Algemene voorwaarden Stichting Impact Matters
Over Impact Matters
Stichting Impact Matters matcht ideële organisaties met professionals die, naast of tijdens hun
professionele carrière, op vrijwilligersbasis opdrachten willen doen waar specifieke expertise en
inspanningen vereist zijn. Daarnaast faciliteert Impact Matters bedrijven bij het invullen van hun beleid
op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid en talent ontwikkeling.
Onder “Impact Matters” in deze algemene voorwaarden wordt verstaan Stichting Impact Matters,
gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder
nummer 67194206.
Toepasselijkheid
1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, opdracht en
overeenkomst, alsmede overige relaties (hierna ‘Overeenkomst’), tussen Impact Matters en
haar opdrachtgevers, leveranciers en/of (samenwerkings-)partners (hierna ‘Wederpartij’).
1.2
Opdrachten worden door Impact Matters uitsluitend aanvaard en uitgevoerd met uitsluiting van
de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
1.3
Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend
schriftelijk worden overeengekomen.
1.4
Toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of (andere) (algemene) voorwaarden van
Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Aanbieding, offerte, opdracht en overeenkomst
2.1
Elke aanbieding, projectopdracht of offerte van Impact Matters is vrijblijvend.
2.2
Een Overeenkomst komt tot pas stand na de schriftelijke (op papier of digitaal) (opdracht)bevestiging en/of schriftelijke aanvaarding door Impact Matters. Wijziging van de tot stand
gekomen Overeenkomst geschiedt uitsluitend na schriftelijke overeenstemming tussen
partijen.
2.3
Indien in Overeenkomst geen voorwaarden zijn overeengekomen inzake einde van de
Overeenkomst, zijn Impact Matters en de Wederpartij gerechtigd de overeenkomst schriftelijke
op te zeggen met inachtneming van een maandopzegtermijn.
Vergoeding en betaling
3.1
Alle bedragen in iedere Overeenkomst zijn exclusief Btw. Werkzaamheden en/of kosten van
Impact Matters worden maandelijks in rekening gebracht, met een betalingstermijn van 14
kalenderdagen te rekenen vanaf de factuurdatum.
3.2
Indien na 14 dagen na factuurdatum geen betaling is ontvangen is Impact Matters gerechtigd
tot het in rekening brengen van rente vanaf factuurdatum.
3.3
Enige verrekening met een factuur van Impact Matters is niet toegestaan.
Informatieverschaffing Wederpartij
4.1
De Wederpartij van Impact Matters zal tijdig alle juiste en volledige informatie en/of gegevens
verschaffen en/of medewerking verlenen die Impact Matters in redelijkheid nodig heeft of
verzoekt om haar werkzaamheden te kunnen verrichten.
Werkzaamheden Impact Matters
5.1
Impact Matters zal zich inspannen om haar werkzaamheden onder de Overeenkomst naar
beste kunnen uit te voeren. Daarbij is zij gerechtigd de werkzaamheden naar eigen inzicht in
te delen en uit te voeren, rekening houdend met de overeengekomen voorwaarden en de
haar kenbare redelijke belangen van de Wederpartij.

5.2

Indien blijkt dat tijdens de uitvoering van de Overeenkomst, wijzigingen
noodzakelijk zijn, dan zullen partijen daartoe tijdig overleggen.

Non-exclusiviteit
6.1
Tenzij in de Overeenkomst nadrukkelijk anders overeengekomen, staat het partijen vrij, om
voorafgaand, tijdens of na afloop van de Overeenkomst enige relatie met derden aan te gaan
die gelijk aan of vergelijkbaar is met de Overeenkomst.
Intellectuele eigendom
7.1
Impact Matters behoudt alle intellectuele eigendomsrechten voor die rusten op al haar
voortbrengselen, daaronder begrepen haar programma’s en format ter begeleiding van de
projecten.
7.2
Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Impact Matters is het de
Wederpartij niet toegestaan de voortbrengselen van Impact Matters in welke vorm dan ook te
openbaren, verveelvoudigen of exploiteren.
Vertrouwelijkheid
8.1
Impact Matters en de Wederpartij gaan vertrouwelijk om met de gegevens die zij over en weer
ten behoeve van de Overeenkomst hebben gekregen. Deze gegevens zullen niet zonder
schriftelijke toestemming van de Wederpartij aan derden worden verschaft of geopenbaard,
behoudens enige dwingend wettelijke verplichting.
8.2
Indien en voor zover deze gegevens persoonsgegevens betreffen, zullen deze door partijen
worden behandeld met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Aansprakelijkheid
9.1
Iedere aansprakelijkheid van Impact Matters is beperkt tot vergoeding van directe schade van
de Wederpartij, met een maximum van (1) de in rekening gebrachte vergoeding voor de
opdracht, of (2) ingeval van de aanwezigheid van een aansprakelijkheidsverzekering, het
bedrag waarop deze verzekering aanspraak geeft.
9.2
In het geval Impact Matters of de Wederpartij tekort schiet in de nakoming van haar
verplichtingen, wordt zij daar door de andere partij schriftelijk van op de hoogte gebracht.
Wordt niet alsnog binnen een redelijke termijn nagekomen, dan is de partij die nakoming
vraagt bevoegd de Overeenkomst te beëindigen. De tekortkomende partij maakt geen
aanspraak op een vergoeding. Prestaties die tot de beëindiging zijn geleverd, worden betaald
zoals is overeengekomen.
9.3
Geen der partijen is aansprakelijk jegens de andere partij (of jegens enig persoon die aan de
andere partijen ontleende rechten vordert) wegens op enige wijze aan deze Overeenkomst
gerelateerd(e) indirecte schade, daaronder begrepen maar niet uitsluitend omzetverlies,
winstderving of omzetderving, door contractbreuk of onrechtmatige daad, ongeacht of de
(beweerdelijk) aansprakelijke partij in kennis is gesteld, kon weten of in feite wist van deze
mogelijkheid.
9.4
De Wederpartij vrijwaart Impact Matters tegen aanspraken van derden, redelijke kosten van
juridische bijstand daaronder begrepen, voor zover deze samenhangen met werkzaamheden
verricht voor de Wederpartij.
9.5
De professional zet zich in als vrijwilliger bij het uitvoeren van de opdracht voor de ideele
organisatie. bestaat geen contract tussen de professional en de ideële organisatie nog tussen
de werkgever van de professional en de ideële organisatie. De professional zal nooit
aansprakelijk zijn voor het gegeven advies.
9.5
Aanspraken die het geval zijn van opzet, grove schuld of roekeloosheid van een der partijen
vallen niet onder de beperkingen en uitsluitingen van dit artikel.
Toepasselijk recht en geschillen
10.1
Op alle verhoudingen tussen l Impact Matters en de Wederpartij is Nederlands recht van
toepassing.
10.2
Geschillen tussen Impact Matters en de Wederpartij worden bij uitsluiting voorgelegd aan de
bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.
Inlichtingen
11.1
Via de e-mail op info@impactmatters.nl of

via het algemene telefoonnummer 06-2397 9766.
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