Algemene Voorwaarden
Versie 1501
Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1.

Tjoiz: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Tjoiz B.V., statutair gevestigd en
kantoorhoudende te Waalre, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te
Eindhoven onder nummer 53494385;

1.2.

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon, publiek- of privaatrechtelijke rechtspersoon of (onderwijs)instelling,
die met Tjoiz, of met de deelnemer van Tjoiz, een overeenkomst is aangegaan;

1.3.

Overheidsinstelling: organisaties die namens de Nederlandse overheid taken uitvoeren;

1.4.

Onderwijsinstelling: erkende onderwijsinstelling waarmee Tjoiz, of een deelnemer van Tjoiz, een
overeenkomst heeft in het kader van de dienstverlening van Tjoiz;

1.5.

Deelnemer: de natuurlijke persoon die bij Tjoiz een leer-/werktraject of een maatprogramma doorloopt en
waarmee een praktijkovereenkomst en/of leerwerkovereenkomst (trajectplan) is aangegaan;

1.6.

derde: een door Tjoiz ten behoeve van de uitoefening van haar verplichtingen uit de met opdrachtgever
gesloten overeenkomst ingeschakelde natuurlijke- of rechtspersoon;

1.7.

op de(onderwijs) instelling en/of uitvoeringsinstantie en/of overheidinstelling en/of deelnemer en/of derde
als vermeld in de leden 2, 3, 4, 5 en 6 van dit artikel kan eveneens de definitie opdrachtgever van
toepassing zijn in het kader van de overeenkomst die Tjoiz met de overheidsinstelling, onderwijsinstelling,
deelnemer en/of derde sluit;

1.8.

opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtgever en Tjoiz krachtens welke Tjoiz de overeengekomen
diensten verleent;

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van, opdrachten aan trajectplannen en
overeenkomsten met Tjoiz;

2.2.

Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend, indien zij uitdrukkelijk schriftelijk
zijn overeengekomen;

2.3.

In het geval een met Tjoiz gesloten overeenkomst bepalingen bevat die afwijken van deze algemene
voorwaarden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht;

2.4.

In geval van nietigheid van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, blijven de overige
bepalingen onverminderd van kracht en partijen zullen in dat geval in overleg een vervangende bepaling
vaststellen die de inhoud en strekking van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert;

2.5.

Toepasselijkheid van eventuele inkoopvoorwaarden of andere algemene voorwaarden van opdrachtgever
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen;

2.6.

Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op de in het kader van deze overeenkomst uit
te voeren of uitgevoerde werkzaamheden door de door Tjoiz ingeschakelde derden;
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Artikel 3. Offertes en trajectplannen
3.1.

Alle offertes en trajectplannen zijn steeds vrijblijvend tenzij in de offerte en het trajectplan een termijn voor
aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of het trajectplan
op geen enkele wijze enig recht worden ontleend;

3.2.

Tjoiz heeft het recht een vrijblijvende offerte of trajectplan binnen vijf werkdagen na kennisneming van
aanvaarding te herroepen;

3.3.

De in een offerte of trajectplan van Tjoiz vermelde prijzen zijn exclusief btw., tenzij dit anders is aangegeven;

3.4.

Offertes en trajectplannen van Tjoiz zijn mede gebaseerd op de door opdrachtgever verstrekte gegevens.
Indien deze gegevens niet overeenstemmen met de werkelijkheid en/of deze gegevens, sinds de
opdrachtgever ze aan Tjoiz heeft verstrekt, zijn gewijzigd, komen de eventuele gevolgen daarvan voor
rekening en risico van opdrachtgever.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst
4.1.

De overeenkomst komt tot stand zodra de opdrachtgever de offerte of het trajectplan van Tjoiz schriftelijk
middels ondertekening heeft geaccepteerd binnen de in de offerte of het trajectplan voor aanvaarding
gestelde termijn en Tjoiz deze schriftelijke aanvaarding heeft ontvangen;

4.2.

Bij vrijblijvend gedane offertes komt de overeenkomst tot stand na schriftelijke bevestiging door Tjoiz van de
ontvangst van de door opdrachtgever voor akkoord getekende vrijblijvende offerte;

4.3.

Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte of het trajectplan opgenomen aanbod, dan is Tjoiz daar
niet aan gebonden. De overeenkomst komt in dat geval niet overeenkomstig deze afwijkende
aanvaarding tot stand, tenzij Tjoiz anders aangeeft;

4.4.

Wijzigingen in, aanvullingen op en/of uitbreiding van de overeenkomst zijn slechts bindend, nadat zulks
schriftelijk tussen opdrachtgever en Tjoiz is overeengekomen;

Artikel 5. Duur, opzegging en einde van de overeenkomst
5.1.

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de in de overeenkomst nader bepaalde termijn of althans tot
de aan Tjoiz verstrekte opdracht is voltooid, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken. De
overeenkomst eindigt in ieder geval zodra Tjoiz de opdracht heeft voltooid;

5.2.

In het geval in de overeenkomst een termijn voor de uitvoering van de opdracht is overeengekomen, dan is
dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van de termijn door Tjoiz, dient de opdrachtgever Tjoiz derhalve
schriftelijk in gebreke te stellen en aan Tjoiz een redelijke termijn te bieden om alsnog uitvoering te geven
aan de overeenkomst;

5.3.

Overeenkomsten voor bepaalde tijd kunnen uitsluitend tussentijds middels een aangetekend schrijven
worden opgezegd met inachtneming van een termijn van drie maanden. Opdrachtgever is in geval van
voortijdige opzegging aan Tjoiz het nog niet gefactureerde en/of nog niet betaalde deel van de
overeengekomen totaalprijs verschuldigd;

5.4.

