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el 1. Toepasseliijkheid
Artike
1. Dezze leverings‐ en b
betalingsvoorwaaarden zijn van toe
epassing op elke aaanbieding van en
e overeenkomst met de Nederlanndse Vereniging voor
v
Autisme (NV
VA) tot
het pllaatsen van advertenties, stand ru
uimte op beurzen
n en/of hieraan geerelateerde diensten die worden verricht door de NVA.
2. Wijjzigingen en aanvvullingen op en afwijkingen
a
van deze
d
voorwaardeen zijn slechts bin
ndend indien en zover een bevoeegde vertegenwoordiger van de NVA
N dit
schriftelijk bevestigt.
3. Onder 'Contractant'' wordt in deze vo
oorwaarden med
de verstaan 'adveerteerder' of 'train
ner' voor zover van toepassing.
Artike
el 2. Aanvang vaan de overeenkom
mst
Een overeenkomst
o
tott de levering van diensten wordt geacht
g
tot stand te zijn gekomen tussen de NVA en
e de Contractantt, wanneer de de
esbetreffende op
pdracht
van de Contractant sch
hriftelijk door de NVA is bevestigd
d dan wel indien dde NVA met de le
evering is aangev
vangen.
el 3. Prijzen en betaling
Artike
1. Ten
nzij schriftelijk an
nders is overeenggekomen, geschieden de leveringgen door de NVA
A tegen de prijzen
n zoals vermeld i n de door de NV
VA uitgegeven en
n op de
dag vaan acceptatie van
n de opdracht geldige offerte. .
2. De NVA behoudt zicch het recht voor prijzen van de diienstverlening vaan tijd tot tijd te wijzigen.
w
3. De verschuldigde vvergoeding dient door de Contractant telkens binnnen 30 dagen na
n de factuurdatum in euro’s te zijn overgemaakkt op het in de factuur
f
verme
elde bankrekenin
ngnummer, tenzijj schriftelijk ande
ers is overeengekoomen.
4. Op de facturen van de NVA zal BTW
W in rekening worden gebracht aann de Contractantt. Aan de NVA is een
e vrijstelling tooegekend door de Belastingdienstt zodat
or sommige prod
ducten of dienstten geen BTW ho
oeft te worden bberekend. Indien echter in de toekomst of met tterugwerkende kracht
k
BTW heffing van
er voo
toepaassing is op de ovvereenkomst, dan behoudt de NV
VA zich het rechtt voor om deze alsnog
a
met terug
gwerkende krachht tot het momen
nt waarop de hefffing is
ingegaan, te heffen ovver de door Contrractant te betalen
n prijs.
o verrekening te
e beroepen.
5. De Contractant is niet bevoegd zich op
ontractant in verrzuim en is hij vaanaf die datum een
e rente verschhuldigd ter hoogtte van de Nederrlandse
6. Na het verstrijken van de betalingsstermijn is de Co
elijke handelsrentte.
wette
7. De NVA is te allen ttijde bevoegd alvvorens (verder) te presteren, afdooende zekerheidsstelling dan wel gehele of gedeeeltelijke vooruitb
betaling te eisen van
v de
Contrractant.
el 4. Toelaatbaaarheid uitingen en
e reclame
Artike
1. De Contractant is er ten allen tijde volledig
v
voor verantwoordelijk daat eventuele reclaame‐ of bedrijfsu
uitingen en prom
moties voldoen aa
an de geldende wet‐
w en
ng zijnde wet‐ een regelgeving op
o geneesmiddelen en
regelggeving, waaronder maar niet beeperkt tot de Nederlandse Reclaame Code en alle van toepassin
gezon
ndheidsproducten
n.
2. De Contractant vrijw
waart de NVA en hieraan verbond
den organisaties volledig tegen alle kosten en scha
ade door het niett voldoen aan he
et in het voorgaande lid
bepaaalde, waaronder maar niet beperrkt tot redelijke kosten
k
voor jurid ische bijstand en
n alle eventuele boetes
b
die wordeen opgelegd doo
or de toezichthou
udende
instan
nties.
3. Indien de NVA ervan
n op de hoogte wordt
w
gesteld of komt
k
dat een uit ing niet voldoet, is zij ten allen tijde gerechtigd om
m de uitingen terug te trekken en indien
hieruiit kosten voortvlo
oeien zal de Conttractant deze onvverwijld vergoedeen aan de NVA.
4. De NVA behoudt ziich het recht voo
or dat er reclame
e, die soortgelijkke en/of concurre
erende producte
en of diensten alss die van de Con
ntractant aanprijzen, in
e Contractant uuitdrukkelijk en schriftelijk andeers zijn
dezelffde uitgave of ttijdens dezelfde bijeenkomsten worden verspreiid, behoudens indien de NVA en
overe
eengekomen.
