Algemene Voorwaarden
Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Artikel 1 Algemene bepalingen
a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum
b. Gebruiker: Degene met wie het Innovatiecentrum de gebruiksovereenkomst sluit.
c. Partijen: Het innovatiecentrum en de Gebruiker.
Artikel 2 Toepasselijkheid voorwaarden
a. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor alle aanvragen, opdrachten en alle
overeenkomsten betreffende de dienstverlening door het Innovatiecentrum, voor zover van
deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken. Wijzigingen in
dan wel aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend na
uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Innovatiecentrum.
b. De Gebruiker, die eenmaal volgens deze Algemene Voorwaarden met het
Innovatiecentrum heeft gecontracteerd, wordt geacht bij eventueel daarna door hem/haar
mondeling, schriftelijk, per telefax of geautomatiseerde aanvragen, opdrachten of
overeenkomsten stilzwijgend met toepassing van deze algemene voorwaarden akkoord te
zijn gegaan.
c. De algemene voorwaarden van de Gebruiker wordt bij deze uitdrukkelijk van de hand
gewezen, tenzij de algemene voorwaarden door het Innovatiecentrum uitdrukkelijk en
schriftelijk zijn aanvaard.
d. Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden – na tussenkomst van een
gerechtelijke instantie - nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van
toepassing uitgesloten. Alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.
Het Innovatiecentrum en de Gebruiker zullen alsdan in overleg treden ten einde nieuwe
bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling(en) overeen te komen,
waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht
wordt genomen.
Artikel 3 Offerte
a.

b.

c.

Alle door het Innovatiecentrum gesloten overeenkomsten worden geacht tot stand te zijn
gekomen in Stellendam, zowel voor wat betreft de uitvoering van de overeenkomst als de
betaling van de overeenkomst.
De door het Innovatiecentrum gemaakte offertes zijn vrijblijvend en herroepelijk en
vervallen uiterlijk 14 dagen na de datum van de offerte, tenzij partijen schriftelijk anders zijn
overeengekomen.
De Gebruiker kan het Innovatiecentrum niet aan haar offerte of aanbieding houden
wanneer de Gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan
wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

d.

e.

f.

g.
h.

Een overeenkomst komt pas tot stand wanneer zij door het Innovatiecentrum schriftelijk is
bevestigd, dan wel wanneer de Gebruiker de door het Innovatiecentrum aangeboden
offerte heeft ondertekend, dan wel bij feitelijke uitvoering.
Nadien gemaakte (aanvullende) afspraken of wijzigingen alsmede mondelinge afspraken
en/of toezeggingen die gemaakt zijn met het personeel van het Innovatiecentrum, zijn
slechts bindend indien deze schriftelijk door het Innovatiecentrum worden bevestigd.
Tenzij anders vermeld, geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van
prijswijzigingen, zonder dat de Gebruiker daaraan het recht tot ontbinding van de
overeenkomst kan ontlenen.
Alle in offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en opdrachten genoemde bedragen worden
in euro’s weergeven, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
Tenzij anders vermeld, zijn de door het Innovatiecentrum opgegeven prijzen exclusief
B.T.W. en andere heffingen van overheidswege en vermeld in Euro’s, tenzij anders is
overeengekomen;

Artikel 4 Uitvoering
a. Indien het Innovatiecentrum gegevens behoeft van de Gebruiker voor de uitvoering van de
overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Gebruiker deze
juist en volledig aan het Innovatiecentrum ter beschikking heeft gesteld.
b. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen
tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de
aard, omvang of inhoud van de overeenkomst niet op verzoek of aanwijzing van de
Gebruiker en/of de bevoegde instanties wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in
kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben
voor hetgeen oorspronkelijk is overeengekomen. Daardoor kan het oorspronkelijk
overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Het Innovatiecentrum zal daarvan
zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan
de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Gebruiker
aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de
wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
c. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd dan wel aangevuld, dan is het Innovatiecentrum
gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door
de binnen het Innovatiecentrum bevoegde persoon en de Gebruiker akkoord is gegaan met
de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het
alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het al of niet
onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin wanprestatie van
het Innovatiecentrum op en is voor de Gebruiker geen grond om de overeenkomst op te
zeggen.
d. Indien de Gebruiker in gebreke mocht blijven met de deugdelijke nakoming van hetgeen
waartoe hij jegens het Innovatiecentrum gehouden is, dan is de Gebruiker aansprakelijk
voor alle schade (daaronder begrepen de kosten) aan de zijde van het Innovatiecentrum
die daardoor direct of indirect zijn ontstaan.

