Algemene voorwaarden Verus
Artikel 1. Definities
Verus:
De gebruiker van deze algemene voorwaarden zijnde Verus Vereniging voor katholiek en christelijk
onderwijs, naar buiten toe handelend onder de naam Verus.
Wederpartij:
Zowel lid als niet-lid van Verus waarvoor Verus, in opdracht dan wel voortvloeiend uit het
lidmaatschap, diensten verleent en/of overige werkzaamheden verricht van welke aard en
hoegenaamd dan ook.
Derden:
Alle organisaties of personen die niet zijn een wederpartij in de zin van deze Algemene
Voorwaarden, maar die wel betrokken zijn bij de uitvoering van de diensten/werkzaamheden van
Verus, zoals bijvoorbeeld ingeschakelde experts, advocaten of adviseurs anderszins.
Offerte:
Een schriftelijk aanbod van Verus aan de wederpartij ter zake van het verlenen van diensten en/of
het verrichten van overige werkzaamheden.
Overeenkomst:
Een schriftelijke bevestiging van de opdracht tussen Verus en de wederpartij tot het verlenen van
diensten en/of het verrichten van overige werkzaamheden in de vorm van een zowel door Verus als
de wederpartij ondertekende offerte of contract.
Tevens geldt als overeenkomst het door Verus gehonoreerd verzoek van een lid tot het verlenen
van diensten en/of het verrichten van werkzaamheden die vallen onder de contributie. Een dergelijk
verzoek kan mondeling of schriftelijk geschieden.
Algemene Voorwaarden:
Deze Algemene Voorwaarden van Verus zoals die toepasselijk zijn op de overeenkomst.
Artikel 2. Toepasselijkheid
Lid 1.
Lid 2.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Verus en op
alle overeenkomsten die Verus sluit met de wederpartij.
Door de enkele aanvaarding van de aanbiedingen van Verus of door het enkele sluiten van
een overeenkomst met Verus anderszins, aanvaardt de wederpartij deze Algemene
Voorwaarden en verklaart hij zich akkoord met de inhoud ervan.

Lid 3.

Eventuele Algemene Voorwaarden in gebruik bij de wederpartij zijn in de relatie van Verus
tot de wederpartij niet van toepassing, tenzij Verus de toepasselijkheid van deze
voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 3. Offertes
Lid 1.
Lid 2.

Lid 3.

Lid 4.

Alle aanbiedingen van Verus zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
De offertes van Verus zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Verus is
slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij
schriftelijk binnen 30 dagen is bevestigd.
Onverminderd het bepaalde in artikel 3, lid 1 komt de overeenkomst tussen Verus en de
wederpartij eerst tot stand
• voor leden: op het moment dat op verzoek van het lid aan het lid diensten worden
geleverd.
• voor niet-leden: na schriftelijke bevestiging door Verus dat de opdracht is aanvaard
• voor derden: na schriftelijke bevestiging door Verus dat de opdracht is gegeven.
Verus en de wederpartij kunnen overeenkomen dat de in de offerte vastgelegde afspraken
en eventuele aanvullingen hierop tevens schriftelijk in een contract worden vastgelegd.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
Lid 1.
Lid 2.
Lid 3.

Lid 4.

De overeenkomst zal naar beste eer en geweten worden uitgevoerd door de adviseurs in
dienst van Verus. Zij zullen zich inspannen om het beoogde resultaat te bereiken.
Verus draagt zo veel mogelijk zorg voor de continuïteit van de uitvoering van de
overeenkomst in het geval haar eigen adviseurs om welke reden dan ook uitvallen.
Verus is gerechtigd om voor de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen. Zij
zal bij de selectie van die derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Verus aanvaardt
geen aansprakelijkheid voor schade die een gevolg is van tekortkomingen van die derden.
Verus zal de door de wederpartij verstrekte informatie en gegevens zorgvuldig behandelen
en deze niet zonder toestemming van de wederpartij naar buiten brengen. De wederpartij
verplicht zich om geen informatie naar buiten te brengen aangaande de aanpak van de zaak
door Verus, rapportages van Verus, et cetera.

