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ALGEMENE VOORWAARDEN OVEREENKOMST INZAKE OPDRACHTEN TOT HET VERRICHTEN 
VAN DIENSTEN GEBIEDSCOOPERATIE O-GEN UA 
 

Definities 
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

Aanbieding:  iedere vorm van aanbod gedaan door of namens O-gen UA waaronder 

begrepen maar niet beperkt tot offertes, prijsopgaven, voorstellen voor 

teksten of onderwerpen. 

Algemene Voorwaarden:  de onderhavige standaard leveringsvoorwaarden die van toepassing zijn 

op alle Overeenkomsten tussen O-gen UA en Opdrachtgever. 

Diensten: alle door O-gen UA krachtens een overeenkomst te leveren en/of ter 

beschikking te stellen werkzaamheden. 

Gebruiker:    Gebiedscoöperatie O-gen UA (O-gen UA). 

Wederpartij:    Opdrachtgever en wederpartij in de zin van artikel 6:231 BW. 

Overeenkomst:  de tussen O-gen UA en Opdrachtgever gesloten overeenkomst van 

opdracht ex artikel 7:400 BW. 

Werk:     het door O-gen vervaardigde werk. 

 

Artikel 1. Toepasselijkheid 
1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en Overeenkomsten. 

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts van kracht voor zover deze uitdrukkelijk 

schriftelijk overeen zijn gekomen tussen O-gen UA en Opdrachtgever. 

1.3 Eventuele algemene voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze 

uitdrukkelijk schriftelijk door O-gen UA zijn aanvaard. 

 

Artikel 2. Totstandkoming Overeenkomst 
2.1 Elke Aanbieding geldt als een vrijblijvend aanbod. 

2.2 Een Overeenkomst komt tot stand nadat de Aanbieding van O-gen UA door de Opdrachtgever 

uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard zonder wijziging of toevoeging, dan wel indien O-gen UA op schriftelijk 

verzoek van Opdrachtgever een begin heeft gemaakt met het uitvoeren van de werkzaamheden al dan 

niet overeenkomstig de Aanbieding. 

2.3 Indien de aanvaarding afwijkt van de inhoud van de Aanbieding, komt de Overeenkomst slechts tot 

stand nadat O-gen UA schriftelijk heeft ingestemd met de afwijking. 

 

Artikel 3. Wijziging 
3.1 Indien één van de partijen tijdens de uitvoering van de overeenkomst constateert dat het voor 

een behoorlijke uitvoering wenselijk dan wel noodzakelijk is om wijzigingen aan te brengen in 

de te verlenen diensten, dan wel deze aan te vullen, zal deze partij de ander terstond 

inlichten en treden partijen in overleg om de overeenkomst te wijzigen. 

3.2 Indien een wijziging in de te verlenen diensten tot gevolg heeft dat de dienstverlening meer 
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tijd in beslag neemt dan oorspronkelijk overeengekomen, zullen deze werkzaamheden verricht worden 

onder de voorwaarden als overeengekomen in de tussen partijen gesloten overeenkomst. 

 

Artikel 4. Duur Overeenkomst en termijnen 
4.1 Tenzij partijen anders overeen zijn gekomen, eindigt de Overeenkomst van rechtswege nadat de 

werkzaamheden zijn verricht. 

4.2 Bij de opdrachtverlening wordt bepaald in welke periode de dienst zal worden verleend. 

Indien de dienstverlening behoort te eindigen met oplevering van een product, wordt bij de 

opdrachtverlening bepaald wanneer dit product uiterlijk in bezit dient te zijn van Opdrachtgever. 

Indien hieromtrent bij de opdrachtverlening geen specifieke afspraken zijn 

overeengekomen, dient de dienstverlening binnen een redelijke periode plaats te vinden. 

4.3 Indien de dienstverlening niet is afgerond op het overeengekomen tijdstip, verkeert O-gen UA niet in 

verzuim. Bij dreigende termijnoverschrijding treden O-gen UA en Opdrachtgever in overleg om afspraken 

te maken over de termijn waarbinnen O-gen UA alsnog de dienstverlening zal afronden. 

 
Artikel 5. Gebruiksrecht en Communicatie 
5.1 Het auteursrecht op het Werk berust bij O-gen UA. 

5.2 Indien de Overeenkomst niet schriftelijk tot stand is gekomen dan wel wanneer de Overeenkomst het 

exploitatierecht niet nader specificeert, verwerft Opdrachtgever door middel van levering 

van het Werk door O-gen UA aan Opdrachtgever, het éénmalig niet-exclusieve exploitatierecht op het 

Werk dat beperkt is tot de titel waarvoor het Werk is gemaakt. Het genoemde exploitatierecht 

is beperkt tot het Nederlandse grondgebied. 

5.3 Onder het éénmalige niet-exclusieve exploitatierecht als genoemd in artikel 5.2 wordt tevens verstaan  

digitale exploitatie. 

