
 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN SCS TRAINING & CONSULTANCY BV 

 

 

 

Artikel 1 Algemeen 

 

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen SCS 

Training & Consultancy BV, gevestigd te Hoofddorp, hierna te noemen “Gebruiker”, en diens wederpartij, 

hierna te noemen “Opdrachtgever”. 

1.2 De toepasselijkheid van eventuele door Opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden 

wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

1.3 Aan een incidentele afwijking van deze algemene voorwaarden door Gebruiker kunnen door 

Opdrachtgever geen rechten worden ontleend. Gebruiker is en blijft steeds bevoegd om strikte naleving van 

deze algemene voorwaarden te verlangen. 

 

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen 

 

2.1 Elk aanbod en elke offerte kan steeds door Gebruiker worden herroepen, tenzij het aanbod of de offerte 

een termijn voor aanvaarding inhoudt. Alle offertes en aanbiedingen worden steeds vrijblijvend gedaan, tenzij 

in het aanbod of de offerte uitdrukkelijk anders is vermeld. 

2.2 De Gebruiker is niet aan aanbiedingen en offertes gebonden indien en voor zover in dat aanbod of in die 

offerte kennelijke vergissingen en/of verschrijvingen voorkomen, dewelke de Opdrachtgever als zodanig kon 

of moest begrijpen.  

2.3 De toepasselijkheid van artikel 6:225 lid 2 BW wordt nadrukkelijk uitgesloten.  

2.4 Een in een aanbod of offerte opgenomen totaalprijs voor meerdere, afzonderlijk omschreven diensten, 

verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een deel van die diensten tegen een evenredig deel van de in 

het aanbod vermelde prijs. Aan enig aanbod of enige offerte kunnen, ook indien aanvaard, geen rechten 

worden ontleend voor toekomstige overeenkomsten of opdrachten. 

 

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst 

 

3.1 De overeenkomst tussen Gebruiker en Opdrachtgever komt tot stand door ontvangst door Gebruiker van 

de mededeling van Opdrachtgever dat hij het aanbod van Opdrachtgever aanvaardt, behoudens herroeping 

van het aanbod onverwijld na de ontvangst van de aanvaarding.  

3.2 Indien het aanbod schriftelijk is gedaan, wordt het aanbod na aanvaarding geacht de juiste en volledige 

inhoud van de overeenkomst tussen Gebruiker en Opdrachtgever weer te geven. 

3.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden overeenkomsten tussen Gebruiker en Opdrachtgever 

aangegaan voor onbepaalde tijd.  

  

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst 

 

4.1 Door Gebruiker in het aanbod of de offerte of anderszins genoemde termijnen gelden als streeftermijnen 

waarbinnen Gebruiker tracht de overeengekomen goederen en/of diensten aan Opdrachtgever ter beschikking 

te stellen en/of af te ronden. Dergelijke termijnen hebben niet het karakter van een fatale termijn. 

Overschrijding van een dergelijke termijn door Gebruiker leidt niet tot verzuim aan de zijde van Gebruiker, 

tenzij Gebruiker door Opdrachtgever na afloop van de aanvankelijke termijn schriftelijk in gebreke is gesteld, 
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waarbij aan Gebruiker een termijn van tenminste 14 dagen na dagtekening van de brief wordt gesteld om 

alsnog voor ter beschikkingstelling van de goederen en/of diensten zorg te dragen. 

4.2 Gebruiker zal de overeenkomst en de opdracht steeds naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig 

de eisen van een goed opdrachtnemer uitvoeren. 

4.3 Opdrachtgever is verplicht om alle gegevens, waarvan Gebruiker heeft aangegeven of waarvan 

Opdrachtgever begrijpt of behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de opdracht, 

tijdig aan Gebruiker te verstrekken. Vertraging(skosten) als gevolg van niet-tijdige verstrekking van gegevens 

komt (komen) voor rekening van Opdrachtgever. Opgegeven uitvoeringstermijnen vangen niet eerder aan dan 

nadat de Opdrachtgever alle benodigde gegevens aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld. 

4.4 Het staat gebruiker vrij om voor de uitvoering van op hem rustende verplichtingen gebruik te maken van 

door hem aan te wijzen derden. Toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW is 

nadrukkelijk uitgesloten. 

4.5 Indien ter uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van 

Opdrachtgever of een door hem gekozen locatie, draagt Opdrachtgever er zorg voor dat Gebruiker kan 

beschikken over de in redelijkheid door Gebruiker gewenste faciliteiten benodigd voor de uitvoering van de 

opdracht. 