Artikel 5. Prijzen
Lid 1.

Lid 2.

Lid 3.

Verus verleent haar diensten c.q. verricht haar werkzaamheden tegen de op dat moment
door Verus gehanteerde en vastgestelde tarieven, welke tarieven kunnen verschillen voor
leden en niet-leden. Verus is gerechtigd de tarieven jaarlijks te verhogen.
Verus registreert alle werkelijke uren( bij Verus juridisch per 6 minuten), maar factureert als
ledenorganisatie in redelijkheid en billijkheid en conform de geaccordeerde offerte.
Wel kunnen reisuren tot een maximum van 1 uur per enkele reisafstand in rekening worden
gebracht. Kosten van eventuele buitenlandse reizen, deurwaarderskosten, griffierecht,
bovenmatige kopieer- en portkosten en andere niet reguliere kosten vallen in ieder geval
hier buiten. Niet inbegrepen kosten zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht.
Leden zijn geen tariefbetaling verschuldigd voor de door Verus verleende diensten c.q.
verrichte werkzaamheden die vallen onder de contributie. Voor de overige werkzaamheden
wordt het tarief zoals genoemd in lid 1 in rekening gebracht.
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Lid 4.

Lid 5.

Lid 6.

Leden zijn in beginsel geen BTW verschuldigd over de door Verus in rekening gebrachte
diensten/werkzaamheden. Verus behoudt zich echter het recht voor om de BTW wel in
rekening te brengen voor het geval zij zich op enig moment daartoe genoodzaakt ziet.
Wanneer een lid in verzuim is de contributie te betalen, zal voor alle verleende diensten c.q.
verrichte werkzaamheden vanaf het moment van verzuim het tarief voor niet-leden zoals
genoemd in lid 1 in rekening worden gebracht.
Verus is gerechtigd om een voorschot van de betaling te verlangen.

Artikel 6. Betaling
Lid 1.
Lid 2.
Lid 3.

Lid 4.

Lid 5.
Lid 6.

Alle betalingen, voorschotbetalingen daaronder begrepen, aan Verus geschieden door
storting of overschrijving op een door Verus aan te wijzen bank- of girorekening.
De wederpartij is gehouden de door Verus ingediende facturen te voldoen binnen 30 dagen
na ontvangst.
Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn betalingsverplichting voldoet,
wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn. In dat geval is Verus de wettelijke rente
in rekening te brengen vanaf de dag dat de wederpartij in verzuim is gebleven ten aanzien
van zijn betalingsverplichting.
Schiet de wederpartij tekort in de nakoming van één of meer van haar verplichtingen, dan
komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor haar rekening,
waaronder in ieder geval zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, deurwaarders
en advocaten. Verus is bevoegd deze kosten te fixeren op 15% van het verschuldigde
bedrag. Het in dit lid bepaalde laat onverlet de overige aan Verus toekomende rechten uit de
wet of deze algemene voorwaarden.
Reclames omtrent facturen moeten uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum schriftelijk bij
Verus worden ingediend. Na deze periode vervalt iedere aanspraak.
Ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij zullen de
vorderingen van Verus en de verplichtingen van de wederpartij jegens Verus onmiddellijk
opeisbaar zijn.

Artikel 7. Duur, opschorting en ontbinding
Lid 1.
Lid 2.

Lid 3.

Lid 4.

Lid 5.

