
 

 

1 / 12 

 

 

Algemene voorwaarden Valori (d.d. 16 juli 2018) 
 

Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid Valori B.V. (30189666), handelend onder de naam Valori, en alle aan haar 

gelieerde ondernemingen. 

 

Gevestigd te Utrecht  

Gedeponeerd bij de kamer van koophandel te Utrecht 

 

1. Toepasselijkheid 

1.1. Dit zijn de algemene voorwaarden van Valori (de Algemene Voorwaarden). De Va-

lori-groep bestaat uit diverse rechtspersonen. Valori verwijst in deze Algemene 

Voorwaarden naar de rechtspersoon binnen de Valori groep die betreffende Offerte 

heeft uitgebracht of de betreffende Opdracht is aangegaan met de Opdrachtgever. 

1.2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige 

diensten en producten van Valori (de Diensten) en op alle offertes uitgebracht door 

Valori voor het leveren van Diensten (de Offertes) en op alle met een Opdrachtgever 

gesloten overeenkomsten voor het leveren van Diensten (de Opdrachten).  

1.3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden gehanteerd door een contractuele 

wederpartij van Valori (Opdrachtgever) wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewe-

zen. Standaard verwijzingen naar dergelijke voorwaarden van Opdrachtgever op 

briefpapier, orderformulieren en dergelijke zullen tussen partijen niet van toepassing 

zijn op Opdrachten. Voor zover inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever 

toch van toepassing worden op enige Opdracht, dan zullen bij conflicten tussen be-

palingen in deze Algemene Voorwaarden en de voorwaarden van Opdrachtgever, 

de bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn in de plaats van 

de conflicterende bepalingen uit de voorwaarden van Opdrachtgever.  

1.4. Indien voor een specifieke Opdracht aanvullende of afwijkende voorwaarden expli-

ciet en schriftelijk worden overeengekomen tussen Opdrachtgever en Valori in de 

betreffende Opdracht zelf, dan zullen die bijzondere of aanvullende voorwaarden 

gelding hebben voor zover deze afwijken van deze Algemene Voorwaarden, enkel 

voor die Opdracht. 

1.5. De Algemene Voorwaarden bevatten aan het einde diverse aanvullende artikelen 

die enkel van toepassing zijn voor bepaalde typen Diensten als aangegeven in die 

artikelen.  

2. Taken en verantwoordelijkheden Valori  

2.1. Valori staat er voor in dat alle personen die door Valori worden ingezet bij het uit-

voeren van Opdrachten (de Uitvoerende Medewerkers) beschikken over de 

opleiding en ervaring als aangegeven in de Opdracht (of bij afwezigheid daarvan, 
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een redelijkerwijs relevant ervarings- en opleidingsniveau voor de relevante werk-

zaamheden). 

2.2. Indien Opdrachtgever afgifte wenst van een verklaring omtrent het gedrag met be-

trekking tot een Uitvoerende Medewerker, dan zal Valori daar alle redelijke 

medewerking aan verlenen en er voor zorg dragen dat de betreffende Uitvoerende 

Medewerker dat ook doet. Opdrachtgever dient dit vereiste uiterlijk bij het aangaan 

van de betreffende Opdracht kenbaar te maken.  

2.3. Indien een Uitvoerende Medewerker op een locatie van, of aangewezen door, Op-

drachtgever aanwezig is, dan zal de Uitvoerende Medewerker worden geïnstrueerd 

de daar geldende redelijke huisregels en veiligheidsregels in acht nemen, mits deze 

vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk gemeld zijn aan Valori en de Uitvoerende Mede-

werker. 

2.4. De werkgevers verantwoordelijkheden, leiding en toezicht over Uitvoerende Mede-

werkers die in loondienst zijn blijven te allen tijde bij Valori.  

2.5. Valori zal de Diensten op vakbekwame en integere wijze uitvoeren. Valori spant zich 

daarbij in om een optimale bijdrage te leveren aan het realiseren van de door de 

Opdrachtgever gewenste resultaten, maar schiet niet toerekenbaar tekort jegens 

Opdrachtgever indien de activiteiten van Valori onverhoopt en ondanks haar inspan-

ningen niet tot de door Opdrachtgever gewenste resultaten leiden. 

