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Toepasselijkheid Voorwaarden
1.

2.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op:
alle offertes eventueel gezamenlijk met derden die International Quality Consultancy B V (hierna te noemen I.Q.C. ) doet voor
door haar/hen te verrichten diensten:
alle overeenkomsten die I.Q.C. sluit
Tenzij I.Q.C. uitdrukkelijk en schriftelijk daarmee instemt zijn andere voorwaarden dan die van I.Q.C. op de rechtsverhouding met I.Q.C. niet
van toepassing.

Offertes vrijblijvend
3.

Alle offertes door I.Q.C. gedaan zijn vrijblijvend. Aanvaarding van een offerte van I.Q.C. leidt pas tot een overeenkomst wanneer I.Q.C. die
overeenkomst schriftelijk bevestigt.

Aansprakelijkheid
4.

I.Q.C. spant zich in, de door haar gegeven diensten zo goed en adequaat mogelijk samen te stellen en te verzorgen, doch zal nimmer
aansprakelijk zijn voor schade, dood en/of letsel, die direct of indirect het gevolg is van handelingen of het nalaten van handelingen (een en
ander in de ruimste zin des woord) zoals onderwezen tijdens de door haar verzorgde diensten. De opdrachtgever van I.Q.C. vrijwaart I.Q.C.
voor alle schade claims, verband houdend met het in de vorenstaande volzin bedoelde, zulks in de ruimste zin des woord.

5.

I.Q.C. is ten opzichte van opdrachtgever en/of haar werknemers nimmer aansprakelijk voor schade, zowel materieel als immaterieel (zulks
met inbegrip van bedrijfsschade en/of gevolgschade), dood, en/of letsel van opdrachtgever en/of haar werknemers en opdrachtgever
vrijwaart I.Q.C. voor alle aanspraken, welke hiermee verband houden, tenzij een en ander aantoonbaar het gevolg is van opzet of grove
schuld zijdens I.Q.C.

6.

In alle gevallen waarin I.Q.C. krachtens deze voorwaarden of anderszins niet aansprakelijk is, of enig feit of enige schade voor rekening
en/of risico van opdrachtgever is, zal opdrachtgever I.Q.C. vrijwaren voor alle aanspraken, welke hiermee verband houden.

7.

Aansprakelijkheidsstellingen dienen overigens binnen 30 dagen nadat het schadetoebrengende feit zich heeft voorgedaan bij I.Q.C.
schriftelijk bij aangetekend schrijven aanhang te zijn gemaakt, bij gebreke waarvan ieder recht van opdrachtgever (dan wel diens personeel)
althans de gelaedeerde te dier zake zonder meer is vervallen.

8.

Opdrachtgever verplicht zich haar werknemers ermee bekend te maken dat een ieder die op het terrein van I.Q.C. c.q. aanwezig is, zich
daar op eigen risico bevindt en verplicht is alle schriftelijk en/of mondelinge aanwijzingen van (het personeel van) I.Q.C. strikt op te volgen
en al het mogelijke te doen om gevaarlijke situaties, schade, dood, en/of letsel te vermijden. Het vorenstaande geldt evenzeer, indien I.Q.C.
geen gebruik maakt van haar eigen terrein, doch indien de activiteiten plaatsvinden op het terrein van een derde, respectievelijk het terrein
van een opdrachtgever.

9.

Indien opdrachtgever geen gebruik maakt van diensten van I.Q.C., doch uitsluitend van een faciliteit van I.Q.C., hetzij op het terrein van
I.Q.C., hetzij elders, vinden de activiteiten van opdrachtgever uitsluitend onder haar verantwoordelijkheid plaats en vrijwaart opdrachtgever
I.Q.C. voor alle aanspraken die hiermee in de ruimste zin verband houden. Het vorenstaande geldt evenzeer indien opdrachtgever bij
vorenbedoelde activiteiten gebruik maakt van personeel van I.Q.C.

10.

Onder werknemers van opdrachtgever worden in deze voorwaarden verstaan een ieder, met betrekking tot wie opdrachtgever met I.Q.C een
overeenkomst afsluit betreffende door I.Q.C. te verlenen diensten, en het ter beschikking stellen van faciliteiten.

11.

Alle aansprakelijkheid en overige bedingen in deze voorwaarden overeengekomen ten gunste van I.Q.C. zullen geacht worden mede te zijn
overeengekomen ten gunste van het personeel van I.Q.C.

Keuring
12.

Opdrachtgever verklaart en dient op verzoek van I.Q.C. indien van toepassing, aan te tonen dat opdrachtgever en/of haar werknemers
beschikken over de voor het desbetreffende examen vereiste of gebruikelijke geneeskundige verklaringen en/of keuringsbewijzen. Bij
ontbreken daarvan heeft I.Q.C. het recht de toegang tot het examen en/of de faciliteiten te ontzeggen zulks de betalingsverplichtingen van
opdrachtgever onverlet latend.

Annulering
13.

Bij gehele of gedeeltelijk annulering van gereserveerde examen en/of faciliteiten zal volledige betaling plaatsvinden, tenzij I.Q.C.
tenminste 7 dagen tevoren schriftelijk van de annulering in kennis is gesteld. Indien I.Q.C. door omstandigheden buiten haar invloedssfeer
gereserveerde examen en/of faciliteiten moet annuleren, dan zal I.Q.C., in overleg met opdrachtgever, zich inspannen de bedoelde examen
en/of faciliteiten alsnog zo spoedig mogelijk te geven c.q. ter beschikking te stellen I.Q.C. zal wegens een annulering harerzijds nimmer
aansprakelijk kunnen worden gesteld voor door opdrachtgever in dat verband gemaakte kosten of geleden schade.

Prijzen
14.

De prijzen van I.Q.C. zijn exclusief omzetbelasting; deze zal mede aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Betaling
15.

Betaling van de door I.Q.C. verrichte diensten dient plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum. Indien opdrachtgever niet tijdig
betaalt, zal zij van rechtswege in gebreke zijn en zal I.Q.C. zonder dat enige ingebrekestelling nodig zal zijn, gerechtigd zijn een
vertragingsrente in rekening te brengen van 1,5% per maand, ingaande per factuurdatum, onverminderd de I.Q.C. verder toekomende
rechten. Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of compensatie met door opdrachtgever op I.Q.C. gepretendeerde vorderingen plaats te
vinden. I.Q.C. is voorts gerechtigd aan opdrachtgever in rekening te brengen alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, die I.Q.C. moet
maken om tot incasso van de door opdrachtgever verschuldigde bedragen te komen.

Bevoegde rechter en toepasselijk recht
16.

Alle geschillen voortvloeiend uit de inhoud en/of de uitvoering van een overeenkomst lussen I.Q.C. en opdrachtgever zullen in eerste aanleg
worden gebracht voor de bevoegde rechter te Middelburg. Op de met I.Q.C. gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
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