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ALGEMENE VOORWAARDEN HIPPOCRATES MEDICAL SERVICES
1.

Definities

1.1

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Hippocrates Medical Services: gevestigd te Amerongen, ingeschreven in de
Kamer van Koophandel onder nummer 53194519, welke tot doel heeft het
verzorgen van congressen en cursussen voor het overdragen en/of uitwisselen
van kennis en informatie. Hierna te noemen ‘HMS’.
b. Opdrachtgever: degene die met Hippocrates Medical Services een
overeenkomst is aangegaan tot het verrichten van werkzaamheden met
betrekking tot het organiseren van ‘Nascholing’ ten behoeve van de
opdrachtgever, hierna te noemen ‘Opdrachtgever’.
c. Nascholing: alle symposia, congressen, workshops, cursussen, trainingen en
deskundigheidsbevorderingsactiviteiten die ‘HMS’ levert of organiseert, hierna
te noemen ‘Nascholing’.

2.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen ‘HMS’ en
‘Opdrachtgever’ betreffende de organisatie van ‘Nascholing’, voor zover van deze
voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig
moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft
het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
Indien ‘HMS’ niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent
dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ‘HMS’ in
enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving
van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
Eventuele Algemene (inkoop)voorwaarden van de ‘Opdrachtgever’ zijn niet van
toepassing, tenzij zij door ‘HMS’ expliciet en schriftelijk zijn aanvaard.

2.2

2.3

2.4
3.

Totstandkoming van de overeenkomst

3.1

‘Opdrachtgever’ benadert ‘HMS’ met een verzoek tot het opstellen van een offerte,
gebaseerd op de informatie van ‘Opdrachtgever’. ‘HMS’ heeft het recht voor het
opstellen van een offerte een vergoeding te vragen van ‘Opdrachtgever’. Zulks
dient voorafgaand aan het opstellen van de offerte aan ‘Opdrachtgever’ kenbaar
gemaakt te worden. Alle door ‘HMS’ uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij
anders overeengekomen.
De overeenkomst tussen ‘HMS’ en ‘Opdrachtgever’ kan in delen tot stand komen.
De (deel)overeenkomst komt tot stand na ondertekening door beide partijen van
het document waarin hetgeen tussen partijen is overeengekomen is vastgelegd.

3.2

3.3
3.4

Bedragen die worden genoemd in de documenten opgesteld door ‘HMS’ zijn
exclusief omzetbelasting, tenzij anders aangegeven.
Elke aanbieding is gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door ‘HMS’ onder
normale omstandigheden en tijdens normale werkuren.
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4.

Inhoud van de offerte en overeenkomst

4.1

In
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de offerte/overeenkomst wordt in ieder geval vastgelegd:
de naam van de ‘Opdrachtgever’;
de datum van (aanvang en einde van) ‘Nascholing’;
omschrijving van de opdracht en de uit te voeren werkzaamheden door ‘HMS’;
omschrijving van eventuele door ‘Opdrachtgever’ uit te voeren
werkzaamheden;
de geraamde kosten verbonden aan de uitvoering van de overeenkomst;
de hoogte van een eventuele borgsom;
eventuele bijzonder voorwaarden;
beschrijving van bij derden af te nemen goederen en diensten;
termijnen en wijzen van betaling.

5.

Wijzigingen en meerwerk

5.1
5.2

Wijzigingen in of aanvullingen op de inhoud van de overeenkomst zijn slechts van
kracht indien zij schriftelijk tussen partijen zijn vastgelegd.
Meerwerk en budgetoverschrijding worden aan ‘Opdrachtgever’ voorgelegd zodra
deze te voorzien zijn. ‘HMS’ streeft ernaar meerwerk en budgetoverschrijding te
voorkomen. Deze kosten komen voor rekening van ‘Opdrachtgever’, tenzij
schriftelijk anders overeengekomen.

6.

Vertegenwoordiging

6.1

Voor zover in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ‘HMS’ diensten
en/of goederen van derden betrekt, zal zij dit doen op naam en voor rekening van
‘Opdrachtgever’. In geval ‘HMS’ in verband met de uitvoering van de
overeenkomst in eigen naam en voor eigen rekening personeel, diensten of
goederen van derden betrekt, vrijwaart ‘Opdrachtgever’ ‘HMS’ terzake van de
voldoening van de aan deze derden toekomende tegenprestatie.