2.6. Valori zal er voor zorg dragen dat de in de Opdracht aangegeven Uitvoerende Me-

dewerkers gedurende de daarin aangegeven periode voor het aangegeven aantal 

uren per week of maand beschikbaar worden gemaakt voor het uitvoeren van de 

aangegeven werkzaamheden voor Opdrachtgever.  

2.7. Valori zal alle redelijkerwijs te nemen maatregelen nemen om de beschikbaarheid 

van de Uitvoerende Medewerkers gedurende de in de Opdracht overeengekomen 

periode te waarborgen.  

2.8. Valori zal in de volgende omstandigheden gerechtigd zijn om de betreffende Uitvoe-

rende Medewerker niet langer de werkzaamheden bij Opdrachtgever te laten 

verrichten en conform artikel 2.10 een vervangende Uitvoerende Medewerker voor 

te stellen: 

a. Per direct indien een ingezette Uitvoerende Medewerker door ziekte, onge-

val, uitdiensttreding, zwaarwegende persoonlijke omstandigheden of andere, 

voor Valori overmacht opleverende omstandigheden, voor langer dan 10 

werkdagen niet beschikbaar is, of als voorzienbaar is dat de Uitvoerende Me-

dewerker langer dan 10 werkdagen niet beschikbaar zal zijn; of 

b. Met een termijn van ten minste 1 maand indien de betreffende Uitvoerende 

Medewerker in het kader van opleiding, functiewijziging, promotie of andere 

loopbaanontwikkelingen door Valori wordt ingezet voor andere werkzaamhe-

den. Valori zal terughoudend gebruik maken van het recht in dit lid en waar 

mogelijk rekening houden met de projectbelangen van de Opdrachtgever bij 

de timing van de opzegging.  

2.9. Valori is verplicht en gerechtigd om in de gevallen aangegeven in artikel 2.8 alle 

redelijke inspanning te verrichten om een vervangende Uitvoerende Medewerker 
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voor te stellen die de werkzaamheden voor het restant van de duur van de betref-

fende Opdracht zal overnemen. 

2.10. Een door Valori voor te stellen vervangende Uitvoerende Medewerker zal minimaal 

voldoen aan de ervarings- en opleidingseisen als vermeld in de Opdracht. Opdracht-

gever kan de voorgestelde vervangende Uitvoerende Medewerker enkel weigeren 

indien niet aan deze criteria wordt voldaan. 

2.11. Opdrachtgever stemt er mee in dat Uitvoerende Medewerkers een redelijke hoe-

veelheid verlofdagen mogen nemen tijdens de uitvoering van een Opdracht voor 

vakantie en opleiding. Valori beslist over de planning van verlof van Uitvoerende 

Medewerkers waarbij Valori waar redelijkerwijs mogelijk projectbelangen van de Op-

drachtgever zal meenemen. Tijdens verlofdagen of uren is Opdrachtgever geen 

vergoeding verschuldigd voor de betreffende Uitvoerende Medewerker. 

3. Taken en verantwoordelijkheden Opdrachtgever 

3.1. Opdrachtgever dient Valori bij de start van de Diensten en tijdens het afnemen van 

de Diensten gevraagd en ongevraagd tijdig te voorzien van alle voor de levering van 

de Diensten benodigde informatie, gegevens en medewerking. Opdrachtgever staat 

in voor de volledigheid en correctheid van aangeleverde gegevens en de tijdigheid 

van de door haar te verlenen medewerking. 

3.2. Op Valori rust geen verantwoordelijkheid om door Opdrachtgever aangeleverde in-

formatie of gegevens op volledigheid of juistheid te controleren. Indien hierover 

vanwege Valori toch wordt geadviseerd, dan geschiedt dit onverplicht en zonder 

aanvaarding van enige aansprakelijkheid hiervoor. Opdrachtgever zal vooraf zorg 

dragen voor het verschaffen van de benodigde informatie aan Valori om een juiste 

uitvoering van de werkzaamheden door de Uitvoerende Medewerker mogelijk te 

maken. Leiding en toezicht over de Uitvoerende Medewerkers blijven te allen tijde 

bij Valori. De eindverantwoordelijkheid voor de regie over en het realiseren van de 

door de Opdrachtgever gewenste resultaten ligt bij Opdrachtgever. 

3.3. Tenzij overeengekomen is dat de werkzaamheden worden uitgevoerd ten kantore 

van Valori, zorgt de Opdrachtgever voor de tijdige terbeschikkingstelling van de be-

nodigde ingerichte werkruimte voor de Uitvoerende Medewerkers welke voldoet aan 

alle geldende ARBO en andere wet- en regelgeving.  

