Algemene voorwaarden
Match en Fit
Artikel 1 - Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis
gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
1. 'Opdracht' (in meervoud: 'Opdrachten'): het totaal aan werkzaamheden dat Match en Fit in
opdracht van Klant dient te verrichten
2. 'Klant’: de natuurlijke of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Match en Fit.
3. 'Aanbod’: ieder schriftelijk aanbod aan Klant door Match en Fit.
4. 'Consument': iedere natuurlijke persoon die geen vrij beroep of bedrijf uitoefent dan wel
een natuurlijke persoon die de overeenkomst sluit voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of
beroepsactiviteit vallen.
5. ‘Overeenkomst’: de tussen Match en Fit en Klant tot stand gekomen overeenkomst van
opdracht
Artikel 2 - Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van Match en Fit en
iedere overeenkomst tussen Match en Fit en Klant. De onderhavige voorwaarden zijn
eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Match en Fit, voor de uitvoering
waarvan derden dienen te worden betrokken.
2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke
situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk
tussen partijen is overeengekomen.
3. De toepasselijkheid van eventuele (andere) algemene of (inkoop)voorwaarden van klant
wordt uitdrukkelijk verworpen.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en
vervolgovereenkomsten met klant.
5. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze
algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze
algemene voorwaarden.
6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of
geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene
voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een
bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
Artikel 3 - Overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Klant een Aanbod van Match en Fit
heeft aanvaard.
2. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in een offerte c.q.
factuur opgenomen aanbod is Match en Fit daaraan niet gebonden.
3. Elk Aanbod zijdens Match en Fit is vrijblijvend, tenzij door Match en Fit schriftelijk expliciet
anders is aangegeven.
4. Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem/haar aan
Match en Fit opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop
Match en Fit haar Aanbod baseert.

5. Indien een Aanbod wordt gedaan op basis van nacalculatie, dienen de prijzen in het
Aanbod slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door Match en Fit gemaakte kosten zullen
worden doorberekend.
6. De geldigheid van de aanbieding vervalt na 14 dagen na de dag van verzending van het
Aanbod door Match en Fit.
7. Het is niet toegestaan om kopieën te maken van een door Match en Fit opgesteld Aanbod
en de daarbij behorende werken, waaronder doch niet uitsluitend: bescheiden, bestanden,
teksten, beelden, logo’s, et cetera.
8. Het is Klant uitdrukkelijk niet toegestaan concepten en ideeën die voorafgaand aan de
totstandkoming van de Overeenkomst door Match en Fit aan de Klant ter beschikking zijn
gesteld, te gebruiken zonder de schriftelijke toestemming van Match en Fit. Klant is
dienaangaande gehouden tot geheimhouding van de ter beschikking gestelde concepten en
ideeën tegenover derden.
Artikel 4 - Uitvoering
1. Match en Fit voert de overeenkomst uit naar beste kunnen en met inachtneming van de
toepasselijke wet- en (beroeps)regelgeving.
2. Match en Fit bepaalt de wijze waarop de overeenkomst wordt uitgevoerd en door welke
medewerker(s).
3. Match en Fit heeft het recht bij de uitvoering van de Overeenkomst, zonder kennisgeving
aan Klant, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden
af te nemen en de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.
4. Indien is overeengekomen dat de Overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan
Match en Fit de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten,
totdat Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk of elektronisch heeft
goedgekeurd.
Artikel 5 – Verplichtingen van Klant
1. Betaling door Klant van de aan Match en Fit verschuldigde bedragen dient, zonder dat
Klant recht heeft op enige aftrek, korting, opschorting of verrekening, te geschieden in ieder
geval binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De dag van
betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Match en Fit.
2. Als klant niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Klant van
rechtswege in verzuim en is Match en Fit gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke
(handels)rente in rekening te brengen.
3. Als klant niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is Klant
gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door Match en Fit gemaakte gerechtelijke en
buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich
niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.
4. Indien Klant haar betalingsverplichtingen niet (tijdig) nakomt, verkeert Klant van
rechtswege in verzuim en heeft Match en Fit het recht haar verplichtingen uit hoofde van de
Overeenkomst op te schorten.
5. Klant is gehouden Match en Fit onverwijld te informeren omtrent feiten en
omstandigheden die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst van belang kunnen
zijn.
6. Klant draagt er zorg voor dat de medewerkers van de organisatie van Klant die bij de
werkzaamheden betrokken zijn, tijdig beschikbaar zijn.
7. Klant dient zich te onthouden van gedragingen die Match en Fit beperken in de uitvoering
van de Overeenkomst.

