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 Definities 
Begrippen welke in de Algemene Voorwaarden en/of Overeenkomst worden 
gehanteerd, in enkelvoud of meervoud, en aanvangen met een hoofdletter, hebben de 
betekenis als gedefinieerd in dit artikel dan wel in een tussen Partijen van toepassing 
zijnde ander deel.  
1.1 Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden. 
1.2 Offerte: een schriftelijk aanbod van U-Vital voor het verrichten van diensten 

of uitvoeren van werkzaamheden, gericht aan Opdrachtgever. 
1.3 Opdrachtgever: wederpartij in de Overeenkomst. 
1.4 Overeenkomst: een (nadere) overeenkomst tussen Partijen waarop de 

Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard. 
1.5 Partijen: Opdrachtgever en U-Vital gezamenlijk. 
1.6 Training: een opdracht van Opdrachtgever waarbij een groep medewerkers 

van Opdrachtgever getraind wordt over de diensten van U-Vital teneinde 
medewerkers vaardigheden aan te leren en het wenselijke gedrag daarop af 
te stemmen. 

1.7 Workshop: een opdracht van Opdrachtgever om interactief tot inzichten te 
komen ter zake de resultaten van de diensten van U-Vital, teneinde 
(eventueel) te komen tot (organisatorische) veranderingen of verbeteringen. 
 

 Toepasselijkheid en totstandkoming 
van overeenkomst 

2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, 
rechtsbetrekkingen en offertes met, of van U-Vital. 

2.2 Algemene dan wel specifieke (inkoop)voorwaarden van Opdrachtgever zijn 
derhalve niet van toepassing. Indien de Overeenkomst tot stand komt door 
middel van een inkooporder, dan komt aan een eventuele verwijzing naar 
inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever geen werking toe. Indien voor 
facturering het noodzakelijk is dat U-Vital haar factuur uploadt naar een 
portal van Opdrachtgever, en als het nodig is om akkoord te gaan met 
inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden van Opdrachtgever, dan komt 
aan de verwijzing en/of het akkoord geen werking toe. 

2.3 Alle door U-Vital gedane Offertes zijn vrijblijvend, tenzij daaruit anders blijkt. 
Als er een termijn genoemd wordt in de offerte en/of aanbieding betreft de 
termijn alleen de geldigheid van de offerte/aanbieding en tast het niet de 
vrijblijvendheid aan. 

2.4 Een Overeenkomst komt tot stand door integrale aanvaarding van de 
Offerte door Opdrachtgever. Deze integrale aanvaarding kan onder andere 
geschieden door ondertekening van de Offerte. 

 

 Advies, consultancy en 
implementatiewerkzaamheden 

3.1 Opdrachtgever dient tijdig en kosteloos te voorzien van alle informatie en 
gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, 
Opdrachtgever staat in voor, en garandeert de juistheid van die hiervoor 
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bedoelde informatie en gegevens. Opdrachtgever is voorts verantwoordelijk 
voor, en aanvaardt het risico van, mogelijke problemen en/of aanspraken 
voortvloeiende uit de inhoud, nauwkeurigheid, volledigheid en consistentie 
van al dergelijke door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie. 
Daarenboven is Opdrachtgever verplicht U-Vital direct te informeren over 
feiten en omstandigheden die voor de uitvoering van de Overeenkomst van 
belang kunnen zijn. 

3.2 U-Vital voert haar werkzaamheden uit naar beste inzicht en vermogen en 
spant zich in om voor Opdrachtgever het beste resultaat te behalen. 

3.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is het gebruik dat Opdrachtgever 
maakt van een door U-Vital afgegeven advies steeds voor rekening en risico 
van Opdrachtgever. 

3.4 Als onderdeel van de Overeenkomst is het ondersteunen van Opdrachtgever 
bij het verkrijgen van een subsidie ten behoeve van één (1) of meerdere 
diensten van U-Vital, welke Opdrachtgever na verkrijging van subsidie wenst 
af te nemen, dan geldt dat als de subsidie daadwerkelijk verkregen wordt, 
Opdrachtgever verplicht is om te goeder trouw exclusief met U-Vital een 
vervolgovereenkomst overeen te komen, waarin de afname van de diensten 
waarvoor de subsidie is verkregen, wordt vastgelegd. Dit geldt ongeacht: (i) 
of de ondersteuning om niet of om baat geschiedt; of (ii) er een 
gespecialiseerd bureau bij de subsidieaanvraag betrokken en/of 
aangedragen is. 
 

 Trainingen en Workshops 
4.1 Alle materialen zoals deze door U-Vital zijn uitgereikt, mogen zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van U-Vital niet gedeeld worden 
en/of aan derde gegeven worden. Dit geldt niet voor eventuele Gelieerde 
Derden. 