3.4. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de Opdracht verzorgt Opdrachtgever 

de benodigde apparatuur, software en andere materialen benodigd voor de uitvoe-

ring van de Opdracht, met inbegrip van deugdelijk ingerichte computerwerkplekken 

met vaste telefoon, pc of laptop, netwerkverbinding en internetverbinding. Opdracht-

gever verzorgt tevens parkeergelegenheid voor de Uitvoerende Medewerkers of 

vergoedt anders de door Uitvoerende Medewerkers voorgeschoten parkeerkosten 

tegen kostprijs. 

3.5. Opdrachtgever heeft de verplichting de werkzaamheden conform de bepalingen uit 

de arbeidsovereenkomst, dan wel de opdrachtovereenkomst met de Uitvoerende 

Medewerker te laten plaatsvinden. 
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4. Rapportage, urenverantwoording 

4.1. Bij overeenkomen vergoeding van de Diensten op basis van gewerkte uren Valori 

zal ingezette Uitvoerende Medewerkers opdragen maandelijks de gewerkte uren 

aan te geven op een door Valori verstrekt tijdsverantwoordingsformulier (de Uren-

staat) en dit ter goedkeuring laten ondertekenen door een vertegenwoordiger van 

Opdrachtgever. Tenzij anders overeengekomen in de Opdracht zijn alle leidingge-

vende medewerkers van Opdrachtgever die betrokken zijn bij het project van 

Opdrachtgever waar de Uitvoerende Medewerkers worden ingezet, bevoegd de 

Urenstaat namens Opdrachtgever voor akkoord te tekenen. 

4.2. Opdrachtgever zal de ingediende Urenstaten binnen drie werkdagen na indiening 

door de betreffende Uitvoerende Medewerker voor akkoord ondertekenen of hier 

binnen dezelfde termijn gespecificeerd en schriftelijk protest tegen aantekenen bij 

Valori, bij gebreke waarvan de Urenstaat als geaccepteerd zal gelden tussen par-

tijen.  

5. Resultaatsverplichtingen 

5.1. Resultaatsverplichtingen van Valori zien strikt op het op te leveren resultaat als ex-

pliciet beschreven in de Opdracht. Valori garandeert in geen geval de geschiktheid 

van enig resultaat voor de doeleinden die Opdrachtgever met het resultaat heeft, 

ook niet indien deze kenbaar aan Valori waren. Ten aanzien van het nastreven van 

die geschiktheid heeft Valori enkel een inspanningsverplichting en dan enkel voor 

zover die doelstellingen waren vastgelegd in de Opdracht. Als voorbeeld: indien Va-

lori de opdracht aanvaardt een test uit te voeren op bepaalde software met als doel 

software bugs te vinden en als resultaat een rapportage met gevonden software 

bugs toezegt, dan staat Valori in voor het opleveren van dit rapport, maar geldt ten 

aanzien van de te vinden en te rapporteren bugs een inspanningsverplichting deze 

te ontdekken en te rapporteren. 

5.2. Indien voor het realiseren van een bepaald resultaat een budget, raming of uren/kos-

tenschatting is afgegeven of is overeengekomen dan geldt dit niet als een garantie 

dat het resultaat daarbinnen ook gerealiseerd zal worden door Valori. Valori zal ech-

ter in het geval van een overeengekomen budget voor het realiseren van een 

bepaald resultaat geen kosten of uren in rekening brengen buiten het overeengeko-

men budget zonder schriftelijke nadere goedkeuring van de Opdrachtgever voor de 

buiten het overeengekomen budget te maken extra kosten of te besteden extra uren. 

