1. Betalings- en algemene voorwaarden inspearit
De facturering vindt plaats per periode van 4 weken op basis van
daadwerkelijk bestede uren. De betalingstermijn die inspearit hanteert is 30
dagen.
1. Uitvoering van het Werk
1.1. inspearit zal het Werk op professionele wijze uitvoeren en
overeenkomstig de bepalingen van deze Overeenkomst.
1.2. De Klant ziet erop toe dat inspearit alle relevante informatie en
documentatie zonder buitensporige vertraging ontvangt. De Klant ziet er
verder op toe dat aan de gemachtigde(n) van inspearit de noodzakelijke
toegang tot werklocaties verleend wordt. Veranderingen in de door de Klant
verschafte informatie die de Dienstverlening en het functioneren van
inspearit significant kunnen beïnvloeden, zullen zonder buitensporige
vertraging aan inspearit gerapporteerd worden.
1.3. inspearit zal iedere met bewijsstukken gestaafde fout of
onvolkomenheid in het Werk binnen een redelijke termijn en op inspearit’s
eigen kosten rectificeren, vooropgesteld dat deze fout of onvolkomenheid
niet is toe te schrijven aan de Klant of de onderaannemers van de Klant en
dat inspearit binnen zes maanden na de voltooiing van het Werk naar
behoren van deze fouten of onvolkomenheden op de hoogte wordt gebracht.
2. Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM)
2.1. Voorafgaande aan of gedurende de uitvoering van het werk zal de Klant
inspearit informeren over ieder reëel of potentieel VGM-risico dat relevant
kan zijn voor of waarvan sprake kan zijn bij of geïntroduceerd kan worden in
het Werk en/of alle noodzakelijke veiligheidsmaatregelen die voor het Werk
vereist zijn.
2.2. Wanneer inspearit werk onderneemt op de locatie, zal de Klant alle
gepaste veiligheidsmaatregelen nemen om een werkomgeving te garanderen
die veilig is en in overeenstemming met alle desbetreffende wetgeving en
om er zorg voor te dragen dat de risico’s die niet uitgesloten kunnen worden
op een aanvaardbaar niveau beheerst worden.
2.3. De inspearit-werknemer heeft het recht te weigeren een bepaalde
activiteit uit te voeren, wanneer de veiligheid naar zijn/haar oordeel niet
voldoende is.
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2.4. Alle eisen van de Klant waarin de deelname aan
doorlichtingprogramma’s omschreven wordt, zullen aan inspearit en de
inspearit-werknemer vóór de aanvang van het werk medegedeeld worden.
3. Beloning
3.1 inspearit zal door de Klant betaald worden voor het Werk, zoals nader
aangegeven in deze Overeenkomst.
3.2 Betaling zal geschieden door bijschrijving op de bankrekening van
inspearit zoals aangegeven op de factuur, tenzij anders vermeld in deze
Overeenkomst.
3.3 De afgegeven prijzen zijn exclusief btw of plaatselijke omzetbelasting.
3.4 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de datum van de
factuur. Bij niet-tijdige betaling zal er een rente berekend worden van 1%
per maand of een gedeelte daarvan, oftewel de hoogste toegestane rente
volgens de wet zoals aangegeven in Artikel 11, lid 1, indien dit percentage
lager is.
4. Afwijkingen
4.1 De Klant heeft het recht onder deze Overeenkomst om meerwerk te
verzoeken (nader aangeduid als “Afwijkingen”).
4.2 Alle verzoeken tot Afwijking zullen schriftelijk geschieden, waarbij de
vereiste Afwijking duidelijk gedefinieerd wordt, met inbegrip van, maar niet
beperkt tot de arbeidsbeloning en het tijdstraject.
4.3 Er zal niet eerder uitvoering gegeven worden aan een Afwijking dan
nadat de partijen een overeenkomst bereikt hebben met betrekking tot de
omvang en de hierbij passende beloning en het bijgestelde tijdstraject.
5. Beëindiging
5.1 Iedere partij zal het recht hebben deze Overeenkomst te allen tijde te
beëindigen na schriftelijke aanzegging van de andere partij, waarbij een
termijn van 30 dagen in acht wordt genomen.