Deze overeenkomst eindigt bij voltooiing van de overeengekomen diensten.
Verus is gerechtigd om in geval van niet of niet tijdige betaling haar werkzaamheden op te
schorten. Bij het ondanks herhaald verzoek uitblijven van betaling is Verus gerechtigd om de
overeenkomst met de wederpartij te ontbinden.
Verus is tevens wanneer zij door een geval van overmacht, van welke aard en hoegenaamd
dan ook, niet meer in staat is de overeenkomst uit te voeren gerechtigd om haar
werkzaamheden op te schorten dan wel te ontbinden.
De wederpartij is gerechtigd de overeenkomst in het geval van substantiële tekortkomingen
in de uitvoering van de opdracht door Verus buitengerechtelijk te ontbinden. De ontbinding
komt alleen tot stand als deze bij aangetekend schrijven wordt ingeroepen.
In geval van ontbinding van de overeenkomst is de wederpartij verplicht alle tot op het
moment van ontbinding verrichte werkzaamheden volgens het op dat moment geldende
tarief te betalen.
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Artikel 8. Aansprakelijkheid
Lid 1.

Lid 2.

In geval van aansprakelijkheid van Verus is de aansprakelijkheid jegens niet- leden beperkt
tot het in rekening gebrachte bedrag voor de verleende diensten en/of verrichte
werkzaamheden, doch hoogstens tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde
van de door Verus gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
In geval van aansprakelijkheid van Verus jegens leden geldt dat de aansprakelijkheid
beperkt is tot het bedrag dat voor de verleende diensten en/of verrichte werkzaamheden aan
niet-leden in rekening zou zijn gebracht. Wanneer dit bedrag lager is dan de contributie, is
de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot het bedrag van de contributie. Voor het
overige geldt het bepaalde in lid 1.

Artikel 9. Intellectuele eigendom
Lid 1.
Lid 2.

Verus behoudt zich alle rechten en weren voor die haar toekomen op grond van de
Auteurswet.
Alle rechten van intellectuele eigendom op krachtens de overeenkomst door Verus
opgestelde documenten, hoegenaamd en van welke aard dan ook, berusten bij Verus. De
wederpartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze Algemene
Voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk aan hem/haar worden toegekend. Voor het overige
is het aan de wederpartij verboden om de genoemde documenten te gebruiken en/of te
verveelvoudigen.

Artikel 10. Tegengestelde belangen
Lid 1.
Lid 2.

Lid 3.

Verus behoudt zich het recht om, in geval van een tegengesteld belang binnen de leden, de
leden wie een tegengesteld belang aangaat, niet te ondersteunen.
Verus tracht een tegengesteld belang te allen tijde te voorkomen aan de hand van heldere
interne en externe communicatie, een duidelijk interne signaalfunctie toe te passen en
indien van toepassing, een mogelijke tegengesteld belang intern te coördineren.
In geval van een tegengesteld belang, ondanks de inspanningen van Verus zoals
beschreven in lid 2, streeft Verus ernaar om in goede harmonie en samenspraak tot een
constructieve oplossing te komen, ongeacht de grootte van leden.

Artikel 11. Wijzigingen
Wijzigingen in de overeenkomst tussen Verus en wederpartij of in deze Algemene Voorwaarden
gelden niet, tenzij deze schriftelijk bevestigd zijn door Verus.
Artikel 12. Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Artikel 13. Klachten en geschillen
Lid 1.

Ingeval van geschillen over de overeenkomst en/of de uitvoering van één of meer
bepalingen daarvan is uitsluitend bevoegd de competente rechter te 's-Gravenhage.
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Lid 2.

Lid 3.

Voor leden geldt dat zij voorafgaand aan een eventuele gerechtelijke procedure in ieder
geval de bestaande interne klachtenregeling zullen doorlopen om zo buiten rechte te
trachten tot een oplossing van het geschil te komen.
Voor niet-leden geldt dat zij zich voorafgaand aan een eventueel gerechtelijke procedure
reeds nu voor alsdan bereid tonen om middels onderling overleg danwel middels
professionele mediation tot een oplossing van het geschil te komen.

Artikel 14. Publicatie
Deze Algemene Voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Verus en zijn gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel te Woerden onder vermelding van KvK nummer: 40407267. Op eerste
verzoek van wederpartij zal een hard copy van deze algemene voorwaarden worden toegezonden.
Indien één of meer bepalingen van de algemene voorwaarden onredelijk bezwarend en/of ongeldig
zouden worden verklaard, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.
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