5.3. Voor afgegeven of overeengekomen budgetten, kosteninschattingen en vaste prij-

zen geldt dat deze door Valori naar beste eer en geweten afgegeven of 

overeengekomen worden op grond van de feiten en aannames die bekend waren 

voor Valori bij het afgeven dan wel overeenkomen daarvan. Indien nadien deze aan-

names, uitgangspunten en/of feiten onjuist blijken, dan is Valori er niet voor 

verantwoordelijk indien als gevolg daarvan de werkzaamheden niet binnen afgege-

ven budgetten, tijd- of kosteninschattingen kunnen worden gerealiseerd en zal 

Valori de overeengekomen vaste prijzen proportioneel in redelijkheid mogen aan-

passen. Valori zal in dergelijke gevallen in samenwerking met Opdrachtgever de 

extra kosten en uitloop van de werkzaamheden zoveel mogelijk trachten te beper-

ken.  
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6. Vergoedingen 

6.1. Tenzij uitdrukkelijk een andere vorm van vergoeding voor de Diensten is overeen-

gekomen in de betreffende Opdracht, wordt de tijd die de Uitvoerende Medewerkers 

aan het uitvoeren van de Opdracht besteden maandelijks achteraf aan Opdrachtge-

ver in rekening gebracht tegen de uurtarieven als vermeld in de Opdracht voor het 

betreffende type werkzaamheden of bij gebreke van overeengekomen uurtarieven, 

op basis van de dan geldende standaardtarieven gehanteerd door Valori.  

6.2. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, bij gebreke waar-

van, rente verschuldigd wordt over het openstaande bedrag ter hoogte van 1 % per 

maand of gedeelte van een maand, dan wel als hoger de dan geldende wettelijke 

handelsrente. Indien de afnemer in gebreke blijft met de betaling, is Valori bovendien 

gerechtigd het totale factuurbedrag te verhogen met alle daadwerkelijk gemaakte 

(buiten)gerechtelijke kosten van incasso. 

6.3. Indien Valori meer tijd moet besteden of extra kosten moet maken voor het leveren 

van de Diensten door toedoen of nalaten van Opdrachtgever, dan kan Valori deze 

extra kosten en extra bestede tijd additioneel in rekening brengen tegen dan gel-

dende tarieven. 

6.4. Alle prijzen voor Diensten vermeld in Offertes en Opdrachten zijn exclusief btw en 

overige eventueel toepasselijke belastingen en heffingen. De prijzen, tenzij uitdruk-

kelijk anders aangegeven in de Offerte, zijn exclusief te maken onkosten waaronder 

reis-, parkeer- en verblijfs- en scholingskosten.  

6.5. Valori heeft het recht jaarlijks de geldende prijzen en tarieven van de Diensten van 

lopende Opdrachten te verhogen op basis van de stijging van de index zakelijk 

dienstverlening over de afgelopen periode als gepubliceerd door het CBS (of, indien 

deze index niet meer mocht worden gepubliceerd door het CBS, een eventuele lo-

gische opvolger van deze index als gekozen door Valori). Een prijsaanpassing op 

basis van dit artikel wordt ten minste een maand te voren schriftelijk aangekondigd. 

7. Duur en beëindiging 

7.1. Opdrachten worden aangegaan voor de duur als aangegeven in de betreffende Op-

dracht. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de Opdracht, kan een Opdracht die 

voor een bepaalde duur is aangegaan niet tussentijds eenzijdig worden opgezegd 

behalve op grond van artikel 7.4.  

7.2. Bij gebreke van een expliciete regeling in de Opdracht voor de duur daarvan, wordt 

een Opdracht voor het leveren van specifiek omschreven Diensten geacht te zijn 

aangegaan voor de duur benodigd voor het leveren van de Diensten beschreven in 

de Opdracht.  

7.3. Indien een Opdracht voor onbepaalde tijd en voor een onbepaalde omvang van 

Diensten is aangegaan, dan kunnen de partijen ieder de Opdracht met een opzeg-

termijn van 1 maand opzeggen.  

7.4. Partijen hebben beiden het recht de Opdracht, zonder rechterlijke tussenkomst, ge-

heel of gedeeltelijk schriftelijk te beëindigen: 



 

6 / 12 

 

 

a. indien de andere partij failliet wordt verklaard of in surseance van betaling 

gaat dan wel surseance of faillissement wordt aangevraagd; 

b. indien uitvoering van de Diensten geheel of gedeeltelijk onmogelijk wordt 

door wijzigingen in wet- of regelgeving; 

c. indien de andere partij geliquideerd wordt; of 

d. indien de andere partij in materiële mate tekortschiet in de nakoming van zijn 

verplichtingen onder de overeenkomst ter levering van de Diensten waarop 

deze voorwaarden van toepassing zijn indien deze tekortkoming niet binnen 

een redelijke termijn als gespecificeerd in een schriftelijke ingebrekestelling 

is opgeheven en de tekortkoming de beëindiging rechtvaardigt. (Een beta-

lingsachterstand van meer dan 30 dagen die na een ingebrekestelling niet 

wordt opgeheven, zal altijd recht op beëindiging geven voor Valori). 

