Algemene
voorwaarden
MVO Nederland
Ingangsdatum: 1 januari 2017

Deze Algemene Voorw aarden bestaan uit twee delen. Deel I bevat de algemene
leveringsvoorwaarden van MVO Nederland. Deel II bevat specifieke bepalingen die gelden voor
partners en deelname aan de netwerken van MVO Nederland.

Deel I: Algemene Leveringsvoorwaarden
Artikel 1.

Definities

In deze Algemene Leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
Bijeenkomst:

ieder(e) door MVO Nederland georganis eerde bijeenkomst, workshop en/of
evenement waaraan door Opdrachtgevers kan worden deelgenomen;

Diensten:

iedere Bijeenkomst en alle diensten, al dan niet verbandhoudende met de
Producten, die onderwerp zijn van een Overeenkomst;

Gedragscode

de op de website van MVO Nederland gepubliceerde regels en ric htlijnen die
MVO Nederland hanteert in relatie tot externe partijen in het kader van het
verkrijgen en verlenen van opdrachten, ten aanzien van partners, deelname aan
netwerken en deelname aan projecten;

Manifest

het door MVO Nederland opgestelde Manifest MVO Nederland betreffende het
zijn van Partner van MVO Nederland;

MVO Nederland:

de Stichting MVO Nederland;

Opdrachtgever:

iedere natuurlijke of rechtspersoon die met MVO Nederland een Overeenkomst
aangaat;

Overeenkomst:

iedere overeenkomst die tussen MVO Nederland en Opdrachtgever tot stand
komt, betreffende de levering door MVO Nederland van Producten of Diensten
aan Opdrachtgever, evenals elke w ijz iging of aanvulling daarop en alle
(rechts)handelingen benodigd voor het aangaan of ter uitvoering van die
overeenkomst;

Prestatie:

de door MVO Nederland te leveren Producten en Diensten;

Producten:

alle zaken en gebruiksrechten op die zaken die het onderwerp zijn van een
Overeenkomst;

Schrif telijk:

hieronder wordt mede verstaan per e-mail of fax.

Artikel 2. Toepasselijkheid en w ijzigingen
2.1

Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van iedere
Overeenkomst die MVO Nederland sluit met een Opdrachtgever.

2.2

Deze Algemene Leveringsvoorwaarden gelden met uitsluiting van de Algemene Voorwaarden van de
Opdrachtgever. Derhalve worden eventuele algemene voorwaarden (dan wel inkoopvoorwaarden)
van Opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand gew ezen.

2.3

MVO Nederland is te allen tijde gerechtigd de inhoud van de Algemene Voorwaarden te wijzigen.
Deze w ijzigingen gaan in 2 maanden nadat MVO Nederland deze w ijzigingen schriftelijk bekend heeft
gemaakt aan Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever niet akkoord kan gaan met de voorgestelde
wijzigingen heeft hij tot 1 kalendermaand voorafgaand aan de datum waarop de wijziging van kracht
wordt de mogelijkheid om de Overeenkomst schrif telijk op te zeggen met inachtneming van een
opzegtermijn van 1 kalendermaand.

Artikel 3.
3.1

Aanbiedingen, tarieven en uitvoering van de Overeenkomst

Alle aanbiedingen van MVO Nederland zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is
aangegeven. Het actuele aanbod van mogelijk af te nemen Producten en Diensten staat vermeld op
de website van MVO Nederland.

3.2

MVO Nederland is BTW-plichtig. Alle genoemde tarieven zijn exclusief BTW.

3.3

Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat een Prestatie geheel is volbracht,
lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is MVO Nederland gerechtigd het overeengekomen tarief
dienovereenkomstig aan te passen, tenzij MVO Nederland en Opdrachtgever hierover andere
afspraken hebben gemaakt.

2

Algemene voorwaarden MVO Nederland, geldig vanaf 1 januari 2017

3.4

Alle werkzaamheden die door MVO Nederland worden verric ht, worden uitgevoerd naar beste inzicht en
vermogen. Resultaten van verleende Diensten worden evenwel nadrukkelijk niet gegarandeerd.

3.5

In afwijking van het bepaalde in artikelen 7:404, 7:407 en 7:409 BW zijn alle Diensten ongeacht of de
opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon, uitsluitend aanvaard en worden verricht
door MVO Nederland, en zijn haar bestuurders, als mede degene die voor MVO Nederland werkzaam
zijn, niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk en eindigt de opdracht aan MVO Nederland niet door hun
dood, onder curatelestelling, surséance of faillissement.