5.4 Opdrachtgever zal bij openbaarmaking of verveelvoudiging van het Werk de naam van O-gen UA  

vermelden dan wel vermelden dat het Werk mede mogelijk is gemaakt door O-gen UA. 

 

Artikel 6. Facturering en betaling 
6.1 Betaling geschiedt binnen 30 dagen na factuurdatum. 

6.2 Facturering zal geschieden op de wijze zoals in de Overeenkomst is overeengekomen. 

6.3 Ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zullen de 

vorderingen van O-gen UA onmiddellijk opeisbaar zijn. 

 

Artikel 7. Aansprakelijkheid 
7.1 O-gen UA is, behoudens opzet of grove schuld, nimmer aansprakelijk voor schade geleden door 

Opdrachtgever, diens personeel en/of derden, van welke aard dan ook, voorvloeiend of verband houdend 

met de Overeenkomst. 

7.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 7.1 is de aansprakelijkheid van O-gen UA te allen tijde beperkt 

tot het door de verzekeraar van O-gen UA gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de 
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verzekeraar niet tot uitkering overgaat dan wel indien O-gen UA niet is verzekerd, dan is de 

aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag. Iedere verdergaande vergoeding van 

schade sluit O-gen UA uitdrukkelijk uit. 

7.3 O-gen UA en Opdrachtgever zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor enige aanspraak van een derde 

jegens O-gen UA en/of Opdrachtgever betreffende de inhoud van de verrichte werkzaamheden, anders 

dan op grond van een inbreuk op het auteursrecht. Indien derden ter zake enige aanspraak jegens O-gen 

UA en/of Opdrachtgever aankondigen of aanhangig maken, zullen O-gen UA en Opdrachtgever in 

goed overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden. O-gen 

UA en Opdrachtgever dragen ieder voor 50% bij in de kosten. 

 

 
Artikel 8. Ontbinding en opzegging 
8.1 Onverminderd hetgeen in de Overeenkomst is vastgelegd, kan elke partij de Overeenkomst door 

middel van een aangetekende brief buiten rechte geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien de andere partij 

in verzuim is dan wel nakoming blijvend of tijdelijk onmogelijk is. 

8.2 Indien één van de partijen ten gevolge van overmacht haar verplichtingen op grond van de 

Overeenkomst niet kan nakomen, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst door middel van een 

aangetekend schrijven met inachtneming van een redelijke termijn buiten rechte geheel of gedeeltelijk te 

ontbinden, zonder dat daarvoor enig recht op schadevergoeding ontstaat, maar niet eerder dan na het 

verstrijken van een termijn van 15 werkdagen gerekend vanaf de datum waarop de omstandigheid die de 

overmacht oplevert ontstond. 

8.3 Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan; gebrek aan personeel, stakingen, ziekte 

personeel, grondstoffentekort, transportproblemen, verlate aanlevering of ongeschiktheid van voor de 

uitvoering van de werkzaamheden benodigde goederen, liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen aan de 

zijde van Opdrachtgever of tekortschieten van door hem ingeschakelde derden. 

8.4 O-gen UA kan, zonder enige aanmaning of ingebrekestelling, met onmiddellijke ingang buiten rechte 

de Overeenkomst door middel van een aangetekende schrijven ontbinden, indien Opdrachtgever 

(voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt 

verleend, Opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, de 

onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd, Opdrachtgever zijn onderneming staakt, op een 

aanmerkelijk deel van het vermogen van Opdrachtgever beslag wordt gelegd, Opdrachtgever een fusie of 

splitsing aangaat of wordt ontbonden, dan wel Opdrachtgever anderszins niet langer in staat moet 

worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen. 

8.5 Ogen UA sluit de toepassing van artikel 6:271 BW nadrukkelijk uit.  

8.6 O-gen UA kan voorts de Overeenkomst te allen tijde opzeggen. Tussen O-gen UA en Opdrachtgever 

vindt alsdan afrekening plaats op basis van de door de Opdrachtgever ter zake van de uitvoering van de 

onderhavige opdracht verrichte diensten en in redelijkheid gemaakte kosten en van de voor de uitvoering 

van de opdracht in redelijkheid voor de toekomst reeds aangegane verplichtingen. O-gen UA hoeft 

Opdrachtgever op generlei wijze anderszins schadeloos te stellen voor de gevolgen van de opzegging 

van de Overeenkomst. 
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Artikel 9. Nietige bepalingen 
Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst nietig blijken te 

zijn of door de rechter vernietigd worden, behouden de overige bepalingen van deze Algemene 

Voorwaarden of de Overeenkomst hun rechtskracht. Partijen zullen over de nietige of vernietigde 

bepalingen overleg voeren teneinde een vervangende regeling te treffen. De vervangende regeling tast 

het doel en de strekking van deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst niet aan.  

 

Artikel 10. Rechts- en forumkeuze 
10.1 Op deze Algemene Voorwaarden en op alle Overeenkomsten is het Nederlands recht van 

toepassing. 

10.2 Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden 

worden, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, voorgelegd aan de 

bevoegde rechter in Nederland. 

 

Scherpenzeel, november 2015 
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