5.2 Bij beëindiging overeenkomstig het bovenstaande Artikel 5, lid 1 zal de
Klant inspearit schadeloosstellen voor alle werk, waaronder ook de
voorbereidende werkzaamheden, verricht tot op de datum van de
beëindiging en alle in redelijkheid door inspearit gemaakte kosten en gedane
uitgaven tengevolge van een dergelijke beëindiging.
5.3 Beide partijen zullen het recht hebben deze Overeenkomst met
onmiddellijke ingang te beëindigen, indien de andere partij wezenlijk
tekortgeschoten is in de nakoming van haar verplichtingen onder deze
Overeenkomst, indien de andere partij failliet gaat of een
faillissementsprocedure start.
5.4 inspearit heeft het recht de Overeenkomst te beëindigen, indien de
vereiste documenten of informatie, overeenkomstig het bovenstaande
Artikel 1, lid 2, niet op tijd geleverd zijn.
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6. Geheimhouding
6.1 Met uitzondering van alle onder deze Overeenkomst vallende op te
leveren producten, komen beide partijen overeen dat zij zonder de
voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij géén informatie
die zij in verband met deze Overeenkomst verkregen hebben, aan derden
zullen openbaren.
6.2 Iedere partij is echter vrij informatie te openbaren die:
a) haar bekend is vóórdat de informatie door de andere partij geopenbaard
wordt, of;
b) ten tijde van de openbaarmaking tot het publieke domein behoort, of
c) overheidsinstanties verplicht zijn openbaar te maken, in
overeenstemming met het toepasselijk recht.
6.3 Beide partijen mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming en
voor zover dit noodzakelijk is om het Werk te voltooien aan hun
onderaannemers informatie openbaren, vooropgesteld dat men een
schriftelijke geheimhoudingsovereenkomst aangaat met dergelijke
onderaannemers waarin bovenstaande uitgangspunten weergegeven
worden.
6.4 De verplichtingen van beide partijen zoals gedefinieerd in dit artikel zijn
van toepassing ongeacht of het Werk voltooid is of dat deze Overeenkomst
beëindigd is.
6.5 inspearit heeft het recht de naam van de Klant te noemen bij voorstellen
of andere gelijksoortige zaken die zij voorlegt aan andere potentiële klanten,
tenzij de Klant expliciet een dergelijke openbaarmaking verbiedt. Alle andere
publicaties met betrekking tot de Klant of de diensten die door inspearit voor
de Klant verricht worden onder deze Overeenkomst, zullen onderworpen zijn
aan de voorafgaande goedkeuring van de Klant.
7. Intellectuele Eigendomsrechten
7.1 De Klant zal de volledige eigendomsrechten hebben op de op te leveren
producten die door inspearit ontwikkeld zijn als onderdeel van het Werk,
tenzij anders vermeld. inspearit zal met inachtneming van deze
Overeenkomst vrij gebruik kunnen maken van deze op te leveren producten
zonder betaling van royalties.
7.2 Alle geschriften (met inbegrip van, maar niet beperkt tot foto’s,
schematische overzichten, modellen en computerprogramma’s) die
ontwikkeld zijn tijdens het Werk, die geen deel uitmaken van de op te
leveren producten, zullen het exclusieve eigendom van inspearit zijn.
7.3 Niettegenstaande het bovengestelde, stemmen beide partijen ermee in
dat alle vóór deze Overeenkomst bestaande intellectuele eigendomsrechten
(al dan niet geregistreerd) exclusief zullen toebehoren aan de partij die deze
in het leven geroepen heeft.
7.4 Ieder op maat geleverd protocol zal het intellectuele eigendom blijven
van inspearit en indien op maat geleverde protocollen deel uitmaken van de
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op te leveren producten die onder de Dienstverlening vallen, zal uitvoering
gegeven worden aan een aparte licentieovereenkomst.
8. Aansprakelijkheid en Schadeloosstelling
8.1 De Klant zal inspearit schadeloosstellen, behoeden en vrijwaren
voor/tegen alle schade en kosten door inspearit geleden/gemaakt ten
gevolge van een falen van de kant van de Klant om zijn verplichtingen
overeenkomstig bovenstaand Artikel 1, lid 2 na te komen.