3.6

Overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen. Schade die Opdrachtgever lijdt als
gevolg van een te late levering komt niet voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 4.
4.1

Verplichtingen Opdrachtgever

Opdrachtgever onderschrijft de missie en doelstellingen van MVO Nederland zoals verwoord in het
Manifest en de Gedragscode MVO Nederland en zal zich onthouden van gedragingen die de
uitvoering van de Overeenkomst in overeenstemming met de uitgangspunten van het Manifest en de
Gedragscode kunnen belemmeren.

4.2

Opdrachtgever staat er jegens MVO Nederland voor in dat alle door Opdrachtgever aan MVO
Nederland verstrekte gegevens en informatie juist, volledig en actueel is.

4.3

Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke MVO Nederland overeenkomstig
haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig, in de gew enste vorm
en op de gewenste w ijz e ter beschikking te stellen. Hieronder vallen ook de specifieke
factureringsgegevens.

4.4

Opdrachtgever is gehouden MVO Nederland onverw ijld te informeren omtrent feiten en
omstandigheden die in verband met de uitvoering van een Overeenkomst van belang kunnen zijn en
is gehouden om alle medew erking te verlenen die benodigd zal voor de uitvoering van een
Overeenkomst.

Artikel 5.
5.1

Bijeenkomsten, annulering, niet verschijnen

MVO Nederland behoudt zich het recht voor om de datum, het tijdstip, de locatie en plaats van een
Bijeenkomst te w ijz igen. MVO Nederland behoudt zic h tevens het recht voor om tot uiterlijk 2 weken
voor een Bijeenkomst, deze te annuleren in het geval zich onvoldoende deelnemers hebben
aangemeld. MVO Nederland zal Opdrachtgever, die zich heeft aangemeld voor de betreffende
Bijeenkomst van de wijziging c.q. annulering schrif telijk op de hoogte stellen.

5.2

Annulering van deelname door Opdrachtnemer aan een Bijeenkomst is uitsluitend schrif telijk mogelijk
tot uiterlijk 2 w eken voor de (eerste) Bijeenkomst. In dit geval w ordt uitsluitend € 50,- aan
administratiekosten in rekening gebracht. Indien annulering van deelname na dit moment plaatsvindt,
is Opdrachtgever het volledige bedrag voor deelname aan deze Bijeenkomst verschuldigd, tenzij
annulering plaatsvindt in het geval MVO Nederland de datum en plaats minder dan 2 weken voor de
(eerste) Bijeenkomst heeft gewijzigd. In dat geval wordt uitsluitend € 50,- aan administratiekosten in
rekening gebracht.

5.3

Het is Opdrachtgever toegestaan om een andere persoon deel te laten nemen aan een Bijeenkomst,
mits deze andere persoon past binnen de doelgroep van de Bijeenkomst en mits Opdrachtgever MVO
Nederland hiervan vooraf schrif telijk op de hoogte heeft gesteld.

5.4

MVO Nederland behoudt te allen tijde de vrijheid om de personen die met de uitvoering van een
Bijeenkomst zijn belast te vervangen door andere personen.

Artikel 6.
6.1

Betaling

Opdrachtgever zal de aan hem in rekening gebrachte bedragen voldoen binnen 14 dagen na
factuurdatum. Betalingen zullen geschieden op de door MVO Nederland aangegeven wijze.

6.2

MVO Nederland is te allen tijde gerechtigd voorschotbetaling te verlangen.

6.3

Als MVO Nederland in een gerechtelijke procedure in het gelijk w ordt gesteld, komen alle
(gerechtelijke en buitengerechtelijke) kosten die zij in verband met deze procedure heeft gemaakt
voor rekening van Opdrachtgever.

6.4

Het recht van Opdrachtgever om zijn vorderingen op MVO Nederland te verrekenen is uitgesloten,
tenzij er sprake is van faillissement van MVO Nederland of de gerechtelijke schuldsanering op MVO
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Nederland van toepassing is. Evenmin is Opdrachtgever gerechtigd betalingen – om w elke reden dan
ook – op te schorten.
Artikel 7.
7.1

Duur en beëindiging van de Overeenkomst

Tenzij anders overeengekomen, worden Overeenkomsten aangegaan voor bepaalde tijd te weten
voor (i) de periode zoals aangegeven in het aanbod van MVO Nederland of (ii) de periode die
benodigd is voor de volbrenging van de Prestatie.

