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I  Kostenvergoeding 
 
1. De (jaarlijks) door WVS aan de 

opdrachtgever in rekening te brengen 
vergoeding voor de in de overeenkomst 
resp. in het Dienstenoverzicht vastgelegde 
werkzaamheden, wordt door WVS 
vastgesteld en aan de opdrachtgever tijdig 
meegedeeld. Jaarlijks kan indexering van 
tarieven van WVS plaatsvinden. 
 

2. WVS behoudt zich het recht voor om, in 
geval van belangrijke wijzigingen in de aard 
en omvang van de dienstverlening, de 
vastgestelde aanneemsom in de loop van 
het jaar in overleg met en na goedkeuring 
door de opdrachtgever nader bij te stellen. 
Het initiatief ter nadere bijstelling van de 
aanneemsom in dit verband kan eveneens 
van de opdrachtgever uitgaan. 

 
3. In de onder ad I.1 vermelde 

kostenvergoeding zijn niet inbegrepen 
kosten van: drukwerk, porti en overige met 
de verzending van stukken 
verbandhoudende materiële kosten; 
specifiek ten behoeve van de 
opdrachtgever benodigde documentatie, 
abonnementen en tijdschriften; reis-, 
verblijf- en vergaderkosten; alsmede de 
overige niet met name genoemde out of 
pocket kosten en diensten van WVS.  

 
4. De kosten ter zake van de door WVS in 

opdracht van de opdrachtgever te 
verrichten werkzaamheden die niet onder 
het bepaalde in de overeenkomst resp. in 
het Dienstenoverzicht vallen, zullen, nadat 
daaromtrent vooraf door WVS met de 
opdrachtgever overleg is gevoerd en 
goedkeuring van de opdrachtgever is 
verkregen, tegen bij WVS gebruikelijke 
tarieven in rekening worden gebracht. 

 
5. De opdrachtgever is t.a.v. de 

dienstverlening van WVS de wettelijk 
vastgestelde BTW verschuldigd. Alle 
(afgegeven) prijzen, bedragen en tarieven 
zijn derhalve exclusief BTW. 
 

II Facturering en betaling 
 
6. Indien een aanneemsom is afgesproken zal 

per maand een bedrag in rekening worden 
gebracht ter hoogte van 1/12 deel van de 
aanneemsom op jaarbasis. In geval een 
vergoeding op basis van nacalculatie is 
afgesproken wordt het in rekening te 
brengen bedrag eveneens maandelijks 
gefactureerd. Uitzonderingen op deze 
bepaling dienen met de opdrachtgever 
schriftelijk te worden overeengekomen. 
 

7. Andere niet tot de aanneemsom behorende 
in rekening te brengen kosten en diensten 
worden maandelijks aan de opdrachtgever 
gefactureerd respectievelijk gedeclareerd. 
Uitzonderingen op deze bepaling dienen 
met de opdrachtgever schriftelijk te worden 
overeengekomen. 

 
8. Betaling van de facturen aan WVS dient te 

geschieden binnen 15 dagen na 
factuurdatum zonder compensatie en/of 
aftrek van enigerlei kosten. 

 
9. Bij overschrijding van de betaaltermijn is 

WVS gerechtigd 1% per maand van het 
openstaande bedrag door te berekenen 
voor rente, administratiekosten en bijdrage 
in debiteurenrisico. 

 
10. In geval van wanbetaling behoudt WVS 

zich het recht voor de uitvoering van de 
werkzaamheden op te schorten dan wel te 
beëindigen. 

 
III Aanvaarding der verplichtingen 
 
11. Partijen verplichten zich tegenover elkaar 

tot het verrichten van al datgene wat voor 
een goede uitvoering van het bepaalde in 
de overeenkomst is vereist, respectievelijk 
bevorderlijk is; zij aanvaarden de 
verplichtingen welke wederzijds hieruit 
voortvloeien of ermee samenhangen. 

12. Indien en voor zover werkzaamheden van 
of dienstverleningen door WVS afhankelijk 
zijn van door of vanwege de opdrachtgever 
of derden te verstrekken gegevens, geldt 
ten aanzien van de verplichtingen van WVS 
de beperking, dat deze zich niet verder 
uitstrekken dan overeenkomt met de mate 
waarin het over die gegevens de 
beschikking heeft gekregen. WVS zal zich 
daarbij naar vermogen inspannen de 
verkrijging van gegevens van de 
opdrachtgever of derden zoveel als 
mogelijk te bevorderen. 

 
IV Geheimhouding 
 
13. WVS, waarvan de medewerkers gehouden 

zijn al hetgeen in hun betrekking of 
hoedanigheid ter kennis komt nopens 
aangelegenheden van fondsen, 
ondernemingen, instellingen en/of 
personen, niet verder bekend te maken dan 
die betrekking of die hoedanigheid met zich 
brengt, zal op gelijke wijze geheimhouding 
doen betrachten ten aanzien van al 
datgene wat direct of indirect in verband 
staat met de opdrachtgever, diens 
deelnemers en gewezen deelnemers of 
andere betrokkenen. 
 

