
 
ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR OPDRACHTVERLENING DOOR DE VERENIGING 
HOGESCHOLEN  

DE VERENIGING MET VOLLEDIGE RECHTSBEVOEGDHEID VERENIGING HOGESCHOLEN  

ALGEMEEN  

ARTIKEL 1. ALGEMENE VOORWAARDEN  
1.1  De hierna volgende schriftelijke bedingen gelden als de algemene voorwaarden van de vereniging met 

volledige rechtsbevoegdheid Vereniging Hogescholen, statutair gevestigd te ‘s-Gravenhage (hierna te 
noemen: "de Vereniging Hogescholen"). Voornoemde algemene voorwaarden (hierna te noemen: “de 
Algemene voorwaarden”) zijn van toepassing op alle opdrachten van, leveringen aan en overeenkomsten 
met de Vereniging Hogescholen, betreffende maar niet beperkt tot - inkoop, het verrichten van 
werkzaamheden, dan wel het verlenen van diensten (waaronder onder meer het ter beschikking stellen van 
personeel) voor zover door de Vereniging Hogescholen en haar wederpartij (hierna gezamenlijk te 
noemen: “Partijen”) niet schriftelijk uitdrukkelijk van deze Algemene Voorwaarden is afgeweken.  

1.2  De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden, die door de wederpartij van de Vereniging 
Hogescholen (hierna te noemen: “de Wederpartij”) mochten worden gebruikt of waarnaar door de 
Wederpartij op enigerlei wijze mocht worden verwezen, kunnen de Vereniging Hogescholen slechts 
worden tegengeworpen indien en voor zover zij door de Vereniging Hogescholen uitdrukkelijk schriftelijk 
zijn aanvaard.  

1.3  De Vereniging Hogescholen heeft het recht de Algemene Voorwaarden te wijzigen, welke 
wijzigingen gelden ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten. De Vereniging Hogescholen zal 
daarbij de redelijke belangen van de Wederpartij in acht nemen. Wijzigingen worden één maand na 
bekendmaking van kracht.  

ARTIKEL 2. TOTSTANDKOMING EN WIJZIGING OVEREENKOMST  
2.1  Eerst door de schriftelijke orderbevestiging van de Vereniging Hogescholen, dan wel doordat er een 

schriftelijke overeenkomst met de Vereniging Hogescholen is aangegaan, dan wel indien de Vereniging 
Hogescholen op enigerlei wijze aan de Wederpartij kenbaar heeft gemaakt met de uitvoering van de 
opdracht te (kunnen) beginnen, komt een overeenkomst tussen de Vereniging Hogescholen en de 
Wederpartij tot stand.  

2.2  Een aanvulling op of wijziging van een tot stand gekomen schriftelijke overeenkomst tussen de 
Vereniging Hogescholen en de Wederpartij is eerst van kracht nadat de Vereniging Hogescholen deze 
aanvulling of wijziging schriftelijk heeft bevestigd.  

ARTIKEL 3. BETALING  
3.1  De Vereniging Hogescholen heeft een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum.  
3.2  Betaling door de Vereniging Hogescholen zal uitsluitend geschieden in de valuta, waarin de 

overeengekomen prijzen zijn uitgedrukt.  

ARTIKEL 4. GEHEIMHOUDING  
4.1  Het is de Wederpartij verboden om van de Vereniging Hogescholen verkregen informatie, op welke wijze 

dan ook, aan derden bekend te maken.  
4.2  De Wederpartij draagt er zorg voor dat de geheimhoudingsverplichtingen ook in acht worden genomen 

door werknemers van de Wederpartij, dan wel door de door de Wederpartij ingeschakelde personen.  
4.3  Ingeval van niet nakoming door de Wederpartij van de in dit artikel genoemde 

geheimhoudingsverplichtingen, verbeurt de Wederpartij aan de Vereniging Hogescholen een 
onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000, alsmede € 500 voor iedere dag dat de overtreding 
voortduurt, onverminderd het recht van de Vereniging Hogescholen in plaats van de boete volledige 
schadevergoeding te vorderen.  



ARTIKEL 5. AANSPRAKELIJKHEID  
5.1  De Wederpartij is jegens de Vereniging Hogescholen aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan personen 

of zaken, dan wel door de Wederpartij geleverde goederen en/of diensten:  
•   voor zover die schade het gevolg is van gedragingen of nalaten die voor rekening van de Wederpartij 

of voor door de Wederpartij ingeschakelde partijen dienen te komen;  
•   die ontstaat als gevolg van of in verband met de uitvoering van een overeenkomst tussen de Vereniging 

Hogescholen en de Wederpartij;  
 
ARTIKEL 6. OVERMACHT  

6.1  De Vereniging Hogescholen aanvaardt geen aansprakelijkheid, indien zij door overmacht niet in staat is 
haar verplichtingen na te komen.  