7.2

Na het verstrijken van de periode of bij volbrenging van de Prestatie eindigt de Overeenkomst van
rechtswege, zonder dat een opzegging zal zijn vereist.

7.3

In geval van niet, een niet-tijdige of niet behoorlijke nakoming door Opdrachtgever van enige
verplichting uit hoofde van de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden en – in het geval deze
tekortkoming alsnog kan w orden hersteld – Opdrachtgever niet binnen 30 dagen na door MVO
Nederland schrif telijk in gebreke te zijn gesteld, alsnog de tekortkoming herstelt, kan MVO Nederland
de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang door opzegging beëindigen.

7.4

Indien Opdrachtgever in strijd handelt met het bepaalde in artikel 8.2 van deze Algemene
Leveringsvoorwaarden is Opdrachtgever direct in verzuim. MVO Nederland is – onder behoud van
alle w ettelijke rechten die haar in dat geval toekomen – gerechtigd de Overeenkomst met
onmiddellijke ingang op te zeggen.

7.5

Indien MVO Nederland in surséance van betaling verkeert, failliet is verklaard of wordt ontbonden is
Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen.

7.6

Beëindiging door Opdrachtgever geeft nimmer het recht op restitutie van door Opdrachtgever aan
MVO Nederland gedane betalingen.

7.7

Beëindigingen dienen schrif telijk te geschieden.

Artikel 8.
8.1

Intellectuele eigendomsrechten van MVO Nederland

Opdrachtgever verkrijgt geen recht van intellectueel eigendom met betrekking tot de Producten of
Diensten, tenzij anders is overeengekomen.

8.2

Indien Opdrachtgever uit hoofde van een Overeenkomst gerechtigd is het logo van MVO Nederland te
voeren, gelden hiervoor de volgende voorschrif ten tenzij MVO Nederland en Opdrachtgever hierover
schrif telijk andere afspraken hebben gemaakt:
-

Opdrachtgever mag het logo uitsluitend in zijn digitale uitingen gebruiken;

-

door het gebruik door Opdrachtgever mag niet de indruk w orden gewekt dat het logo een
keurmerk is;

-

Opdrachtgever mag geen w ijzigingen in het logo aanbrengen, noch het logo overdragen aan
derden c.q. aan derden in gebruik geven.

8.3

In geval van niet nakoming van het bepaalde in artikel 8.2 is MVO Nederland gerechtigd om
Opdrachtgever dir ect het gebruik van het logo te ontzeggen en zal Opdrachtgever het gebruik staken en
gestaakt houden.

Artikel 9.
9.1

Website van MVO Nederland

MVO Nederland is niet aansprakelijk voor schade of kosten die voor Opdrachtgever ontstaan als gevolg
van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van de website van MVO Nederland.

9.2

MVO Nederland is te allen tijde gerechtigd om content dat door een Opdrachtgever op de website is
geplaatst te wijzigen, evenals doorverw ijz ingen naar externe url´ s.

9.3

MVO Nederland is bevoegd de website van Opdrachtgever ter promotie te vermelden op haar w ebsite of
in andere public aties, tenzij Opdrachtgever hiertegen uitdrukkelijk schrif telijk bezwaar heeft gemaakt.

9.4

MVO Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiende uit onjuis te of onvolledige
weergave van gegevens c.q. informatie over (de bedrijfsvoering van) Opdrachtgever.