V Duur van de overeenkomst en beëindiging 
 
14. Deze overeenkomst gaat in op de dag dat 

partijen zich schriftelijk daartoe hebben 
verbonden. Dat kan een andere dag zijn 
dan waarop de overeenkomst feitelijk wordt 
ondertekend. 
Tijdig, doch niet later dan drie maanden 
voor einde van het boekjaar, danwel drie 
maanden voor de dag dat de overeenkomst 
eindigt, vindt tussen partijen 
besluitvormend overleg plaats over 
continuering van de samenwerking. Als 
continuering van de samenwerking 
plaatsvindt, zal de overeenkomst voor 
onbepaalde tijd worden verlengd. De 
voortgezette overeenkomst kan door beider 
partijen tussentijds schriftelijk worden 
opgezegd met in achtneming van de in de 
overeenkomst vermelde opzegtermijn.  
 

15. Bij beëindiging van de overeenkomst zal 
WVS aan de opdrachtgever overdragen, 
respectievelijk ter beschikking stellen, alle 
bescheiden, welke op de dienstverlening 
betrekking hadden en waarover het de 
beschikking heeft. 
De gebruikelijke computersystemen en 
software, hieronder niet te verstaan de 
gegevens van de opdrachtgever, blijven 
eigendom van WVS en worden niet 
overgedragen respectievelijk ter 
beschikking gesteld.  

 
16. Wanneer een der partijen het contract 

beëindigt, is de opdrachtgever gedurende 

twee jaar, te rekenen vanaf de dag waarop 
het contract eindigt, verboden om diensten 
te laten verrichten dan wel adviezen te 
laten geven, voor zover die betrekking 
hebben op de beëindigde opdracht, door 
een werknemer van WVS die gedurende de 
laatste drie jaren van het contract uit 
hoofde van dat contract ten behoeve van 
de opdrachtgever werkzaam is geweest. 
Eveneens is het de opdrachtgever 
verboden binnen de gestelde periode een 
dergelijke werknemer in dienst te nemen of 
hem anderszins aan de opdrachtgever te 
verbinden, eveneens indien en voor zover 
betrekking hebbend op de beëindigde 
opdracht. 
Bij overtreding van deze bepaling verbeurt 
de opdrachtgever ten gunste van WVS op 
eerste sommatie en zonder rechterlijke 
tussenkomst een direct opeisbare boete ad 
€ 950 voor iedere overtreding en voor 
iedere dag of gedeelte van een dag, dat 
een dergelijke overtreding voortduurt. 

 
VI Aansprakelijkheid 
 
17. Indien WVS ten opzichte van de 

opdrachtgever om welke reden dan ook 
aansprakelijk zal zijn voor enige door de 
opdrachtgever geleden schade, is die 
aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot 
een bedrag gelijk aan maximaal eenmaal 
de jaarlijkse aanneemsom als bedoeld in 
artikel I lid 1, terwijl WVS in ieder geval 
nimmer aansprakelijk zal zijn voor door de 
opdrachtgever geleden gevolgschade met 
uitzondering van opzet en grove 
nalatigheid. Is geen jaarlijkse aanneemsom 
overeengekomen, dan is de 
aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot 
een bedrag gelijk aan het overeengekomen 
bedrag van de betreffende opdracht. 
 

18. Indien een der partijen niet, niet tijdig of niet 
behoorlijk voldoet aan enige verplichting 
voortvloeiende uit deze overeenkomst, is hij 
in gebreke. Na ingebrekestelling, alsmede 
in het geval deze in staat van faillissement 
geraakt, surseance van betaling aanvraagt 
of de bedrijfsvoering staakt, heeft de 
wederpartij het recht de overeenkomst, 
zonder inachtneming van de opzegtermijn, 
bij tussentijdse beëindiging op te zeggen.  
De andere partij is aansprakelijk voor alle, 
als gevolg van deze beëindiging, te lijden 
schade, welke schade is gemaximeerd op 
eenmaal de jaarlijkse aanneemsom en/of 
het bedrag van de betreffende opdracht. 
Wijzigingen en aanvullingen op de 
overeenkomst zijn slechts geldig indien 
deze schriftelijk zijn vastgelegd en door 
beide partijen zijn ondertekend. 

 
VII Overmacht 
 
19. Geen van beide partijen zal in gebreke zijn 

om aan zijn verplichtingen uit hoofde van 
de overeenkomst te voldoen, indien zulks 
het gevolg is van omstandigheden die 
redelijkerwijs buiten de macht van de 
betreffende partij liggen, tenzij uitdrukkelijk 
anders is bepaald. 

 
VIII Beslechting van geschillen 
 

20. Alle geschillen tussen de partijen bij deze 
overeenkomst, ook die door één der 
partijen als zodanig worden beschouwd, 
zullen worden beslecht door de bevoegde 
rechter.

 


