Algemene Leveringsvoorwaarden 2018
SEMARE - Senior Management Recruitment

Artikel 1.

Definities

In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
1. SEMARE - Senior Management Recruitment hierna te noemen: “SEMARE”,
statutair gevestigd te Amsterdam.
2. Opdrachtgever, iedere natuurlijke persoon of personen, vennootschap of
rechtspersoon die gebruik wil maken c.q. maakt van de diensten van SEMARE.
Artikel 2.

Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door SEMARE gedane offertes en
op door SEMARE gesloten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende
verbintenissen met Opdrachtgever.
2. Door ondertekening van een overeenkomst met SEMARE verklaart
Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene
leveringsvoorwaarden van SEMARE en dat hij met deze voorwaarden akkoord
gaat.
3. Bepalingen die afwijken van deze algemene voorwaarden kunnen slechts
schriftelijk worden overeengekomen.
Artikel 3.

Aanbiedingen, totstandkoming van de overeenkomst

1. Offertes behelzen nimmer een aanbod dat bij aanvaarding tot de totstandkoming
van een overeenkomst leidt, maar zijn een uitnodiging om naar aanleiding
daarvan in onderhandeling te treden. SEMARE is te allen tijde gerechtig door
haar uitgebrachte offertes in te trekken en/of te wijzigen, indien de
geldigheidsduur van de offerte is verstreken. De geldigheidsduur van een offerte
is standaard 14 dagen te rekenen vanaf datum offerte, tenzij daar in de offerte
zelf schriftelijk van wordt afgeweken.
2. Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend.
Een overeenkomst komt slechts tot stand door schriftelijke overeenstemming
tussen SEMARE en Opdrachtgever en bij gebreke daarvan, doordat SEMARE met
de feitelijke uitvoering van een overeenkomst met (stilzwijgende) instemming
van Opdrachtgever aanvangt. In het laatste geval komt de overeenkomst tot
stand op basis van de laatste offerte van SEMARE.
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3. Wijziging van een overeenkomst op verzoek van Opdrachtgever kan slechts
geschieden door schriftelijke aanvaarding daarvan door SEMARE. Bij wijziging
van de overeenkomst op verzoek van Opdrachtgever vergoedt Opdrachtgever aan
SEMARE de daarmee gepaard gaande eventuele (meer)kosten.
4. Voor zover op verzoek van Opdrachtgever overeengekomen wijzigingen
vertragingen tot gevolg hebben, komen deze voor rekening en risico van
Opdrachtgever.
Artikel 4.

Uitvoering

1. SEMARE zal bij de uitvoering van de opdracht zich naar beste kunnen en met
gebruikmaking van haar kennis, inzet en ervaring inspannen voor Opdrachtgever.
2. Search opdrachten gelden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen, op basis van exclusiviteit. Dit betekent dat SEMARE de enige
partij is die opdracht heeft om de executive search opdracht te verrichten en/of
om invulling te geven aan een functie of vacature. Mochten zich kandidaten
aanmelden via de Opdrachtgever of via derden, dan neemt SEMARE deze
kandidaten mee in de procedure. De Opdrachtgever is gehouden SEMARE te
informeren over dergelijke kandidaten.
3. Opdrachtgever is gehouden SEMARE tijdig alle informatie welke redelijkerwijze
in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kan zijn, ter
beschikking te stellen.
Artikel 5.

Prijzen

Alle door SEMARE opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en onder voorbehoud van
wijziging.
1. Eventuele kosten, waaronder verzend-, reis- en administratiekosten worden
separaat gefactureerd op basis van werkelijk gemaakte kosten tenzij anders
overeengekomen.
Artikel 6.

Betaling en zekerheden

1. Opdrachtgever is verplicht het haar gefactureerde binnen 30 dagen na
factuurdatum op de door SEMARE aangegeven bankrekeningen te voldoen.
2. Nalatigheid van Opdrachtgever ter zake van het afnemen van zaken of het
SEMARE niet in de gelegenheid stellen de overeengekomen werkzaamheden te
verrichten, laat de betalingsverplichting van Opdrachtgever onverlet.
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3. Indien Opdrachtgever op de vervaldag niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan,
is hij direct in verzuim zonder dat ingebrekestelling vereist is. In dat geval
worden alle verplichtingen van Opdrachtgever jegens SEMARE uit hoofde van
alle tussen Opdrachtgever en SEMARE gesloten overeenkomsten terstond
opeisbaar -ongeacht of SEMARE ter zake betalingsverplichtingen reeds heeft
gefactureerd- en is Opdrachtgever aansprakelijk voor alle door SEMARE geleden
en te lijden schade en kosten in verband daarmee.
4. Bij gebreke van tijdige betaling is Opdrachtgever, zonder aanmaning of
ingebrekestelling, een rente verschuldigd van 1,5% per maand over het onbetaald
gebleven gedeelte van de hoofdsom, waarbij een gedeelte van een maand als
volledige maand wordt gerekend. De verschuldigde rente wordt berekend
overeenkomstig het bepaalde in art. 6:119 lid 2 BW.
5. Kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, zijn voor
rekening van Opdrachtgever, met een minimumbedrag van € 250,00.
6. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste
plaats van alle verschuldigde renten en kosten en in de tweede plaats van
opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat
de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
7. SEMARE is te allen tijde gerechtigd Opdrachtgever te verzoeken om zekerheid te
stellen voor de door Opdrachtgever uit hoofde van een overeenkomst te
verrichten betalingen. Indien een verzochte zekerheidsstelling niet binnen de
daartoe door SEMARE gestelde (redelijke) termijn wordt verstrekt en/of indien
niet binnen de vervaltermijn van een factuur door Opdrachtgever volledig is
betaald, is SEMARE gerechtigd voor rekening en risico van Opdrachtgever de
uitvoering van de betreffende overeenkomst voor het niet uitgevoerde gedeelte zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst- op te schorten
en/of de betreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, één en
ander onverminderd het recht van SEMARE op betaling van het reeds
gepresteerde en op schadevergoeding.
8. Bezwaren ten aanzien van facturen dienen binnen 8 dagen bij SEMARE
schriftelijk te worden ingediend. Bezwaren schorten de betalingsverplichting niet
op.
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Artikel 7.