Artikel 10. Klachten, aansprakelijkheid en overm acht
10.1 Tenzij anders overeengekomen, dient Opdrachtgever indien hij niet tevreden is over de door MVO
Nederland geleverde Prestatie, dit uiterlijk binnen 1 maand nadat (een deel van) de Prestatie is
geleverd schrif telijk gemotiveerd kenbaar te maken aan MVO Nederland.
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10.2 Aan het in behandeling nemen van een klacht kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen. Indien
Opdrachtgever tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan de Prestatie is de daaruit voor MVO
Nederland voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot het hierna bepaalde.
10.3 Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald en met inachtneming van het bepaalde in het
voorgaande artikellid is iedere aansprakelijkheid van MVO Nederland beperkt tot maximaal 2 maal het
factuurbedrag betreffende de Prestatie waardoor de schade werd veroorzaakt.
10.4 MVO Nederland is niet aansprakelijk, noch op grond van de w et, noch uit hoofde van de
Overeenkomst voor zogenaamde indirecte schade die Opdrachtgever of een derde lijdt c.q. mocht
lijden als gevolg van de uitvoering c.q. het niet uitvoeren van de Overeenkomst dan wel het gebruik
van de Producten dan wel toepassing (van de resultaten) van de Diensten. Onder indirecte schade
wordt mede begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, teleurgestelde verwachtingen, winstderving,
toepassing van verworven kennis, schade ontstaan door schending van rechten waaronder mede
begrepen rechten van intellectuele eigendom.
10.5 MVO Nederland komt geen beroep toe op de aansprakelijkheidsbeperkingen zoals genoemd in artikel
10.3 en 10.4 of de vrijw aringsverplichting zoals genoemd in artikel 10.6 van deze Algemene
Voorwaarden, indien de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van
MVO Nederland of de tot haar Directie-Bestuur of bedrijfsleiding behorende leidinggevende
ondergeschikten.
10.6 Opdrachtgever vrijw aart MVO Nederland tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband
houdende met de uitvoering van de Overeenkomst door MVO Nederland c.q. (het gebruik van) de
Producten dan wel toepassing (van de resultaten) van de Diensten en Opdrachtgever zal MVO
Nederland alle schade, waaronder begrepen (juridische) advieskosten vergoeden die MVO Nederland
lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.
10.7 Onder overmacht (een “niet-toerekenbare tekortkoming”) aan de zijde van MVO Nederland wordt in
ieder geval verstaan een gebrek aan personeel, staking of ziekte van personeel, tekortkoming in de
nakoming

van

door

MVO

Nederland

ingeschakelde

derden

en/of

liquiditeits-

c.q.

solvabiliteitsproblemen aan de zijde van MVO Nederland.
10.8 Opdrachtgever die handelt in strijd met zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of deze Algemene
Voorwaarden is aansprakelijk voor alle schade die daaruit voortvloeit voor MVO Nederland.
Artikel 11. Privacy
11.1 Opdrachtgever geeft toestemming aan MVO Nederland om die persoonsgegevens te verwerken die
nodig zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.
11.2 MVO Nederland draagt er zorg voor dat de verzameling van de persoonsgegevens voldoet aan de
Wet bescherming persoonsgegevens.
Artikel 12. Rechtskeuze en bevoegde rechter
12.1 Op deze Algemene Voorwaarden als mede op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.
12.3 Geschillen over de interpretatie of tenuitvoerlegging van de Algemene Voorwaarden zullen MVO
Nederland en Opdrachtgever eerst bespreken teneinde in onderling overleg een oplossing te vinden.
12.4 Indien een oplossing in der minne niet mogelijk is gebleken, zal dat geschil worden beslecht door de
bevoegde rechter van de Rechtbank te Utrecht, daaronder begrepen de President van de Rechtbank
rechtdoende in kort geding.
Artikel 13. Slotbepalingen
13.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd haar rechten of verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen
aan derden of aan derden in gebruik te geven, tenzij MVO Nederland hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk
toestemming heeft verleend.
13.2 MVO Nederland is gerechtigd voor de uitvoering van haar verplichtingen uit de Overeenkomst derden
in te schakelen.
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Deel II: Partnervoorwaarden MVO Nederland
Dit deel van de Algemene Voorwaarden bevat specifieke bepalingen voor een Overeenkomst betreffende
het partnerschap en deelname aan Netw erken. Indien en voor zover in deze bepalingen wordt afgeweken
van hetgeen in Deel 1 is vermeld, gaat het bepaalde in dit Deel II voor.
Artikel 1.

Aanvullende definities

Jaarbijdrage:

het bedrag dat Partner aan MVO Nederland per kalenderjaar verschuldigd is.

MVO Informatie:

een maatschappelijk verslag, MVO beleidsplan dan wel vergelijkbare documenten
waaruit het MVO beleid en doelen blijken en die gebaseerd zijn op erkende
standaarden en methodieken zoals de OESO-Richtlijnen voor Multinationale
Ondernemingen, Global Reporting Initiative en ISO 26000.