6.2  Onder overmacht bij de Vereniging Hogescholen wordt in de Algemene Voorwaarden verstaan elke 
omstandigheid waardoor de Wederpartij redelijkerwijs niet meer nakoming van de overeenkomst door de 
Vereniging Hogescholen kan verlangen, daaronder in ieder geval begrepen oorlog, oorlogsgevaar, 
burgeroorlog, oproer, watersnood, brand, overheidsmaatregelen en bedrijfsstoringen.  

ARTIKEL 7. TOEREKENBARE TEKORTKOMING VAN DE WEDERPARTIJ  
7.1  Indien de Wederpartij op enigerlei wijze jegens de Vereniging Hogescholen tekort schiet in de 

nakoming van enige verplichting, is de Vereniging Hogescholen onverminderd haar overige rechten en 
zonder enige verplichting tot schadevergoeding, bevoegd de overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk 
met onmiddellijke ingang te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst(en) op te 
schorten, met behoud van eventueel recht op schadevergoeding en vergoeding van kosten.  

7.2  Onverminderd de in het vorige lid genoemde gevolgen worden, indien de Wederpartij jegens de 
Vereniging Hogescholen tekortschiet in de nakoming van enige verplichting, tevens alle vorderingen van 
de Vereniging Hogescholen op de Wederpartij terstond opeisbaar.  

ARTIKEL 8. PRIVACY, GEGEVENSBESCHERMING  
8.1  De Wederpartij geeft door het aangaan van een overeenkomst met de Vereniging Hogescholen 

toestemming aan de Vereniging Hogescholen haar (persoons)gegevens te verwerken ten behoeve van de 
uitvoering van de overeenkomst en de administratie- en beheerstaken van de Vereniging Hogescholen. 
Deze (persoons)gegevens zijn slechts toegankelijk voor de Vereniging Hogescholen en worden niet aan 
derden verstrekt, tenzij de Vereniging Hogescholen hiertoe krachtens de wet, rechterlijke uitspraak of uit 
hoofde van een met de Wederpartij gesloten overeenkomst verplicht is.  

8.2  Voor zover de Vereniging Hogescholen de (persoons)gegevens ten behoeve van de Wederpartij 
verwerkt, doet de Vereniging Hogescholen dit als bewaker van persoonsgegevens in de zin van de 
wet.  

ARTIKEL 9. INTELLECTUELE EIGENDOM, MERKEN EN HANDELSNAMEN  
9.1  Alle intellectuele eigendomsrechten op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde materialen, zoals 

documentatie en concepten, rapporten en adviezen, alsmede de gebruiksrechten en het voorbereidend 
materiaal van genoemde rechten, berusten uitsluitend bij de Vereniging Hogescholen of haar 
licentiegevers.  

9.2  Het is de Wederpartij niet toegestaan de merken, logo´s en andere informatie en materiaal van de 
Vereniging Hogescholen openbaar te maken, ter beschikking te stellen, te modificeren, te bewerken, 
kopiëren of anderszins te verveelvoudigen, uit te lenen of anderszins aan derden te verstrekken.  

9.3  Ingeval van niet nakoming door de Wederpartij van één van de in dit artikel neergelegde verboden en/of 
verplichtingen, verbeurt de Wederpartij aan de Vereniging Hogescholen een onmiddellijk opeisbare 
boete van € 1.000 (zegge: eenduizend euro) per dag dat zij hiermee in gebreke blijft.  

 
 



ARTIKEL 10. FORUM- EN RECHTSKEUZE, CONVERSIE  
10.1  Op alle rechtsverhoudingen tussen de Vereniging Hogescholen en de Wederpartij is uitsluitend Nederlands 

recht van toepassing. Partijen kunnen hiervan afwijken, mits schriftelijk is vastgelegd. Ter zake alle 
geschillen met de Wederpartij is bij uitsluiting bevoegd de competente rechter van de plaats waar de 
Vereniging Hogescholen gevestigd is, tenzij de Vereniging Hogescholen de naar algemene 
bevoegdheidsregels bevoegde rechter verkiest.  

10.2  Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid op enige bepaling van de Algemene 
Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling voor wat betreft 
inhoud en strekking in elk geval een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel 
een beroep kan worden gedaan.  