4.6 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt levering van door Gebruiker te leveren roerende 

zaken “af bedrijf Gebruiker”. Zodra Gebruiker aan Opdrachtgever de roerende zaken gereed heeft gemeld, 

komen de roerende zaken voor risico van Opdrachtgever, tenzij partijen een specifieke leverdatum zijn 

overeengekomen en die datum nog niet is aangebroken. Opdrachtgever is gehouden om de zaken af te nemen 

onverwijld nadat deze door Gebruiker gereed zijn gemeld. Laat Opdrachtgever na om de roerende zaken tijdig 

af te nemen, dan is Gebruiker bevoegd – waartoe voor zoveel nodig door Opdrachtgever aan Gebruiker 

volmacht wordt verleend – om de roerende zaken voor rekening en risico van Opdrachtgever op te slaan.  

4.7 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen vindt vervoer van de roerende zaken door Gebruiker of een 

door hem aangewezen vervoerder plaats voor rekening en risico van Opdrachtgever.  

4.8 Indien na de totstandkoming van de overeenkomst door of vanwege Opdrachtgever verzoeken worden 

gedaan of instructies worden gegeven aan Gebruiker die leiden tot meerwerk, is Gebruiker bevoegd om de 

kosten van dat meerwerk volgens de op dat moment geldende tarieven aan Opdrachtgever in rekening te 

brengen. 

4.9 Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst Opdrachtgever besluit tot ontbinding, diens 

faillissement aanvraagt of het faillissement wordt aangevraagd, beslag wordt gelegd op (een deel van) het 

vermogen van Opdrachtgever, de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing wordt of om 

andere redenen de vrijelijke beschikking over zijn vermogen verliest, staat het Gebruiker vrij om de 

overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, althans de overeenkomst te annuleren. Opdrachtgever 

is in dat geval niet gehouden tot de vergoeding van enige schade. Alle vorderingen die Gebruiker op dat 

moment heeft op Opdrachtgever worden alsdan onmiddellijk opeisbaar. 

Artikel 5 Overmacht 

 

5.1 Indien en zolang Gebruiker als gevolg van overmacht verhinderd is om aan zijn verplichtingen te voldoen, 

zal hij niet in verzuim kunnen raken.  

5.2 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en welke noch 

krachtens de wet, een rechtshandeling of de in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Gebruiker 

komt, waaronder in ieder geval doch niet uitsluitend begrepen: staking, bedrijfssluiting, arbeidsgeschillen, 

oorlog, rellen, revolte, opstand, schade aan bedrijfsmiddelen, bevelen van overheidswege, brand, 

overstroming, extreme weersomstandigheden, problemen om voldoende gekwalificeerd personeel, goederen 

of grondstoffen benodigd voor de uitvoering van de overeenkomst te (ver)werven, sluiting van luchthaven en/of 

luchtruim, etc. 

5.3 Voor zoveel Gebruiker op het moment dat overmacht intreedt, zijn verplichtingen uit hoofde van de 

overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen 

respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds 
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nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte afzonderlijk te factureren. De Opdrachtgever is alsdan 

gehouden om deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst. 

 

Artikel 6 Betaling en incassokosten 

 

6.1 Tenzij anders is overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn voor facturen van Gebruiker aan 

Opdrachtgever 30 dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden in de valuta waarin is gefactureerd.  

6.2 Bij overschrijding van de in dit artikel genoemde betalingstermijn is Opdrachtgever van rechtswege, dat wil 

zeggen zonder dat een afzonderlijke ingebrekestelling vereist is, in verzuim. Alsdan is Opdrachtgever aan 

Gebruiker een rente verschuldigd over het openstaande factuurbedrag gelijk aan 1 % per maand. 

6.3 Opdrachtgever is een vergoeding verschuldigd aan Gebruiker voor alle redelijke kosten die Gebruiker dient 

te maken ter verkrijging van voldoening buiten en in rechte. De vergoeding voor kosten ter verkrijging van 

voldoening buiten rechte is gelijk aan 15% (zegge: vijftien procent) van de hoofdsom, met een minimum van 

€ 50,00.  

 

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud 

 

7.1 Alle door Gebruiker aan Opdrachtgever geleverde goederen blijven eigendom van Gebruiker totdat 

Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst deugdelijk is nagekomen. 