7.5. Beëindiging of ontbinding van de Opdracht heeft geen terugwerkende kracht en leidt 

niet tot ongedaanmakingsverplichtingen ten aanzien van reeds verrichte prestaties 

en betalingen. 

8. Aansprakelijkheid 

8.1. In geval van opzet of aan opzet grenzende bewuste roekeloosheid van Valori ter 

zake van het schadeveroorzakende feit zal geen beperking van aansprakelijkheid 

gelden. 

8.2. Valori kan enkel in verzuim geraken wegens een tekortkoming na schriftelijk en per 

aangetekend schrijven in gebreke te zijn gesteld en een redelijke tijd voor herstel te 

zijn gegund. Alle door Valori in het kader van de levering van de Diensten overeen-

gekomen termijnen en data zijn geen fatale data of termijnen.  

8.3. Voor directe schade bestaande uit beschadiging van zaken of lichamelijk letsel is de 

aansprakelijkheid van Valori jegens Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook be-

perkt tot maximaal EUR 1.000.000 per gebeurtenis of reeks van samenhangende 

gebeurtenissen en maximaal EUR 2.000.000 per jaar.   

8.4. Voor directe schade bestaande uit de daadwerkelijk in redelijkheid gemaakte kosten 

om het geleverde aan de contractueel overeengekomen eisen te laten voldoen is de 

totale aansprakelijkheid van Valori jegens Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook 

beperkt tot de totaal van Opdrachtgever ontvangen betalingen in de 6 maanden 

voorafgaande aan het schade veroorzakende feit. 

8.5. Valori is niet aansprakelijk voor vormen van schade anders dan die vallend onder 

de vorige twee leden, waarmee uitdrukkelijk ook de aansprakelijkheid van Valori 

voor gevolgschade wordt uitgesloten waaronder onder meer wordt verstaan ge-

derfde winst, verloren of aangetast raken van gegevens of data, gemiste 

besparingen, claims van derden, overheidsvorderingen, misgelopen transacties en 

schade door bedrijfsstagnatie. 

8.6. Opdrachtgever zal Valori vrijwaren van alle aanspraken van derden welke verband 

houden met het door Opdrachtgever gebruiken van de Diensten. De bovenstaande 

beperkingen van aansprakelijkheid gelden ook ten gunste van alle (rechts)personen 

ingezet door Valori bij het leveren van haar Diensten. 
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8.7. Opdrachtgever zal iedere door hem geleden of voorzienbaar te lijden schade welke 

verhaalbaar is op Valori zo spoedig mogelijk, doch in elk geval uiterlijk 30 dagen na 

afloop van de maand waarin hij hiervan op de hoogte is of redelijkerwijs had moeten 

zijn, schriftelijk en gemotiveerd melden aan Valori, bij gebreke waarvan het recht om 

schadevergoeding te vorderen geacht wordt te zijn verwerkt  

9. Intellectuele eigendomsrechten 

9.1. Alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten (waaronder data-

bank rechten en rechten tot het aanvragen van octrooien en overige soortgelijke 

rechten) met betrekking tot alle resultaten van werkzaamheden die door Uitvoe-

rende Medewerkers zijn uitgevoerd in het kader van een Opdracht (de Nieuwe IE 

Rechten) zijn en blijven uitdrukkelijk eigendom van Valori en haar licentiegevers, 

ook indien deze geheel of deels specifiek voor Opdrachtgever zijn gedaan.  

9.2. Valori is vrij om algemeen opgedane kennis en vaardigheden bij het uitvoeren van 

de Diensten te hergebruiken bij het leveren van diensten aan derden. Verder zal 

Valori gerechtigd zijn om in het kader van de Diensten ontwikkelde software, test 

routines, documentatie of andere ontwikkelde werken te hergebruiken bij het ver-

richten van diensten voor derden, mits daarbij geen vertrouwelijke gegevens of 

persoonsgegevens van Opdrachtgever aan derden worden verstrekt. 

9.3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de Opdracht, is Opdrachtgever er 

voor verantwoordelijk zorg te dragen voor het verwerven van alle benodigde licen-

ties als nodig voor het leveren van voor de Diensten benodigde software, data en 

andere werken waarop mogelijk intellectuele eigendomsrechten van derden rusten. 

