Algemene
voorwaarden
Stichting LOLMakers ONLINE FIRESTARTER 2020
Artikel 1 - Definities
Partij I LOLmakers
Partij II Onderwijsinstelling
Stichting LOLmakers,is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: KvK
71072802, gevestigd te Utrecht.
Artikel 2 - Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de partij I en partij II met
betrekking tot een educatieve dienst, en alle overeenkomsten die uitsluitend betrekking hebben tot het
bijbehorende opdrachtovereenkomst. Tenzij nadrukkelijk vooraf anders overeengekomen.
Artikel 3 - Overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door partij II. Na de totstandkoming van de
overeenkomst ontvangt partij I hiervan schriftelijk of langs elektronische weg een bevestiging.
Artikel 4 - Duur
1. De overeenkomst wordt beëindigd na verloop van de, in de opdrachtovereenkomst overeengekomen, periode.
Artikel 5 - Beëindiging van overeenkomst
1. Vervroegde beëindiging of aanpassingen betreft inzet en uren is mogelijk indien wederzijds schriftelijk overeenkomen na mondeling overleg.
2. Partij I is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
partij II de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, of indien door de vertraging
aan de zijde van partij II niet langer van partij I kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de
oorspronkelijk overeengekomen afspraken nakomt.
Artikel 6 - Aansprakelijkheid
1. Tijdens het verrichten van werkzaamheden van partij I op het schoolterrein van partij II telt de zorgplicht van
partij II m.b.t. veiligheid en aansprakelijkheid.
2. partij I is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Voor zover partij I toerekenbaar tekort schiet is zij
aansprakelijk voor de vergoeding van de directe schade die niet het gevolg is van letsel-, dood- of zaakschade.
Artikel 7 - Overmacht
1. Partij I is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens partij II indien zij daartoe gehinderd
wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan 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 buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop partij I geen
invloed kan uitoefenen, doch waardoor partij I niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.
3. Partij I kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst
opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 8 - Betaling
1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Partij I is gerechtigd om periodiek te
factureren.
2. Indien partij II in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is partij II van rechtswege in verzuim.
Partij II is na vervaldatum van een derde herinnering alsdan een rente verschuldigd van 8% van het totaalbedrag,
tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare
bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat partij II in verzuim is tot het moment van voldoening van het
volledig verschuldigde bedrag. Bij verdere overschrijding van de betalingstermijn opnieuw wettelijke rente wordt
berekend.
3.Indien partij II in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging
van voldoening buiten rechte voor rekening van partij II.
Artikel 9 - Intellectuele eigendom
1. Al het intellectueel eigendom vervaardigd onder de duur van dit contract blijft eigendom van partij I.
2. Partij I heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor
andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van partij II ter kennis van
derden wordt gebracht.
3. Partij I hanteert voor het vastleggen van de praktijk het portretrecht en zal bij publicatie schriftelijke
toestemming vragen van de betreffende personen.
Artikel 11 - Wijziging voorwaarden
1. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het
totstandkomen van de rechtsbetrekking met partij I.