8. Klant vrijwaart Match en Fit voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de
uitvoering van de Overeenkomst schade lijden als gevolg van de uitvoering van de
Overeenkomst.
9. Voor zover Klant in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zich verbonden
heeft tot het verrichten van bepaalde werkzaamheden, is Klant verantwoordelijk voor het
tijdig uitvoeren van deze werkzaamheden.
10. Indien Klant niet aan haar verplichtingen verwoord in dit artikel heeft voldaan, dan zijn
alle kosten en/of schade die daaruit voortvloeien voor rekening van Klant.
11. Voor elke door Match en Fit aanvaarde opdracht geldt dat sprake is van een
inspanningsverplichting. De verplichting tot betaling door de Klant is niet afhankelijk van de
door Match en Fit behaalde resultaten, waaronder begrepen het aantal opgeleverde
sponsoren en de hoogte van de sponsorbedragen.

Artikel 6 - Intellectuele eigendom
1. Het uitvoeren van de overeenkomst door Match en Fit houdt niet tevens in de overdracht
van intellectuele eigendomsrechten die eventueel bij Match en Fit rusten. Alle intellectuele
eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de
overeenkomst behoren toe aan Match en Fit.
2. Match en Fit heeft het recht de ideeën en intellectuele eigendomsrechten tevens aan te
wenden voor de vervulling van opdrachten van derden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk
anderszins is overeengekomen.
3. Indien Klant (onderdelen van de) concepten en ideeën die door Match en Fit zijn verstrekt
gebruikt door zich te beroepen op de stelling dat zij deze concepten en ideeën (tevens) in
haar bezit heeft door toe doen van Klant zelf of derden, is Klant gehouden deze stelling
tegenover Match en Fit genoegzaam te bewijzen door het verstrekken van informatie,
gegevens en bescheiden.
Artikel 7 - Aansprakelijkheid
1. Match en Fit is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat
Match en Fit is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
2. Ingeval Match en Fit aansprakelijk wordt gehouden voor betaling van enig bedrag, is de
cumulatieve aansprakelijkheid, gebaseerd op welke rechtsgrond of rechtsgronden dan ook,
beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de bestelling van de Klant, althans tot dat
gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Match en Fit is
uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Match en Fit is nooit aansprakelijk voor
indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen of schade aan derden.
3. Match en Fit is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade,
winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
4. Match en Fit wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheden en aanspraken af van klant en
derden die door het gebruik van goederen of uitvoering van werkzaamheden (lichamelijke)
schade hebben opgelopen.
5. Match en Fit is niet aansprakelijk wanneer het ten gevolge van een overmachtssituatie zijn
verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen, noch kan het tot het
nakomen van enige verplichting, indien Match en Fit daartoe gehinderd wordt als gevolg van
een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, en noch krachtens de wet, een
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
6. Match en Fit is uitsluitend aansprakelijk voor schade die Klant lijdt, indien en voor zover
die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Match en Fit.

Artikel 8 - Toepassing
1. Op elke overeenkomst tussen Match en Fit en Klant is Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Match en
Fit en Klant worden beslecht bij de bevoegde rechter van de rechtbank van het
arrondissement waarin Match en Fit is gevestigd.
Artikel 9 – Geheimhouding
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. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts
gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, Match en Fit
gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen
derden mede te verstrekken, en Match en Fit zich ter zake niet kan beroepen op een
wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan
is Match en Fit niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Klant niet
gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.