4.2 Artikel 7 (intellectuele eigendomsrechten) geldt mutatis mutandis ook voor 
Trainingen en Workshops. 

4.3 In beginsel zijn de Trainingen of sessies in het kader van Workshop en dan 
met name de overeengekomen data, niet tussentijds te wijzigen en/of op te 
zeggen. U-Vital kan echter, maar is daartoe niet verplicht, een andere datum 
en/of invulling overeenkomen samen met Opdrachtgever. Artikel 7:408 lid 1 
van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing ter zake Trainingen en 
Workshops. 
 

 Uitvoering van de Overeenkomst 
5.1 Opdrachtgever verbindt zich jegens U-Vital om de leveringen in 

overeenstemming met de Overeenkomst te aanvaarden en de voorziene 
medewerking te verlenen. 

5.2 In verband met de continuïteit van de werkzaamheden in het kader van de 
uitvoering van de Overeenkomst zal Opdrachtgever één of meerdere 
contactpersonen aanwijzen die voor de duur van de werkzaamheden van U-
Vital als zodanig zullen fungeren. Een contactpersoon van Opdrachtgever 
dient te beschikken over vertegenwoordigings- en beslissingsbevoegdheid, 
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de nodige ervaring, specifieke materiekennis en inzicht in de gewenste 
doelstellingen van Opdrachtgever.  

5.3 Opdrachtgever dient U-Vital tijdig en kosteloos te voorzien van alle 
informatie en gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de 
Overeenkomst, waaronder in elk geval inbegrepen technische gegevens, 
applicaties, bestanden, documentatie, testgegevens, werkbeschrijvingen 
en/of overige relevante informatie.  

5.4 Alle door U-Vital opgegeven, of op enig moment op te geven, 
leveringstermijnen gelden altijd bij benadering en zijn nimmer te 
beschouwen als fatale termijnen. Derhalve kunnen overschrijdingen van 
leveringstermijnen op geen enkele wijze een toerekenbare tekortkoming van 
U-Vital tot gevolg hebben, noch is de Opdrachtgever in enig geval gerechtigd 
aanspraak te maken op enige schadevergoeding. 

5.5 Indien en voor zover een Overeenkomst voor een vaste prijs wordt 
aangegaan (fixed price), dan geldt dat alleen de werkzaamheden worden 
uitgevoerd welke onderdeel uitmaken van de Overeenkomst. In geval van 
Meerwerk geldt dat U-Vital zich het recht voorbehoudt daarvoor een 
aanvullende Offerte uit te brengen, waarbij de desbetreffende 
werkzaamheden pas zullen worden uitgevoerd na akkoord van de 
Opdrachtgever.  

5.6 Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden ten gevolge van 
Meerwerk het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de 
overeengekomen dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden 
van Opdrachtgever en U-Vital kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich 
tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) Meerwerk 
voordoet, is voor Opdrachtgever nimmer grond voor opzegging of 
ontbinding van de Overeenkomst. 

5.7 Opdrachtgever erkent dat de aan U-Vital verleende opdrachten in sommige 
gevallen gevolgen kunnen hebben voor compliancy ter zake 
privacywetgeving (AVG) en/of medezeggenschapswetgeving (WOR). Het is 
aan Opdrachtgever om er voor te zorgen dat zij voldoet en blijft voldoen aan 
de wetgeving zoals hiervoor bedoeld. Opdrachtgever vrijwaart U-Vital en 
haar eventuele onderaannemers voor aanspraken van personeelsleden of 
derden ter zake het door Opdrachtgever niet of niet-volledig voldoen aan de 
wetgeving zoals hiervoor in dit artikel bedoeld. 
 

 Prijzen en tarieven, facturering en 
betaling 

6.1 Tenzij anders overeengekomen zijn alle prijzen en tarieven aangegeven in 
euro’s, exclusief omzetbelasting en exclusief overige van overheidswege 
opgelegde heffingen. 

6.2 In de eerste maand van een kalenderjaar is U-Vital gerechtigd voor haar 
diensten de prijzen en tarieven te verhogen conform de Dienstenprijsindex 
(DPI, 2015 = 100, alle CPA-secties) van het CBS van het voorgaande 
kalenderjaar.  

6.3 Alle facturen dienen door Opdrachtgever betaald te worden binnen 14 
(veertien) dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.  
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6.4 Voor Thuisleefbieb factureert U-Vital deze per jaar vooruit, tenzij 
uitdrukkelijk anders overeengekomen is. 

6.5 Opdrachtgever stemt er mee in dat U-Vital haar facturen digitaal per e-mail 
uitreikt. 

 

 Intellectuele eigendomsrechten 
7.1 Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de 

Overeenkomst ontwikkelde of aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde 
software, functionaliteiten, databestanden of andere materialen zoals 
analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals 
voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij U-Vital, diens 
licentiegevers of toeleveranciers. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend een 
onmiddellijk herroepbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare aan derden en 
niet-sublicentieerbare licentie welke niet meer inhoudt dan dat het 
onderwerp van de licentie mag worden aangewend voor het doel waarvoor 
het onderwerp van de licentie aan Opdrachtgever door U-Vital ter 
beschikking is gesteld.  