7.2 De door Gebruiker aan Opdrachtgever geleverde goederen die vallen onder het in artikel 7.1 genoemde 

eigendomsvoorbehoud mogen door Opdrachtgever niet worden verkocht en/of als betaalmiddel worden 

gebruikt. Aan Opdrachtgever komt zolang het eigendomsvoorbehoud voortduurt niet de bevoegdheid toe om 

de goederen te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. 

  

Artikel 8 Garanties 

 

8.1 Gebruiker biedt trainingen en consultancy diensten aan vervoerders van gevaarlijke stoffen. Aan het 

vervoer van dergelijke stoffen zijn risico’s verbonden. Die risico’s en de daarmee gepaard gaande 

verantwoordelijkheden rusten op de Opdrachtgever, die zijn bedrijf maakt van het vervoer van die stoffen. 

Gebruiker garandeert slechts dat zij trainingen en consultancy diensten aanbiedt die aansluiten bij de in 

Nederland van kracht zijnde wet- en regelgeving op het moment dat de training of de consultancy dienst wordt 

aangeboden. Door Gebruiker gegeven adviezen en/of aanwijzingen zijn niet meer dan het professionele 

oordeel van Gebruiker, aan welk oordeel geen doorslaggevend gewicht kan worden toegekend. Niet 

uitgesloten is dat bevoegde instanties dienaangaande anders oordelen dan Gebruiker. Indien en voor zover 

Opdrachtgever een definitief oordeel wenst omtrent de naleving van specifieke voorschriften en/of het vervoer 

van specifieke stoffen, dient zij zich te wenden tot de bevoegde instanties of gespecialiseerde juridische 

adviseurs.  

  

Artikel 9 Aansprakelijkheid 

 

9.1 De aansprakelijkheid van Gebruiker is in alle gevallen beperkt tot hetgeen in deze bepaling is bepaald. 

9.2 Behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Gebruiker is de aansprakelijkheid van 

Gebruiker beperkt tot maximaal het factuurbedrag van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop 

de aansprakelijkheid betrekking heeft. In ieder geval is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de 

uitkering van de verzekeraar in voorkomend geval.  

9.3 Gebruiker is hoe dan ook slechts aansprakelijk voor directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte 

schade is nadrukkelijk uitgesloten. Onder indirecte schade wordt onder andere begrepen gevolgschade, 

gederfde winst, gemiste besparingen en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. 
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9.4 Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van onjuistheden in de door 

of vanwege Opdrachtgever verstrekte gegevens, informatie en instructies. 

 

 

Artikel 10 Vrijwaring 

 

Opdrachtgever zal Gebruiker vrijwaren voor alle aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van 

de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Gebruiker toerekenbaar is. 

Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever 

gehouden om Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem 

in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate 

maatregelen, dan is Gebruiker, zonder dat daartoe een ingebrekestelling vereist is, gerechtigd zelf daartoe 

over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden ontstaan komen integraal voor 

rekening en risico van de Opdrachtgever.  

  

Artikel 11 Intellectuele eigendom 

 

Indien en voor zover Gebruiker bij de uitvoering van een overeenkomst nieuwe vindingen doet op basis 

waarvan een (aanspraak op een) intellectueel eigendomsrecht kan ontstaan, dan komt het intellectuele 

eigendomsrecht, althans de aanspraak daarop, toe aan Gebruiker. Het gebruik van de vinding door Gebruiker 

is niet beperkt tot de overeenkomst bij de uitvoering waarvan de vinding gedaan is. De vinding mag door 

Gebruiker ook bij de uitvoering van overeenkomsten voor andere opdrachtgevers worden gebruikt. 

Opdrachtgever kan aan het ontstaan van de aanspraak op een intellectueel eigendomsrecht geen enkel recht 

ontlenen. Gebruiker zal terzake het ontstaan van (de aanspraak op) een intellectueel eigendomsrecht geen 

enkele vergoeding aan Opdrachtgever verschuldigd zijn.  

 

Artikel 12 Toepasselijk recht en geschillen 

 

1. Op alle overeenkomsten waarbij Gebruiker partij is en waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing 

zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van haar regels van internationaal 

privaatrecht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten. 

2. In geval van geschillen zal de bevoegde rechter in het arrondissement waar Gebruiker haar vestigingsplaats 

heeft bij uitsluiting van andere gerechten bevoegd zijn om van het geschil kennis te nemen en daarop te 

beslissen. 

 

Artikel 13 Vindplaats en wijziging voorwaarden  

 

13.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de kamer van koophandel Amsterdam.  

13.2 Bij meerdere taalversies is de Nederlandse versie steeds bepalend voor de uitleg van deze algemene 

voorwaarden. 

 

 

 

 

 