6.2

Voor zover in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ‘HMS’ diensten
en/of goederen van derden betrekt, zal ‘HMS’ van deze kosten vooraf een raming
opstellen. Na opdrachtverstrekking door ‘Opdrachtgever’ aan ‘HMS’, zal ‘HMS’ van
deze kosten een definitief overzicht opstellen. Indien ‘Opdrachtgever’ met het
opgestelde definitief overzicht akkoord gaat, zal ‘HMS’ de diensten en/of goederen
van derden op deze basis betrekken. Indien ‘Opdrachtgever’ met het opgestelde
definitief overzicht niet akkoord gaat, en de totale kosten in het definitief overzicht
wijken niet meer dan maximaal 20% af van de in een eerder stadium opgestelde
raming, dan is ‘Opdrachtgever’ ‘HMS’ een vergoeding van 4% van de in het
definitief overzicht vermelde totale kosten verschuldigd. Indien ‘Opdrachtgever’
met het opgestelde definitief overzicht niet akkoord gaat ontslaat dit ‘HMS’ van
haar verplichtingen betrekking hebbend op dit deel van de overeenkomst.

7.

Betaling

7.1

Betaling van de facturen van ‘HMS’ dient te geschieden binnen veertien dagen na
factuurdatum. Een aanbetaling van 50% van de totaalsom dient te worden voldaan
voor het starten van de opdracht, 40% dient uiterlijk 30 dagen voor ‘Nascholing’ te
worden voldaan en de overige 10% dient te worden voldaan 14 dagen na
‘Nascholing’.
Zodra de in het eerste lid gegeven termijn is overschreden, is ‘Opdrachtgever’ in
verzuim en is een rentevergoeding van 1% per maand verschuldigd over het
gehele factuurbedrag. ‘Opdrachtgever’ is in dat geval tevens buitengerechtelijke
incassokosten verschuldigd van maximaal 15% en de proceskosten en daarmee
verbonden kosten voor rechtskundige bijstand.

7.2
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7.3

7.4

Door ‘Opdrachtgever’ gedane betalingen strekken eerst tot vermindering van alle
verschuldigde kosten, vervolgens de verschuldigde rente en dan van de opeisbare
facturen die het langst openstaan.
Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden, is ‘HMS’ bevoegd volledige
schadevergoeding te vorderen indien ‘Opdrachtgever’ niet voldoet aan de
verplichtingen uit de overeenkomst.

8.

Annulering

8.1

Indien ‘Opdrachtgever’ de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wenst te annuleren,
dient hij dit schriftelijk, aan ‘HMS’ mede te delen. De datum van ontvangst van
bedoelde mededeling van ‘Opdrachtgever’ is bindend voor berekening van de
annuleringskosten.
Bij annulering van de overeenkomst door de ‘Opdrachtgever’ worden directe
gemaakte kosten 100% doorbelast. Indirecte kosten worden doorbelast volgens
bijgaand overzicht: 20% bij annuleren meer dan 12 weken voor ‘Nascholing’; 50%
bij annuleren tot 4 weken voor ‘Nascholing’; 70% bij annuleren tot 2 weken voor
‘Nascholing’; 90% bij annuleren minder dan 2 weken voor ‘Nascholing’.
Indien ‘Opdrachtgever’ de overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is de
‘Opdrachtgever’, indien door ‘HMS’ voor de uitvoering van de overeenkomst
personeel, diensten of goederen van derden worden betrokken dan wel tijdelijk
personeel in dienst is genomen, naast de vergoeding verschuldigd als opgenomen
in lid 2 van dit artikel, gehouden de annuleringskosten c.q. schadeloosstelling of
andere bedragen (zoals loon) te voldoen welke ‘HMS’ aan deze derden
verschuldigd zal zijn.
Naast bovengenoemde kosten is ‘Opdrachtgever’ ook administratiekosten
verschuldigd. Deze bedragen 3% van het overeengekomen bedrag.

8.2

8.3

8.4
9.