10. Geheimhouding en privacy 

10.1. Alle niet publieke informatie en gegevens met een vertrouwelijk karakter met betrek-

king tot Partijen (de Vertrouwelijke Informatie) waarvan Partijen en de Uitvoerende 

Medewerkers kennis nemen in het kader van de Opdracht of enige andere overeen-

komst, zullen door Partijen strikt vertrouwelijk worden behandeld en Valori zal de 

Uitvoerende Medewerkers dienaangaande specifiek instrueren. Partijen zullen Ver-

trouwelijke Informatie niet zonder schriftelijke toestemming van de ander aan derden 

kenbaar maken behalve voor zover dit gebeurt ter uitvoering van de Opdracht aan 

Valori en behalve voor zover daartoe gehouden krachtens enige dwingendrechte-

lijke wettelijke bepaling.  

10.2. Partijen zullen zich onthouden van ieder gebruik van persoonsgegeven waartoe zij 

in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst toegang toe krijgen dat niet 

strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst.  

10.3. De inhoud van iedere Opdracht geldt tussen partijen ook als Vertrouwelijke Informa-

tie. Valori zal echter wel gerechtigd zijn in algemene termen publiek te maken dat 

Opdrachtgever een klant van Valori, voor het betreffende type werkzaamheden, is 

of is geweest. 

10.4. Valori en Opdrachtgever committeren zich beide om de geldende privacy wetgeving 

bij het aanbieden respectievelijk het gebruik van de Diensten strikt na te leven. 
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10.5. Valori zal de persoons- en andere gegevens die Opdrachtgever aanlevert aan Valori 

in het kader van het gebruik van de Diensten strikt vertrouwelijk behandelen en be-

schermen tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang. 

10.6. Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk om bij het gebruik van de Diensten enkel 

persoonsgegevens aan te leveren aan Valori en door Valori te laten gebruiken voor 

het leveren van die Diensten indien en voor zover Opdrachtgever hiertoe gerechtigd 

is en waar nodig toestemming hiervoor heeft verkregen van de betreffende perso-

nen.  

11. Wervingsbeding 

11.1. Tenzij met schriftelijke toestemming van Valori, is het Opdrachtgever tijdens en ge-

durende twaalf maanden na het einde van een Opdracht niet toegestaan om, direct 

noch indirect, noch voor zichzelf noch voor anderen, enig persoon die op enig tijdstip 

in een periode van twaalf maanden voordien in dienst is geweest van Valori of voor 

Valori op een andere basis werkzaamheden heeft verricht, in dienst te nemen of 

anderszins werkzaamheden te laten verrichten, dan wel aan te zetten om in dienst 

te treden of werkzaamheden te gaan verrichten bij derden of bij Opdrachtgever. Bij 

iedere schending van dit verbod zal Opdrachtgever direct een onmiddellijk opeis-

bare boete van € 30.000 (of als hoger het bruto jaar inkomen van de betreffende 

persoon) verschuldigd worden, zulks onverminderd het recht van Valori om daar-

naast vergoeding van de werkelijk geleden schade te eisen en nakoming van dit 

verbod te vorderen. 

11.2. Opdrachtgever legt de verplichting uit het voorgaande lid ook op aan enige derde 

ten bate van wie Opdrachtgever de Diensten afneemt (bijvoorbeeld indien Opdracht-

gever de Uitvoerende Medewerkers laat werken aan een project dat Opdrachtgever 

voor een derde uitvoert). Opdrachtgever staat richting Valori in voor de naleving 

door die derde van dit artikel. Indien die derde dit artikel niet nakomt, dan is Op-

drachtgever jegens Valori verantwoordelijk en aansprakelijk voor de boete en 

schade als vermeld in het vorige lid alsof Opdrachtgever zelf dit artikel heeft ge-

schonden.  

12. Contactpersonen en klachten  

12.1. Opdrachtgever en Valori zullen ieder een volledige vertegenwoordigingsbevoegde 

contactpersoon (coördinator) benoemen.  

12.2. Deze personen zullen belast zijn met het onderhouden van de wederzijdse contac-

ten met betrekking tot de uitvoering van de Opdracht en zullen ter zake daarvan 

werkafspraken maken. 