Netw erk:

de thematische en/of sectorale samenwerkingsverbanden van partnerorganisaties
gefaciliteerd door MVO Nederland.

Netw erkvoorwaarden:

voorwaarden die Netwerken hanteren ten aanzien van haar leden.

Partner:

de organisatie met w ie MVO Nederland een overeenkomst heeft betreffende het
partnerschap.

Partnerpagina:

de pagina op de website van MVO Nederland waarop een Partner informatie over
zijn organisatie kan opnemen.

Programmaraad:

het in de statuten vastgelegde adviesorgaan van het bestuur van MVO
Nederland.

Artikel 2.
2.1

Toepasselijkheid

Deze partnervoorwaarden zijn van toepassing op het partnerschap tussen Stichting MVO Nederland
(hierna: "MVO Nederland") en een wederpartij (hierna: "Partner") en alle daarop betrekking hebbende
overeenkomsten en alle daarmee verband houdende handelingen.

2.2

Deze partnervoorwaarden zijn eveneens van toepassing op deelname aan (een van) de Netwerken
van MVO Nederland.

2.3

De partnervoorwaarden gelden in aanvulling op de algemene leveringsvoorwaarden in Deel I. Indien
en voor zover in de partnervoorwaarden w ordt afgeweken van de algemene leveringsvoorwaarden,
gaat het bepaalde in de partnervoorwaarden voor.

Artikel 3.
3.1

Toetredingsvoorwaarden partnerschap en Netwerken

Voor het partnerschap van MVO Nederland komen ondernemingen en organisaties in aanmerking
die:
a. voldoen aan de inhoud en de geest van het Manifest van MVO Nederland (hierna: “Manifest”);
b. bereid zijn om in hun kernactiviteiten daadwerkelijk vooruitgang te boeken op het terrein van
maatschappelijk verantwoord ondernemen;
c. in houding en gedrag blijk geven van correcte omgangsvormen en MVO Nederland niet in
diskrediet brengen.

3.2

Voor deelname aan Netw erken van MVO Nederland komen ondernemingen en organisaties in
aanmerking die:
a. partner zijn of worden;
b. aantoonbare meerwaarde hebben voor het betreffende Netw erk en bereid zijn bij te dragen
aan het realiseren van de doelstellingen van het Netwerk;
c. voldoen aan eventuele aanvullende toetredingsvoorwaarden van het betreffende Netw erk.

Artikel 4.
4.1

MVO risico analyse

Partner gaat ermee akkoord dat MVO Nederland zow el vooraf als gedurende het Partnerschap kan
toetsen of Partner handelt in overeenstemming met de uitgangspunten van het Manifest en de
overige voorwaarden als genoemd onder artikel 3 en zoals nader gespecific eerd in de Gedragscode
MVO Nederland. Partner verleent op verzoek van MVO Nederland hieraan zijn medew erking.

4.2

MVO Nederland kan bij de beoordeling van de vraag of een Partner aan het Manifest voldoet, advies
vragen aan een representatieve delegatie uit de Programmaraad en/of het Partnernetwerk.
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Artikel 5.
5.1

Aanmelding en acceptatie

Een overeenkomst van partnerschap en een eventuele deelname aan een Netw erk komt tot stand
door schrif telijke bevestiging door MVO Nederland van een aanmelding c.q. verzoek tot deelname en
onder expliciete acceptatie van onderhavige partnervoorwaarden, de algemene leveringsvoorwaarden
in deel I en het Manifest en, in geval van een Netwerk, de eventuele specifieke Netw erkvoorwaarden.

5.2

De overeenkomst treedt in w erking ingaande de eerste kalenderdag van de eerstvolgende maand na
acceptatie door MVO Nederland.

Artikel 6.
6.1

Rechten en verplichtingen Partner

De overeenkomst van partnerschap geeft Partner het recht om overeenkomstig de daarvoor geldende
richtlijnen en voorwaarden:
a. gebruik te maken van het partnerlogo van MVO Nederland in digitale uitingen;
b. zich als Partner te profileren op de website van MVO Nederland;
c. gebruik te maken van alle online kennis en tools op de w ebsite van MVO Nederland, w aarvan
een deel uitsluitend toegankelijk is voor partners;
d. gebruik te maken van aanvullende producten en diensten van MVO Nederland, indien van
toepassing tegen betaling van de geldende tarieven;
e. deel te nemen aan voor partners bestemde sector- en thema gerelateerde Netw erken van
MVO Nederland tegen de daarvoor geldende tarieven en voorwaarden.