Opschorting en ontbinding

9.1

‘HMS’ heeft, indien ‘Opdrachtgever’ tekort schiet in enige betalings-verplichting
jegens ‘HMS’ of indien ‘HMS’ redelijkerwijs mag verwachten dat ‘Opdrachtgever’
zal tekortschieten in de nakoming van enige betalingsverplichting jegens ‘HMS’,
het recht :
•
van ‘Opdrachtgever’ voor alle lopende overeenkomsten voor externe kosten
zekerheidsstelling tot betaling te vorderen;
•

de verplichtingen uit de overeenkomst met ‘Opdrachtgever’ –zowel die waarop
de tekortkoming in de betalingsverplichting betrekking heeft als alle andere
overeenkomsten tussen ‘HMS’ en ‘Opdrachtgever’- op te schorten
onverminderd het recht gelijktijdige zekerheidsstelling voor de betaling te
vorderen;

•
9.2

zonder gerechtelijke tussenkomst de betreffende overeenkomst geheel of
gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden.
‘HMS’ heeft voorts het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te
ontbinden indien het ‘HMS’ na het sluiten van de overeenkomst duidelijk wordt dat
tijdens het uitvoeren van de overeenkomst schade kan worden toegebracht aan
‘HMS’ of derden in de breedste zin van het woord.

10.

Aansprakelijkheid

10.1
10.2

‘HMS’ spant zich in de opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.
Onder “overmacht” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil
van ‘HMS’ onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het tot
stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien -, die nakoming van de
overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet
reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, burgeroorlog, oproer,
werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere
ernstige storingen in het bedrijf van ‘HMS’ of diens leveranciers.
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10.3

10.4

10.5

10.6
10.7

In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst door overmacht is
‘HMS’ gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de
overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding
gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is ‘HMS’ bevoegd en aan het einde
daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering, indien mogelijk, dan wel voor
gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
Zowel in geval van opschorting als van ontbinding krachtens lid 3 is ‘HMS’
gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de
overeenkomst door hem ingekochte, diensten en/of goederen van derden. Zulks
voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend. In geval van
ontbinding krachtens lid 3 is ‘Opdrachtgever’ gehouden om na betaling van het
krachtens de vorige volzin verschuldigde bedrag de daarin begrepen zaken tot zich
te nemen, bij gebreke waarvan ‘HMS’ bevoegd is deze zaken voor rekening en
risico van ‘Opdrachtgever’ te doen opslaan dan wel voor diens rekening te
verkopen of te vernietigen.
‘HMS’ zal de aan haar door ‘Opdrachtgever’ toevertrouwde materialen met grote
zorg behandelen. Alle aansprakelijkheid ten aanzien van beschadiging of verlies
van de materialen door welke oorzaak dan ook wordt uitgesloten, behoudens opzet
of grove schuld aan de zijde van ‘HMS’.
‘HMS’ is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gevolgschade en gederfde winst.
‘Opdrachtgever’ vrijwaart ‘HMS’ tegen aanspraken van derden terzake van inbreuk
op auteursrechten en/of industriële eigendomsrechten ten gevolge van door ‘HMS’
ten behoeve van de ‘Opdrachtgever’ te verrichten diensten.

10.8

‘HMS’ zal niet aansprakelijk worden gesteld door ‘Opdrachtgever’ indien deze de
mogelijkheid heeft ter zake rechtstreeks zijn eigen verzekeringsmaatschappij dan
wel die van een derde aan te spreken.

11.

Vertrouwelijkheid

11.1

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie
die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben
verkregen.
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld, of
als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

11.2
12.

Intellectueel eigendom

12.1

Het auteursrecht op de door ‘HMS’ uitgegeven brochures, project- en ander
materiaal berust bij ‘HMS’, tenzij een andere rechthebbende op het werk zelf is
aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ‘HMS’ zullen door
‘Opdrachtgever’ geen gegevens hieruit worden gepubliceerd of op welke wijze dan
ook vermenigvuldigd.

13.

Informatieverstrekking

13.1

Opdrachtgever’ is gehouden ‘HMS’ tijdig alle (nadere) informatie te verschaffen
welke redelijkerwijs in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang
kan zijn.

14.

Vergunningen

14.1

Alle eventuele aan de overeenkomst gerelateerde vergunningen dienen door
‘Opdrachtgever’ te worden aangevraagd. ‘Opdrachtgever’ draagt de kosten voor
aanvraag en/of behouden van de vergunningen.
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15.

Geschillen en toepasselijk recht

15.1

Op alle overeenkomsten tussen ‘Opdrachtgever’ en ‘HMS’ is Nederlands recht van
toepassing.
Ingeval van een geschil over de uitleg van deze voorwaarden en/of de uitvoering
van de overeenkomst, zullen partijen pogen in onderling overleg tot een
aanvaardbare oplossing te komen. Mocht dit niet mogelijk blijken te zijn, dan is bij
uitsluiting de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht bevoegd van het
geschil kennis te nemen.

15.2
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