12.3. Valori informeert op regelmatige basis bij Opdrachtgever naar het functioneren van 

de ingezette Uitvoerende Medewerkers. Klachten over het functioneren van de in-

gezette Uitvoerende Medewerkers dient Opdrachtgever terstond aan Valori mede 

te delen, op straffe van verval van rechten.  

13. Slotbepalingen 

13.1. Op deze Algemene Voorwaarden en op iedere Opdracht en Offerte is Nederlands 

recht van toepassing. Ingeval van een conflict dat verband houdt met de inhoud of 
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uitvoering van deze Algemene Voorwaarden, enige Opdracht of Offerte, dat partijen 

niet in der minne kunnen schikken, zullen partijen dit voorleggen aan de bevoegde 

rechtbank te Utrecht.  

13.2. Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden of aanvullingen daarop zijn slechts gel-

dig voor zover deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen. 

13.3. Offertes uitgebracht door Valori hebben een geldigheidsduur van 30 dagen na da-

tum van verzending daarvan aan Opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk anders 

aangegeven.  

13.4. Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden of de Opdracht ongeldig of niet 

uitvoerbaar is dan wel wordt, blijven de overige bepalingen in de overeenkomst on-

verminderd van kracht. De partijen verplichten zich in dat geval om de ongeldige of 

niet uitvoerbare bepaling te vervangen door een geldige of uitvoerbare bepaling die 

de strekking en het doel van de te vervangen bepaling zo dicht mogelijk benadert. 
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AANVULLENDE ARTIKELEN 

Trainingsdiensten 

De volgende aanvullende artikelen zullen van toepassing zijn op Diensten die bestaan uit het 

verzorgen van trainingen, cursussen en opleidingen (de Trainingsdiensten) 

14. Uitvoering van trainingsdiensten 

14.1. Valori zal Trainingsdiensten op een vakbekwame en professionele wijze verzorgen. 

Valori zal zich inspannen om de voor het geven van de Trainingsdiensten aangewe-

zen Uitvoerende Medewerkers niet tijdens een lopende training te vervangen en als 

dit toch niet vermeden kan worden dan zal Valori zich inspannen tijdig een juiste 

vervangende Uitvoerende Medewerker hiervoor aan te wijzen. 

14.2. Valori zal de Trainingsdiensten verzorgen op basis van de overeengekomen in-

houdsopgave, methodieken en planning als vastgelegd in de Opdracht. Op 

detailniveau kan Valori in redelijkheid aanpassingen maken in de inhoud, methodie-

ken, locatie en planning op voorwaarde dat dit de aard en diepgang van de training 

als geheel niet wezenlijk nadelig beïnvloedt en op voorwaarde dat voor plannings-

aanpassingen (behoudens gevallen van overmacht) ten minste 2 weken van te 

voren mededeling wordt gedaan aan Opdrachtgever en aan de ingeschreven deel-

nemers van wie Valori reeds beschikt over de contactgegevens. 

14.3. Indien het aantal aan- of afmeldingen voor een te verzorgen training daar aanleiding 

toe geeft behoudt Valori zich het recht voor geplande trainingssessies uit te stellen, 

samen te voegen of te annuleren.  

14.4. Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat deelnemers aan te geven trainingen 

zich houden aan redelijke gedragsregels tijdens deelname aan de trainingen. Valori 

behoudt zich het recht voor om deelnemers die zich herhaald of op ernstige wijze 

niet houden aan aangegeven redelijke gedragsregels of die zich agressief of bele-

digend gedragen verdere toegang tot de trainingen te weigeren zonder dat daarvoor 

een korting of restitutie voor de verschuldigde vergoedingen voor de Trainingsdien-

sten zal worden toegepast. 

14.5. Tenzij dit expliciet anders overeengekomen is in de Opdracht, maakt het afnemen 

van een examen of toets en/of het verstrekken van een diploma of certificaat geen 

onderdeel uit van de te verlenen Trainingsdiensten. Indien een toets, examen of 

verstrekken van een diploma en/of certificaat wel onderdeel is van de te leveren 

Trainingsdiensten, dan geldt dat tenzij expliciet anders is aangegeven slechts 1 ge-

legenheid voor het afleggen van de toets of examen of het behalen van dit diploma 

of certificaat inbegrepen is in de te leveren Trainingsdiensten. 