6.2

De overeenkomst van partnerschap verplicht Partner tot het volgende:
a. In overeenstemming te handelen met het Manifest en met onderhavige partnervoorwaarden;
b. het jaarlijks bieden van inzicht in zijn MVO-beleid en MVO-doelstellingen door (i) gebruik te
maken van de positioneringstool die MVO Nederland aan Partner via haar w ebsite ter
beschikking stelt of (ii) door MVO informatie te uploaden op de Partnerpagina op de website
van MVO Nederland;
c. het aanleveren van alle relevante gegevens die noodzakelijk zijn voor een goede afhandeling
van de factuur, waaronder het aanleveren van een Purchase Order nummer;
d. het tijdig, dat w il zeggen binnen een maand, doorgeven van w ijzigingen die consequenties
(kunnen) hebben voor het partnerschap, zoals het aantal medewerkers dat in dienst is ;
e. indien w ijzigingen, die leiden tot een hogere Jaarbijdrage, niet, onjuist of te laat zijn
doorgegeven is MVO Nederland gerechtigd het te w einig betaalde alsnog met terugw erkende
kracht te vorderen. Wijzigingen die niet tijdig zijn doorgegeven en die leiden tot een lagere
Jaarbijdrage w orden met ingang van het volgende kalenderjaar ingevoerd en leiden niet tot
restitutie van te veel betaalde Jaarbijdrage;
f. het in algemene zin naleven van al die verplichtingen die voortvloeien uit het gebruik van door
MVO Nederland op enig moment aangeboden diensten of leveringen;
g. het in algemene zin onthouden van al die handelingen en maatregelen die MVO Nederland in
diskrediet kunnen brengen of die op enigerlei w ijze het functioneren van MVO Nederland
kunnen beperken.

6.3

Indien Partner is toegetreden tot een van de Netw erken van MVO Nederland gelden aanvullend de
volgende rechten en verplichtingen:
a. Partner is gerechtigd deel te nemen aan de bijeenkomsten en activiteiten van het betreffende
Netw erk overeenkomstig de specif ieke voorwaarden van het Netw erk;
b. Partner onderschrijf t de doelstellingen van het Netwerk, verplicht zich tot actieve bijdrage aan
deze doelstellingen en onthoudt zich van gedragingen die het behalen van deze
doelstellingen in de w eg kunnen staan;
c. Partner mag gebruik maken van de kennis en ervaringen binnen dit Netw erk zo lang daarmee
geen inbreuk wordt gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van derden;
d. Partner deelt actief zijn kennis en ervaringen in het Netw erk en onthoudt zic h van het
verstrekken van informatie w aarop rechten van intellectuele eigendom, bedrijfsgeheimen of
rechten van derden berusten en/of die bezwaard is met enigerlei recht.
e. Partner verleent MVO Nederland toestemming om te communiceren over de activiteiten en
leerervaringen uit het Netwerk, in afstemming met de leden van het betreffende Netw erk.
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Artikel 7.

Duur en beëindiging partnerschap

7.1

De overeenkomst van partnerschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

7.2

Partner kan het partnerschap met ingang van het volgende kalenderjaar opzeggen met een
opzegtermijn van één kalendermaand, dat w il zeggen vóór 1december. Opzegging kan uitsluitend
schrif telijk via het op de site van MVO Nederland vermelde (e-mail) adres. Indien Partner zijn
partnerschap na 1 december dan wel gedurende het kalenderjaar beëindigd is hij niet onts lagen van
zijn betalingsverplichting voor dat kalenderjaar.

7.3

Partner kan deelname aan een Netw erk beëindigen onder dezelf de voorwaarden als genoemd onder
lid 2. Beëindiging van deelname aan een Netw erk leidt niet automatisch tot beëindiging van het
partnerschap. Indien Partner het partnerschap beëindigt, eindigt automatisch ook deelname aan een
Netw erk.

7.4

MVO Nederland is gerechtigd het partnerschap met een Partner en/of deelname aan een Netwerk te
weigeren dan wel te beëindigen om voor haar moverende redenen, waaronder de uitkomst van de
onder artikel 4 genoemde MVO risico analyse.