Aansprakelijkheid

De leden van dit artikel zijn van toepassing in de volgorde van hun vermelding, en
voor zover mogelijk tevens cumulatief.
1. Algemeen
a. De aansprakelijkheid van SEMARE is beperkt tot de door
Opdrachtgever geleden schade die het rechtstreekse en uitsluitende
gevolg is van de aantoonbare schuld van SEMARE.
b. SEMARE is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,
ontstaan door (gebruik van) door Opdrachtgever verstrekte
(gebrekkige) materialen, (onjuiste en/of onvolledige) gegevens en/of
documenten.
c. Voor zover schade door de aansprakelijkheidsverzekering van SEMARE
wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van SEMARE beperkt tot het
bedrag van de verzekeringsuitkering.
d. De aansprakelijkheid van SEMARE is voorts beperkt tot het bedrag
gelijk aan de op grond van de betreffende overeenkomst aan
Opdrachtgever gefactureerde of te factureren bedragen exclusief BTW
en andere heffingen van overheidswege.
e. Indien en voor zover de in het vorige lid bedoelde overeenkomst leidt
tot (regelmatige) facturen over een periode van langer dan drie
maanden, zal SEMARE nimmer meer verschuldigd zijn aan
Opdrachtgever dan de over de laatste drie maanden voorafgaande aan
de tekortkoming van SEMARE die tot de schade heeft geleid, aan
Opdrachtgever ingevolge de betreffende overeenkomst gefactureerde
bedragen exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
f. De aansprakelijkheid van SEMARE voor schade als gevolg van fouten
van een door SEMARE en/of de Opdrachtgever ten behoeve van de
uitvoering van een overeenkomst ingeschakelde derde is beperkt tot
zover als deze derde SEMARE effectief vrijwaart, waarbij SEMARE al
hetgeen zal doen dat redelijkerwijs van haar verwacht mag worden,
waaronder het medewerking verlenen aan Opdrachtgever, om een zo
hoog mogelijke schadevergoeding te verkrijgen van de betreffende
derde.
g. De aansprakelijkheid van SEMARE vervalt in ieder geval 4 weken na
afloop van de overeenkomst.
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2. Beperkingen
Onverminderd het bepaalde in het vorige artikel is SEMARE niet aansprakelijk:
a. voor niet-rechtstreekse, indirecte schade waaronder begrepen:
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
bedrijfsstagnatie;
b. voor enige schade, indien SEMARE niet binnen 10 werkdagen nadat
Opdrachtgever van de schadeveroorzakende gebeurtenis wetenschap
heeft gekregen daarvan schriftelijk door Opdrachtgever op de hoogte is
gesteld;
c. voor schade, indien en voor zover de schade is gedekt door een door
Opdrachtgever gesloten verzekering;
d. voor schade als gevolg van fouten in enig ontwerp of in tekst of
gegevens, indien Opdrachtgever het betreffende ontwerp, de
betreffende tekst of gegevens heeft goedgekeurd, dan wel indien
Opdrachtgever door SEMARE in de gelegenheid is gesteld daarover een
controle uit te voeren, maar daarvan heeft afgezien;
e. en evenmin voor schade als gevolg van beschadiging, verlies of
vernietiging van materialen of gegevens die aan SEMARE, door of
namens Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld [behoudens opzet
of grove schuld].
f. Het recht op verrekening van eventuele schade met nog door
Opdrachtgever aan SEMARE verschuldigde bedragen wordt
nadrukkelijk uitgesloten.
3. Beperkende voorwaarden
a. Opdrachtgever is gehouden, indien redelijkerwijs mogelijk, om kopieën
van de door hem verstrekte gegevens en materialen ten behoeve van
SEMARE beschikbaar te houden tot de uitvoering van de betreffende
overeenkomst geheel is voltooid.
b. Indien Opdrachtgever de in het vorige lid genoemde verplichting niet
nakomt, kan SEMARE niet aansprakelijk worden gesteld voor schade
die bij het wel nakomen van die verplichting niet zou zijn opgetreden.
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Artikel 8.