7.2 Opdrachtgever garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten 
tegen beschikbaarstelling aan U-Vital van materiaal, databestanden of 
andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, 
bewerking, installatie of incorporatie. Opdrachtgever vrijwaart U-Vital tegen 
elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig 
beschikbaar stellen, gebruik, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk 
maakt op enig recht van die derde. 

7.3 Het is U-Vital toegestaan de logo’s, handelsnamen en/of merknamen van 
Opdrachtgever of eventueel aan haar Gelieerde Derden te gebruiken ten 
einde aan te geven dat U-Vital voor Opdrachtgever werkzaamheden 
verrichting en/of diensten levert. 
 

 Geheimhouding 
8.1 Informatie en/of documentatie is vertrouwelijk indien deze ofwel als 

zodanig door de ene Partij is aangemerkt dan wel de andere Partij 
anderszins weet of kan vermoeden dat informatie en/of documentatie 
vertrouwelijk is.  

8.2 Het gestelde in dit artikel geldt niet indien een partij vertrouwelijke 
informatie krachtens rechterlijke uitspraak of beschikking van 
overheidswege openbaar dient te maken. 

8.3 Opdrachtgever is verplicht maatregelen te nemen om te voorkomen dat 
ongeautoriseerde personen toegang (kunnen) verkrijgen tot de diensten en 
gegevens.  
 

 Aansprakelijkheid  
9.1 De totale aansprakelijkheid van U-Vital wegens een toerekenbare 

tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit enige andere 
hoofde, zoals bijvoorbeeld een onrechtmatige daad, daaronder uitdrukkelijk 
ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met 



  

Pagina 8 van 9 
 

Opdrachtgever overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot het 
bedrag dat U-Vital in de drie (3) maanden voorafgaand aan de 
schadeveroorzakende gebeurtenis in rekening heeft gebracht bij 
Opdrachtgever. 

9.2 De hiervoor bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien 
en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid 
van de bedrijfsleiding van U-Vital. 
 

 Looptijd en beëindiging  
10.1 De Overeenkomst treedt in werking op het moment dat Partijen ingevolge 

artikel 2.4 een Overeenkomst zijn aangegaan, tenzij in de Overeenkomst 
anders is overeengekomen. De Overeenkomst eindigt zodra de 
verplichtingen van beide Partijen over en weer in het kader van de uitvoering 
van de Overeenkomst zijn uitgevoerd.  

10.2 Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van 
de Overeenkomst voort te duren, blijven bestaan. De beëindiging van de 
Overeenkomst ontslaat Partijen uitdrukkelijk niet van het bepaalde met 
betrekking tot: geheimhouding, intellectuele eigendomsrechten, toepasselijk 
recht en geschillen.  
 

 Toepasselijk recht, bevoegde rechter 
en overige bepalingen 

11.1 Op alle Offertes, Overeenkomsten en uit Overeenkomsten voortvloeiende 
overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en alle 
daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend Nederlands recht 
van toepassing. 

11.2 Een geschil voortvloeiende uit of samenhangende met de Overeenkomst zal 
uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van Rechtbank 
Midden-Nederland. Dit laatste geldt niet indien het geschil behoort tot de 
competentie van de kantonrechter, indien dat het geval is prevaleert de 
wettelijke regeling inzake absolute en relatieve competentie waardoor 
derhalve een kantonrechter bevoegd is kennis te nemen van het geschil. 

11.3 Bovendien kunnen Partijen zich in spoedeisende gevallen wenden tot de 
voorzieningenrechter van de daartoe bevoegde arrondissementsrechtbank 
om te oordelen in kort geding, of zich te wenden tot de daartoe bevoegde 
arrondissementsrechtbank voor het nemen van conservatoire maatregelen. 

11.4 Indien en voor zover een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden wordt 
vernietigd of nietig wordt verklaard blijven andere bepalingen onverminderd 
tussen Partijen van kracht. Partijen komen in dit geval een nieuwe bepaling 
overeen waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde 
bepaling in acht zal worden genomen. 

11.5 Waar in onderhavige Algemene Voorwaarden gesproken wordt over 
“schriftelijk”, gelden elektronische berichten als e-mail en fax ook als 
schriftelijk. Tenzij er wordt gesproken over een aangetekend schrijven, in 
dat geval wordt ook daadwerkelijk een aangetekend schrijven per post 
bedoeld. 
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11.6 U-Vital is gerechtigd om alle in het kader van de overeenkomst verworven 
rechten en plichten zonder enige aanvullende beperking aan derden over te 
dragen. Zij informeert Opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk. 