8.2 Beide partijen zullen elkaar onderling schadeloosstellen, behoeden en
vrijwaren voor/tegen alle schade, vorderingen en schulden in verband met of
voortvloeiend uit deze Overeenkomst ten gevolge van:
a) de dood van of een persoonlijk ongeluk van één van haar eigen
werknemers, gemachtigden of onderaannemers,
b) het verlies van of de schade aan haar eigendommen of van eigen
werknemers, gemachtigden of onderaannemers,
c) alle eigen daaruit voortvloeiende bijzondere of bijkomende kosten,
geleden verliezen of schade (direct dan wel indirect), op welke wijze dan ook
veroorzaakt. Dit is van toepassing ongeacht enige vorm van
aansprakelijkheid, ongeacht of hierbij sprake is van risicoaansprakelijkheid
dan wel aansprakelijkheid bij schuld, in welke vorm dan ook, behalve in het
geval van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag.
8.3 Iedere partij zal verantwoordelijk zijn voor en volledige
aansprakelijkheid aanvaarden voor haar eigen handelen of nalaten dat leidt
tot het verlies of de schade van een ander.
8.4 Behoudens als aangegeven in het bovenstaande Artikel 1, lid 3 en Artikel
8, lid 2, zal de maximum cumulatieve aansprakelijkheid die voortvloeit uit of
verband houdt met deze Overeenkomst beperkt zijn tot een bedrag dat
gelijk is aan twee maal de arbeidsbeloning betaald aan inspearit door de
Klant onder deze Overeenkomst of € 100.000 (of het equivalent daarvan),
afhankelijk van welk bedrag het laagste is.
8.5 Als één van beide partijen zich bewust wordt van incidenten die mogelijk
aanleiding zouden kunnen geven tot een vordering onder de bovenstaande
vrijwaringen, zal zij de andere partij onmiddellijk daarvan berichten.
9. Verzekering
9.1 Beide partijen stemmen ermee in zich verzekerd te houden via een
algemene aansprakelijkheidsverzekering, om de bedragen te dekken die de
partijen verplicht kunnen zijn te betalen krachtens de voorwaarden van deze
Overeenkomst of het geldende recht.
10. Overmacht
10.1 Te late nakoming of niet-nakoming door één van beide partijen valt
niet onder wanprestatie in deze Overeenkomst of zal geen aanleiding geven
tot enige vordering tot schadevergoeding, indien en voor zover een
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dergelijke te late nakoming of niet-nakoming door een gebeurtenis
veroorzaakt wordt die buiten de macht van de belanghebbende valt en die
deze partij op geen enkele redelijke manier had kunnen voorkomen of
voorzien, met inbegrip van, maar niet beperkt tot een oorlogshandeling,
natuurramp, brand, explosie of arbeidsgeschil. De belanghebbende zal de
andere partij onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen van de oorzaken
en verwachte duur van een dergelijke gebeurtenis.
11. Recht en rechtsbevoegdheid
11.1 Deze Overeenkomst zal beheerst en uitgelegd worden naar Nederlands
recht.
11.2 Wanneer een geschil dat ontstaan is in verband met of als gevolg van
deze Overeenkomst, niet in der minne geregeld kan worden via
onderhandelingen tussen de partijen, valt dit onder de rechtsbevoegdheid
van de Utrechtse rechter.
12. Personeel
12.1 inspearit zal gekwalificeerd personeel leveren om de verbintenis uit te
voeren.
12.2 inspearit kan personeel vervangen, op voorwaarde dat het vervangend
personeel in essentie dezelfde kwalificaties heeft als het personeel dat
vervangen wordt.
12.3 De Klant stemt ermee in dat hij geen dienstbetrekking zal aanbieden
aan enige werknemer van inspearit die voor hem aan een opdracht werkt.
Noch zal de Klant gebruik maken van de diensten van een dergelijke
werknemer van inspearit in de hoedanigheid van consulent, hetzij
zelfstandig hetzij via een ander, gedurende een periode van zes maanden
volgend op het einde van enige betrokkenheid van de betreffende persoon
als werknemer van inspearit. Wanneer deze voorwaarde geschonden wordt
zal de Klant aan inspearit een kwantificeerbare schadevergoeding dienen te
betalen die gelijk is aan vier maanden salaris, bij een fulltime normale
benutting, voor de betreffende consulent.
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