15. Verantwoordelijkheden opdrachtgever 

15.1. De Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat de deelnemers aan door Valori 

te verzorgen trainingen de benodigde voorkennis hebben. Het is de Opdrachtgever 

toegestaan een deelnemer voor een Opleiding te vervangen door een andere deel-

nemer, tenzij dit gezien de aard van de training of de fase waarin de training zich 

bevindt niet redelijkerwijs mogelijk is of indien er sprake is van een op de persoon 

op maat gemaakte training. 
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15.2. Het is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever Valori tijdig de contactgegevens 

te verstrekken van de deelnemers van een te verzorgen training. 

16. Annuleringsregeling Trainingsdiensten 

16.1. Tenzij een andere annuleringsregeling uitdrukkelijk is overeengekomen voor de Op-

dracht, geldt voor annulering door Opdrachtgever van Trainingsdiensten om welke 

reden ook (inclusief overmacht) het volgende.  

16.2. Annulering kan uitsluitend plaatsvinden voordat Valori met de uitvoering van de be-

treffende training is begonnen. De annulering door Opdrachtgever van een training 

kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden.  

16.3. Opdrachtgever heeft na ondertekening van de Opdracht een bedenktermijn van 14 

dagen, wat inhoudt dat binnen deze termijn de Opdracht kosteloos geannuleerd kan 

worden. Tenzij de levering van de Trainingsdienst binnen deze termijn plaatsvindt. 

16.4. De geplande aanvangsdatum van de training geldt als uitgangspunt bij het bepalen 

van de hoogte van de kosten van de annulering. In geval van annulering buiten de 

bedenktermijn van 14 dagen, geldt dat Valori gerechtigd is de volgende kosten in 

rekening te brengen: 

a. Bij annulering meer dan twee maanden voor aanvang van de eerste trainings-

dag: 20% van de kosten van de training 

b. bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de 

eerste trainingsdag: 25% van de kosten van de training; 

c. bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de eerste 

trainingsdag: 50% van de kosten van de training; en 

d. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de eerste trainings-

dag: de totale kosten van de training. 

17. Intellectuele eigendomsrechten 

17.1. De intellectuele eigendomsrechten op alle voor de Trainingsdiensten opgestelde 

en/of aan deelnemers verstrekte of ter beschikking gestelde materialen (waaronder 

begrepen literatuur, PowerPoint presentaties, readers, samenvattingen, toetsten en 

examens) (de Trainingsmaterialen) zijn en blijven uitdrukkelijk eigendom van Valori 

en haar licentiegevers, ook indien deze geheel of deels specifiek voor Opdrachtge-

ver zijn ontwikkeld of opgesteld. 

17.2. Opdrachtgever is niet gerechtigd de Trainingsmaterialen in te (laten) zetten voor het 

door anderen dan Valori verzorgen van trainingen of deze te kopiëren, openbaar te 

maken of te verspreiden anders dan aan de deelnemers aan de door Valori voor 

Opdrachtgever te verzorgen of verzorgde trainingen. De deelnemers aan de training 

mogen kopieën van Trainingsmaterialen voor eigen gebruik in bezit houden. 

17.3. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen worden lesmaterialen enkel in elektro-

nische vorm verstrekt en niet in print. Opdrachtgever mag zelf prints verzorgen voor 

de deelnemers aan de door Valori te verzorgen training, maar deze mogen niet aan 

anderen dan die deelnemers verstrekt worden.  
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18. Klachtenregeling TRAININGEN 

18.1. Deelnemers aan een door Valori gegeven training, die een klacht hebben over de 

gegeven training, kunnen kosteloos hun klacht indienen volgens de procedure als 

aangegeven in de “Valori Klachtenregeling” welke klacht Valori conform de Valori 

Klachtenregeling in behandeling zal nemen en afhandelen.  

18.2. De deelnemers aan de door Valori te verzorgen trainingen zullen door Valori worden 

gewezen op de Valori Klachtenregeling.  

19. Prijzen en betaling 

19.1. Tenzij Valori uitdrukkelijk in de Opdracht heeft aangegeven dat de vergoedingen 

voor de Trainingsdiensten zijn vrijgesteld van BTW, is de Opdrachtgever over de 

vergoeding tevens BTW verschuldigd. Valori is na het aangaan van de Opdracht 

gerechtigd haar prijzen aan te passen bij eventuele wijziging in de BTW-wetgeving 

of de toepassingspraktijk van de belastingdienst van de BTW-wetgeving met betrek-

king tot het verzorgen van trainingen.  
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