
Algemene Voorwaarden Cultuurtraject Rotterdam KCR voor uitvoerder (versie maart 2019) 

 

Artikel 1. Definities  

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende 

betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:  

1. “KCR”, de organisator van het Cultuurtraject Rotterdam en bemiddelaar tussen 

opdrachtgever van KCR en uitvoerder.  

2. “Opdrachtgever van KCR”, de wederpartij van KCR, zijnde een rechtspersoon, 

handelende in de uitoefening van een school.  

3. “Uitvoerder”, de partij verantwoordelijk voor de uitvoering van cultuur educatieve 

activiteiten in het kader van het Cultuurtraject, zijnde een rechtspersoon, handelende 

in de uitoefening van een bedrijf, instelling of school 

4. “Project overeenkomst”, de overeenkomst tussen KCR en uitvoerder. 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die KCR 

verricht, inclusief vervolgopdrachten en aanvullende opdrachten. De toepasselijkheid 

van de voorwaarden van de uitvoerder worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.  

2. Wijzigingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover deze door 

KCR schriftelijk zijn bevestigd.  

3. De uitvoerder die eenmaal onder deze voorwaarden werd gecontracteerd wordt 

geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid ervan akkoord te zijn gegaan bij later met 

KCR gesloten overeenkomsten.  

4. Ingeval KCR wijzigingen aanbrengt op deze algemene voorwaarden, dan gelden deze 

jegens de uitvoerder vanaf één maand na schriftelijke mededeling ervan, tenzij de 

uitvoerder binnen veertien dagen na ontvangst van de mededeling KCR schriftelijk in 

kennis stelt van zijn bezwaren. 

5. Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd 

mochten worden, dan blijven de overige bepalingen volledig van kracht. KCR en de 

uitvoerder zullen in dat geval in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging 

van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zo veel mogelijk 

het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht genomen wordt.  

 

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomsten  

1.  Uitvoerder en KCR bepalen in gezamenlijk overleg de wijze waarop de 

projectovereenkomst wordt uitgevoerd.  

2. Het contact  met opdrachtgever van KCR over de uitvoering van de 

projectovereenkomst verloopt via KCR, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders 

overeenkomen. 

3. De uitvoerder draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan KCR aangeeft dat deze 

noodzakelijk zijn of waarvan de uitvoerder redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze 

noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig, binnen de door KCR 

gestelde termijnen, aan KCR worden verstrekt. Hieronder valt eveneens tekst en 

beeldmateriaal ten behoeven van de online publicatie, of anderszins, door KCR. 

4. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan 

KCR zijn verstrekt, heeft KCR het recht de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten 

volgens de gebruikelijke tarieven aan de  uitvoerder in rekening te brengen.   

5. Opdrachtgever van KCR Uitvoerder geeft ruim voor aanvang van de uitvoering van de 

overeenkomst een gedetailleerd overzicht van de door hem benodigde materialen en 

voorzieningen.  

 

Artikel 4. Wijziging van de overeenkomst  

1. Indien blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering van een overeenkomst 

noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan 

zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomsten dienovereenkomstig 

aanpassen. Indien deze wijzigingen financiële, kwalitatieve of andere gevolgen heeft 

stelt uitvoerder KCR hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.  

 

Artikel 5 Intellectuele eigendommen en beeldmateriaal 

1. KCR behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke 

zij gebruikt of hebben gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, 

voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden 

gevestigd. 

2. Alle door KCR verstrekte producten en stukken, zoals projectinformatiebrieven, 

lesbrieven namens derden, ontwerpen, software, adviezen, (model)contracten en 

andere geestesproducten enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de 

uitvoerder en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

KCR worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, geëxploiteerd of ter kennis van derden 

gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.  

3. KCR behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen 

kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke 

informatie ter kennis van derden wordt gebracht.  

4. Partijen zullen zonder schriftelijke toestemming van de (wettelijk vertegenwoordigers 

van) betrokkenen geen beeldmateriaal maken en verspreiden van betrokkenen. Partijen 

staan er jegens elkaar voor in dat de toestemming in vrijheid is verstrekt en dat de 

(wettelijk vertegenwoordigers van) de betrokkenen zijn gewezen op hun rechten uit de 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere relevante wetgeving.  

 

Artikel 6. Wijziging en annulering 

1. Ingeval KCR genoodzaakt is om vanwege een annulering door de school het project 

binnen twee weken voor aanvang (gedeeltelijk) te annuleren, dan is de uitvoerder 

uitsluitend gerechtigd de daadwerkelijk door hem gemaakte kosten aan KCR in rekening 

te brengen. Annuleringen buiten deze termijn door KCR zijn kosteloos.  

2. De data en tijden zoals vastgesteld in de definitieve jaarplanning staan vast en kunnen, 

behoudens schriftelijke voorafgaande toestemming van KCR niet worden gewijzigd.  

 

Artikel 7. Opschorting en ontbinding  

1. KCR is, zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, bevoegd de nakoming 

van de verplichtingen op te schorten of de projectovereenkomst te ontbinden, indien:  

- Na het sluiten van de overeenkomst KCR ter kennis gekomen omstandigheden goede 

grond geven te vrezen dat de uitvoerder de verplichtingen niet zal nakomen.  

2. Voorts is KCR bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich 

omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst 

onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden 

gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard 

zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag 

worden verwacht.  

3. KCR behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.  

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid  

1. KCR is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen 

gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

Voor zover KCR aansprakelijk is voor directe schade, is haar aansprakelijkheid beperkt 

tot maximaal het bedrag van de aangegane overeenkomst. 

 

Artikel 9. Vrijwaringen  

1. De uitvoerder vrijwaart KCR voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten 

van intellectuele eigendom op door hem verstrekte materialen of gegevens, die bij de 

uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. 

2. Uitvoerder vrijwaart KCR voor eventuele aanspraken van derden (waaronder de 

opdrachtgever van KCR), die in verband met de uitvoering van de overeenkomsten 

schade lijden en welke aan uitvoerder toerekenbaar is.  

3. Indien uitvoerder aan KCR informatiedragers, elektronische bestanden of software 

etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of 

software vrij zijn van virussen en defecten.  

4. KCR is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door medewerkers en/ of leerlingen 

van opdrachtgever van KCR  

 

Artikel 10. Overmacht  

1. Mocht uitvoerder door overmacht de overeenkomst niet tijdig kunnen nakomen, dan 

zal hij zich zo veel mogelijk inspannen om KCR een goed en tijdig alternatief te bieden 

tegen gelijk blijvende kosten. Ingeval het aangeboden alternatief naar oordeel van KCR 

niet redelijk is, of nakoming blijvend onmogelijk is, is KCR gerechtigd de overeenkomst 

zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat KCR gehouden is tot 

vergoeding van enige schade aan de zijde van de uitvoerder. 

2. Voor zoveel uitvoerder ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels 

gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen 

nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige 

waarde toekomt, is hij gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen 

gedeelte separaat te declareren. KCR is gehouden deze declaratie te voldoen als ware 

het een afzonderlijke overeenkomst.  

 

Artikel 11. Toepasselijk recht en forumkeuze 

1. Op alle geschillen tussen partijen waarop deze voorwaarden van toepassing zijn is het 

Nederlands recht van toepassing.  

2. Uitsluitend de rechtbank van het arrondissement waarin KCR zijn vestingplaats heeft 

is bevoegd.  

 

 

 