Vrijwaring

1. Opdrachtgever vrijwaart SEMARE tegen alle mogelijke aanspraken van derden die
zijn ontstaan door niet-nakoming door Opdrachtgever van de ingevolge een
overeenkomst en deze algemene voorwaarden op Opdrachtgever rustende
verplichtingen.
2. In het bijzonder vrijwaart Opdrachtgever SEMARE voor schade van nabestaanden
door het derven van levensonderhoud als bedoeld in artikel 6:108 BW, voor zover
die schade het gevolg is van letsel van werknemers van SEMARE en/of overige bij
de uitvoering van een overeenkomst betrokken personen, opgelopen bij de
uitvoering van die overeenkomst, zodanig dat daarvan de dood het gevolg is.
3. Opdrachtgever vrijwaart SEMARE voorts ter zake van aanspraken van derden met
betrekking tot schade ontstaan in verband met de uitvoering van een
overeenkomst, voor zover de betreffende aanspraken zouden zijn
beperkt/uitgesloten indien SEMARE zich tegenover die derden op de
beperking/uitsluiting van aansprakelijkheid ingevolge deze voorwaarden zou
kunnen beroepen indien die derden als opdrachtgever de betreffende
overeenkomst met SEMARE hadden gesloten.
4. Onder derden als bedoeld in het vorige lid worden onder meer begrepen
personeel in dienst van Opdrachtgever en andere (rechts)personen waarvan
Opdrachtgever bij de uitoefening van zijn werkzaamheden gebruik maakt.
Artikel 9.

Schadeclaims derden

1. Opdrachtgever is gehouden, indien hij door een derde wordt aangesproken ter
zake van schade waarvoor Opdrachtgever en/of de derde SEMARE (mede)
aansprakelijk kunnen of zullen stellen, SEMARE daarvan zo spoedig mogelijk
maar uiterlijk binnen 8 dagen na de aanspraak door de derde schriftelijk op de
hoogte te stellen.
2. Opdrachtgever zal dergelijke schadeclaims slechts afwikkelen in overleg met
SEMARE (die hiermee geen aansprakelijkheid erkent) op straffe van verval van
eventuele aanspraken van Opdrachtgever jegens SEMARE.
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Artikel 10. Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)
1. Indien SEMARE door omstandigheden, opgekomen buiten schuld en risicosfeer
van SEMARE na het sluiten van de overeenkomst, tijdelijk verhinderd is haar
verplichtingen na te komen, is SEMARE bevoegd de uitvoering van de
overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten. Eventueel door of
namens Opdrachtgever gestelde betalingszekerheden dienen overeenkomstig te
worden verlengd.
2. Indien SEMARE door omstandigheden, opgekomen als hiervoor in lid 1 bedoeld,
langer dan drie maanden verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is ieder
van partijen bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
Artikel 11. Ontbinding
1. Onverminderd de overige bepalingen in de algemene voorwaarden eindigt de
overeenkomst van rechtswege, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat
enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop Opdrachtgever, die
de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet of niet volledig heeft
voldaan, in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van
betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins
de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of een deel ervan verliest, tenzij
de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende
verplichtingen als boedelschuld erkent en zekerheid stelt voor voldoening
daarvan.
2. Door de beëindiging worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk
opeisbaar. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle door SEMARE geleden en te
lijden schade en kosten.
3. Indien Opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de
verplichtingen, welke voor hem uit enige in deze voorwaarden bedoelde, met
SEMARE gesloten, overeenkomst voortvloeien alsmede in geval van opschorting
van betalingen, stillegging of liquidatie van de zaken van Opdrachtgever of diens
overlijden, is SEMARE gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden, (en het door SEMARE geleverde, voor zover nog niet betaald, terug te
vorderen) –zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is
vereist- en/of betaling van het uitgevoerde deel van de overeenkomst te vorderen
en/of voor verdere levering vooruitbetaling te eisen. In deze gevallen worden
over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Opdrachtgever is
aansprakelijk voor alle door SEMARE geleden en te lijden schade en kosten.
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Artikel 12. Geheimhouding
1. Tenzij er sprake is van een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking, is
SEMARE verplicht tot geheimhouding tegenover derden.
2. Behoudens toestemming van opdrachtgever is SEMARE niet gerechtigd de
informatie die aan haar door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te
wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter
een uitzondering gemaakt in het geval SEMARE voor haarzelf optreedt in een
tucht-, civiele- of strafprocedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
3. SEMARE zal haar verplichtingen op grond van lid 9.1 en 9.2. opleggen aan door
haar ingeschakelde derden.
Artikel 13. Geschillen
1. Op alle met SEMARE gesloten overeenkomsten en op eventuele nadere, ter
uitvoering daarvan, gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht
van toepassing.
2. Alle uit de hiervoor bedoelde overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen,
behoudens die ten aanzien waarvan de Kantonrechter absoluut bevoegd is,
uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement
Amsterdam, onverminderd de bevoegdheid van een andere rechter ter zake van
voorlopige, conservatoire of executoriale maatregelen.
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