname zijn annuleringskosten 

verschuldigd. Deze kosten bedragen 50% van het cursusbedrag bij annulering  op een tijdstip binnen twee weken voor 

aanvang van de cursus. De annuleringskosten bedragen 100% van het cursusbedrag bij annulering op een tijdstip 

binnen één week voor aanvang van de cursus. In geval van annulering zullen de eventuele kosten, bijvoorbeeld 

examen, lunch of overnachting, die wij als gevolg daarvan moeten betalen aan de instelling(en) die bij de uitvoering 

van de cursus betrokken zijn, worden doorberekend aan de annulerende opdrachtgever. DAG behoudt zich het recht 

voor om zonder opgaaf van redenen een cursus te annuleren.  

11.2 De opdrachtgever kan in plaats van een aangemelde deelnemer iemand anders aan de cursus laten deelnemen, mits 

de vervanging voor aanvang van de cursus aan DAG wordt doorgegeven. Vervanging na aanvang van de cursus is niet 

meer toegestaan. DAG garandeert bij vervanging nadrukkelijk geen deelname aan door derden georganiseerde 

examens. Deze bepaling laat onverlet hetgeen is bepaald in het vorige lid. DAG heeft het recht deelname van de 

opdrachtgever dan wel door opdrachtgever opgegeven deelnemers aan een cursus zonder opgaaf van redenen te 

weigeren of de uitvoering van de cursus op te schorten. Indien DAG de cursus annuleert, dan wel de uitvoering 

daarvan opschorten is DAG in geen geval aansprakelijk voor de eventueel daaruit voortvloeiende kosten van de 

deelnemers en/of opdrachtgever.  

11.3 Deelnemen aan een cursus en/of training geschiedt op eigen risico van de deelnemer en/of opdrachtgever. DAG is 

nimmer aansprakelijk voor enige schade – hoe dan ook genaamd en ongeacht de oorzaak – die opdrachtgever en/of 

deelnemer mocht lijden door of tijdens deelname aan een cursus, behoudens opzet of grove schuld van de zijde van 

DAG.  

11.4 Het tijdens de cursussen gebruikte cursusmateriaal is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door de deelnemer. 

DAG behoudt zich uitdrukkelijk het auteurs- en eigendomsrecht voor van al het verstrekte lesmateriaal. Zowel 

opdrachtgever als deelnemer verplichten zich de leerstof niet aan derden af te geven of te kopiëren. 

 

 

Artikel 12: Toepasselijk recht en jurisdictie 

12.1 Nederlands recht is van toepassing op alle door DAG  aanvaarde en uitgevoerde opdrachten. Alle geschillen worden in 

eerste instantie bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter te Dordrecht. 

  

 