Artikel 5 Duur/ beëindiging overeenkomst
a. De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode genoemd in de overeenkomst.
b. Bij opzegging/annulering van de overeenkomst door de Gebruiker vóór de ingangsdatum
van de overeenkomst, blijft de Gebruiker de overeengekomen vergoeding/kosten aan het
Innovatiecentrum verschuldigd.
Artikel 6 Betaling
a. De Gebruiker dient de overeengekomen prijs na ontvangst van de op de overeenkomst
betrekking hebbende factuur te voldoen op de op de factuur aangegeven bank- of
girorekening – zonder korting of een beroep op compensatie – binnen 14 dagen na
factuurdatum, tenzij schriftelijk van deze regeling is afgeweken. Betaling van de
overeengekomen vergoeding vindt plaats in Stellendam.
b. Verrekening door de Gebruiker van de door het Innovatiecentrum gefactureerde bedragen
met een door de Gebruiker gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door
de Gebruiker in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is niet toegestaan,
tenzij het Innovatiecentrum de verschuldigdheid van de tegenvordering uitdrukkelijk en
zonder voorbehoud heeft erkend, dan wel het bestaan van de tegenvordering in rechte
onherroepelijk is vastgesteld.
c. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Gebruiker van rechtswege in verzuim,
zonder dat enigerlei ingebrekestelling is vereist, en de wettelijke (handels)rente
verschuldigd.
d. Het Innovatiecentrum is gerechtigd de overeenkomst, voor zover deze nog niet (geheel) is
uitgevoerd, te ontbinden, wanneer de Gebruiker in gebreke blijft met betaling van de
openstaande bedragen binnen 48 uur nadat hij schriftelijk tot betaling is gesommeerd. In
dat geval heeft het Innovatiecentrum het recht vergoeding te vorderen van de volledige
door hem geleden schade.
e. Indien de Gebruiker nalatig blijft om de openstaande bedragen aan het Innovatiecentrum te
voldoen, is de Gebruiker tevens gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke
incassokosten en de werkelijke gemaakte gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke
incassokosten worden vastgesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een
minimum van € 500,-- excl. BTW.
f. De door de Gebruiker gedane betalingen strekken steeds eerst tot voldoening van alle
verschuldigde rente en kosten en vervolgens ter voldoening van de opeisbare facturen die
het langst openstaan. Dit is niet anders indien de Gebruiker vermeldt dat de betaling
betrekking heeft op een latere factuur.
Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging
a. Het Innovatiecentrum is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de
overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien:
 De Gebruiker de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig
nakomt;







Na het sluiten van de overeenkomst het Innovatiecentrum ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Gebruiker de verplichtingen
uit de overeenkomst niet zal nakomen.
Indien door de vertraging aan de zijde van de Gebruiker niet langer van het
Innovatiecentrum kan worden verlangd dat zij de overeenkomst tegen de
oorspronkelijke overeengekomen condities zal nakomen.
Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van
de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst
in redelijkheid niet van het Innovatiecentrum kan worden gevergd.

Artikel 8 Overmacht
a. In geval van overmacht is het Innovatiecentrum gerechtigd de nakoming van de
overeenkomst op te schorten voor de duur van de overmacht. Indien de duur of de ernst
van de overmacht zulks noodzakelijk maakt – hetgeen uitsluitend ter beoordeling van het
Innovatiecentrum staat – is het Innovatiecentrum gerechtigd de overeenkomst als
ontbonden te beschouwen, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder gehoudenheid tot
betaling van schadevergoeding, voor zover deze nog niet is uitgevoerd. Elke partij kan de
overeenkomst ontbinden, zonder recht op schadevergoeding, indien de overmachtsituatie
langer dan één maand duurt en/of het voortuitzicht bestaat dat de overmachtsituatie langer
dan een maand zal duren. Een beroep op overmacht en een ontbinding met beroep
daarop, dient schriftelijk aan de wederpartij kenbaar te worden gemaakt.
Artikel 9 Aansprakelijkheid en vrijwaring
a. Het Innovatiecentrum is bij niet, niet-tijdige of ondeugdelijke uitvoering van de
overeenkomst, althans indien zich een gebeurtenis voordoet, waaronder begrepen een
handelen of nalaten die tot aansprakelijkheid leidt van het Innovatiecentrum, nimmer
aansprakelijk voor de door de Gebruiker geleden en/of te lijden schade tot een hoger
bedrag dan de netto factuurprijs van de niet of niet tijdig verrichte diensten, althans de netto
factuurprijs, zijnde de vergoeding die de Gebruiker aan het Innovatiecentrum voor het
gebruik van het testcentrum verschuldigd is, behoudens voor zover sprake is van opzet of
grove schuld aan de zijde van het Innovatiecentrum.
b. Indien door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst of anderszins schade
wordt toegebracht aan personen of zaken waarvoor het Innovatiecentrum aansprakelijk is,
zal ook die aansprakelijkheid beperkt zijn tot de netto factuurprijs die het Innovatiecentrum
aan de Gebruiker voor het gebruik van het Testcentrum in rekening heeft gebracht c.q.
brengt, behoudens voor zover sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van het
Innovatiecentrum.
c. Het Innovatiecentrum is in geen enkel geval en uit geen enkele hoofde aansprakelijk voor
door de Gebruiker geleden en/of te lijden indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde winst of enige andere schade dan die hiervoor is
gemeld.
d. De Gebruiker vrijwaart het Innovatiecentrum voor eventuele aanspraken van derden, die
verband houden met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillen
a. De rechtsverhouding tussen het Innovatiecentrum en de Gebruiker worden beheerst door
Nederlands recht.
b. Geschillen voortvloeiende uit een opdracht, offerte, aanbod of overeenkomst waarop deze
Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, inclusief conflicten die zien op deze Algemene
Voorwaarden, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het
arrondissement Rotterdam.
Artikel 11 Slotbepaling
a. Deze Algemene Voorwaarden staan vermeld op de website van het Innovatiecentrum, te
weten www.visserij-innovatiecentrum.nl. Op verzoek van de Gebruiker wordt een
exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos toegezonden.