7.5

Bij beëindiging van het partnerschap dient de voormalige Partner direct het gebruik van het
Partnerlogo van MVO Nederland in haar uitingen te beëindigen.

7.6

Beëindiging van het partnerschap leidt tot generlei schadeplichtigheid voor de opzeggende c.q.
beëindigende partij.

Artikel 8.
8.1

Tarieven en betalingen

Partner is aan MVO Nederland per kalenderjaar een Jaarbijdrage verschuldigd voor partnerschap en,
indien van toepassing, deelname aan een Netw erk. De hoogte van de Jaarbijdrage voor partners is
afhankelijk van het aantal medewerkers in dienst bij de organisatie. De hoogte van de Jaarbijdrage
voor Netwerken verschilt per Netw erk. De Jaarbijdrage voor het eerste jaar is naar rato van het aantal
kalendermaanden van partnerschap en/of deelname aan een Netw erk.

8.2

Indien Partner additionele diensten en/of leveringen wenst af te nemen, is hij de nader door MVO
Nederland te bepalen prijzen en tarieven verschuldigd.

8.3

De vergoeding dient te w orden voldaan binnen 14 dagen na verzending van de factuur door MVO
Nederland. In geval van een automatische incasso machtigt Partner MVO Nederland om namens
hem alle noodzakelijke maatregelen te nemen om de daadw erkelijke incasso te realiseren.

8.4

MVO Nederland behoudt zic h het recht voor de Jaarbijdrage met het ingaan van een nieuw
kalenderjaar te w ijzigen. MVO Nederland zal Partner uiterlijk tw ee maanden voor het einde van het
kalenderjaar op de hoogte brengen van deze w ijziging. Indien Partner niet akkoord is met deze
wijzigingen is hij gerechtigd om het partnerschap te beëindigen conform het bepaalde in artikel 7.2.

Artikel 9.
9.1

De elektronische faciliteiten en daarbij behorende informatie

MVO Nederland kent

artners

n of meerdere gebruikersaccounts voor haar website toe. Het

gebruikersaccount is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. MVO Nederland is te allen tijde
gerechtigd Partner geen gebruikersaccount (meer) toe te staan, zonder dat hier enige
aansprakelijkheid voor MVO Nederland uit voortvloeit.
9.2

Partner dient zorgvuldig met elk ontvangen gebruikersaccount om te gaan, dit geheim te houden en
op een veilige plek te bew aren of op te slaan. Partner dient verlies, diefstal of (het vermoeden van)
misbruik of oneigenlijk gebruik van het gebruikersaccount door een derde direct aan MVO Nederland
te melden. Tot het tijdstip van de melding is Partner aansprakelijk voor alle schade en kosten die
voortvloeien uit door middel van het gebruikersaccount verkregen toegang tot en gebruik van het voor
Partner afgesloten gedeelte van de website en de inhoud daarvan.

9.3

MVO Nederland is gerechtigd de bij een gebruikersaccount behorende toegangscode en wachtwoord
te veranderen indien dit noodzakelijk is in het belang van het functioneren van haar organis atie dan
wel in het belang van een correcte uitvoering van de overeenkomst.

9.4

MVO Nederland is niet aansprakelijk voor schade of kosten die voor Partner ontstaan als gevolg van
het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van de Partnerpagina.
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9.5

Partner verklaart zich er mee akkoord dat hij op eerste verzoek van MVO Nederland de door hem
geplaatste informatie op de elektronische faciliteiten dient te verw ijderen en/of te w ijzigen, evenals de
doorverwijzing naar externe url’s, indien dit naar de mening van MVO Nederland nodig is.

9.6

Partner staat er jegens MVO Nederland voor in dat alle door hem op de Partnerpagina opgenomen
gegevens en informatie juist, volledig en actueel is.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
10.1 Op deze partnervoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
10.2 Geschillen over de interpretatie of tenuitvoerlegging van deze Partnervoorwaarden zullen MVO
Nederland en Partner eerst bespreken teneinde in onderling overleg een oplossing te vinden.
10.3 Indien een oplossing in der minne niet mogelijk is gebleken, zal dat geschil worden beslecht door de
bevoegde rechter van de Rechtbank te Utrecht, daaronder begrepen de President van de Rechtbank
rechtdoende in kort geding.
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