Artike
el 5. Aansprakeliijkheid
Indien
n de NVA een uittgave niet of lateer uitbrengt of ee
en bijeenkomst aafzegt of verplaatst is zij uitsluitend gehouden dee Contractant een
n nieuwe datum aan te
bieden, of indien dit n
niet mogelijk is de
d reeds door de Contractant betaaalde vergoedingg te retourneren.. Iedere aansprakkelijkheid van de NVA is beperkt tot
t het
voorggaande, behalve iindien en voor zo
over schade het gevolg
g
is van opzeet of aan opzet grenzende
g
roekeloosheid van het bestuur van de NVA.
N
De NVA is nimmer
aansp
prakelijk voor gevvolgschade of ind
directe schade met inbegrip van m
maar niet beperkkt tot schade weg
gens niet tijdige llevering, schade aan een derde, schade
s
wegens het onjuist of ongeoorloofd geebruik van de die
ensten door de CContractant, omze
etverlies, winstde
erving, verlies vaan goodwill of rep
putatie. In alle geevallen
min gehouden is tot betaling van schadevergoedin
s
ng zal deze nooit hoger zijn dan, te
e hare keuze, hettzij de factuurwaa
arde van het geleeverde,
waarin de NVA niettem
ns het deel daarvvan waardoor of in verband waarrmee de schade is veroorzaakt, hetzij,
h
indien de schade
s
gedekt is door een verzekkeraar van de NV
VA, het
althan
bedraag dat daadwerkeelijk door de verzzekeraar ter zake wordt uitgekeerrd. Ingeval van ee
en duurovereenko
omst wordt als "ffactuurwaarde" aangemerkt
a
het bedrag
b
dat door de NVA aan de Contractant is gefactureerd voor
v
werkzaamheeden verricht in de periode van drie
d maanden vóóór het schadeve
eroorzakende feitt, zulks
e werkzaamhedeen gecrediteerde bedragen.
onderr aftrek van eventueel over die peeriode en voor die
el 6. Vertrouwelijkheid
Artike
De Co
ontractant dient alle van de NVA
A ontvangen info
ormatie en know
whow strikt vertrouwelijk te beh
handelen en het is de Contractant niet toegestaaan die
inform
matie en knowho
ow zonder voorafgaande schriftelijke toestemminng van de NVA aaan derden mee te delen. Het is dde Contractant evvenmin toegestaaan om
deze informatie en kn
nowhow aan te wenden
w
voor and
dere gevallen dann waarin bij een overeenkomst waarop
w
deze algeemene voorwaard
den van toepassing zijn
ukkelijk en schrifttelijk is voorzien.
uitdru
el 7. Privacy ledeen NVA
Artike
1. Hett is aan Contracttant niet toegestaaan om direct off indirect persoonnsgegevens, waaaronder onder me
eer wordt verstaaan NAW‐gegevens, contactgegevvens of
medissche gegevens, tee vragen aan leden van de NVA, hun
h gezinsleden of aanverwanten
n en dergelijke pe
ersoonsgegevenss op welke wijze dan ook te verzaamelen
of and
derszins te bewerken, behoudenss indien de NVA hiermee
h
instemt.
2. Zow
wel de NVA als Co
ontractant zullen zich houden aan
n de van tijd tot tiijd toepasselijke wet‐ en regelgeving op het gebiedd van privacy en persoonsgegeven
ns.
el 8. Ontbinding
Artike
1. Ieder der partijen heeft het recht dee overeenkomst geheel
g
of gedeelttelijk met onmiddellijke ingang te
e ontbinden indieen (i) aan de andere partij voorlop
pige of
definiitieve surseance van betaling worrdt verleend; (ii) de andere partij in staat van faillissement is verklaard of haar failllissement is aang
gevraagd (iii) de andere
a
partij één of meer van
n haar verplichtingen niet nakomt en zij niet binnenn een redelijke te
ermijn alsnog haa
ar verplichtingen nakomt; of (iv) de
d andere partij in
n strijd
d overeenkomst heeft gehandeld
d terwijl nakoming niet alsnog, of herstel niet meer mogelijk is.
met de
2. Indien zich één van de in dit artikel genoemde
g
voorva
allen voordoet, zuullen alle vorderingen van de NVA
A jegens de Contrractant onmiddelllijk opeisbaar wo
orden.
Artike
el 9. Toepasselijkk recht en geschiillen
1. De verhouding tusseen partijen is ond
derworpen aan het Nederlandse rrecht.
2. Gesschillen tussen paartijen zullen zovveel mogelijk in onderling overleg worden opgelostt.
3. Indien een oplossingg in onderling overleg niet mogelijk blijkt, zal zo’n geschil uitsluiten
nd worden voorge
elegd aan de bevo
voegde rechter te
e Utrecht.