Tjoiz kan de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig tussentijds met onmiddellijke ingang
wijzigen of opzeggen, indien wetswijzigingen en/of nieuwe wetgeving haar daartoe noodzaakt en zonder
dat zij daarmee jegens opdrachtgever gehoudens is tot betaling van enige schadevergoeding;

5.5.

Tjoiz kan de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst eenzijdig tussentijds met onmiddellijke ingang
wijzigen of opzeggen, indien de opdracht door voortschrijdend inzicht of door een sterk veranderde situatie
bij de opdrachtgever niet meer volgens overeenkomst kan worden uitgevoerd;

Op al onze offertes, documenten en op de uitvoering van projecten zijn onze Algemene Voorwaarden van
toepassing. De samenwerking en de voorwaarden worden vastgelegd in een overeenkomst.

5.6.

In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging –
indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven- ten laste van opdrachtgever, van
schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn
vermogen kan beschikken, staat het Tjoiz vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te
zeggen, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of
schadeloosstelling. De vorderingen van Tjoiz op opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst
6.1.

Tjoiz zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap uitvoeren. Tjoiz zal zich inspannen om de werkzaamheden naar behoren te verrichten. Tjoiz is
niet aansprakelijk voor mogelijke schade of gevolgen voor het geval de inspanningen van Tjoiz niet leiden
tot het beoogde resultaat, tenzij aantoonbaar en verwijtbaar nalatigheid kan worden aangetoond;

6.2.

Tjoiz heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Tjoiz heeft de verplichting
zich in te spannen dat de door haar in te schakelen derde beschikt over de opleiding, kennis en het
vakmanschap, die in de gebruikelijke omstandigheden door opdrachtgever voor de uitvoering van de
werkzaamheden mogen worden verwacht;

6.3.

Indien hiertoe aanleiding bestaat, is het Tjoiz toegestaan om een ingeschakelde derde te vervangen. Tjoiz
draagt er in dat geval zorg voor dat de eventuele vervanger beschikt over de voor de uitvoering van de
overeenkomst vereiste opleiding, kennis en ervaring die tenminste gelijkwaardig is die van degene die hij
vervangt;

6.4.

De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Tjoiz aangeeft dat deze noodzakelijk
zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te
begrijpen dat deze daarvoor noodzakelijk zijn, tijdig aan Tjoiz worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering
van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Tjoiz zijn verstrekt, heeft Tjoiz het recht de
uitvoering van overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens
de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen;

6.5.

Tjoiz is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Tjoiz is uitgegaan van de door
de opdrachtgever verstrekte gegevens, waarvan later blijkt dat ze onjuist of onvolledig zijn (geweest), tenzij
deze onjuistheid of onvolledigheid voor Tjoiz kenbaar behoorde te zijn;

6.6.

In het geval dat Tjoiz, de door Tjoiz ingeschakelde derde en /of de deelnemer uit hoofde van deze
overeenkomst werkzaam en/of actief is/zijn op locatie van de opdrachtgever, dan zal opdrachtgever Tjoiz,
de derde en/of de deelnemer in staat stellen om de werkzaamheden/activiteiten naar behoren te kunnen
verrichten en kosteloos te voorzien van een adequate werkruimte, faciliteiten en materialen, die nodig zijn
voor de uitvoering van de werkzaamheden/activiteiten;

6.7.

Opdrachtgever is gehouden om in het geval het vorige lid van toepassing is zorg te dragen voor een
werkplek die dusdanig is ingericht dat aan alle wettelijke voorschriften op het gebied van
arbeidsomstandigheden is voldaan;

6.8.

Opdrachtgever is in het geval van toepasselijkheid van het zesde lid van dit artikel tevens verplicht om de
ruimten waarin en eventuele materialen waarmee de werkzaamheden/activiteiten moeten worden
verricht, op een wijze in te richten en te onderhouden die redelijkerwijs noodzakelijk is, alsmede die
maatregelen te treffen en aanwijzingen te geven, die redelijkerwijs noodzakelijk zijn, om te voorkomen dat
Tjoiz, derde en/of deelnemer in de uitvoering van de werkzaamheden/activiteiten schade lijdt;

6.9.

Opdrachtgever zal derhalve alle bepalingen van artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek onverkort in acht
nemen en is in dat kader jegens Tjoiz, derde en/of deelnemer volledig aansprakelijk met vrijwaring van Tjoiz;

Op al onze offertes, documenten en op de uitvoering van projecten zijn onze Algemene Voorwaarden van
toepassing. De samenwerking en de voorwaarden worden vastgelegd in een overeenkomst.

6.10.

Indien er sprake is van een leer-/werktraject of een maatprogramma, dan gaat de werkgever na het
succesvol voltooien van het project door de deelnemer met deze een arbeidsovereenkomst aan, mits de
deelnemer nog voldoet aan de door Tjoiz en opdrachtgever vastgestelde selectiecriteria, of anders is
overeengekomen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
7.1.

Een reeks van samenhangende schadegevallen of gebeurtenissen geldt bij toepassing van dit artikel als
één schadegeval of gebeurtenis;

7.2.

Indien Tjoiz aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Tjoiz beperkt tot
maximaal de totale factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de opdracht waarop
de aansprakelijkheid betrekking heeft;

7.3.

De aansprakelijkheid van Tjoiz is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat de
(WA-)verzekeraar aan Tjoiz vergoedt;

7.4.

Tjoiz is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, zoals
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en vertragingsschade etc. of schade veroorzaakt
door hulppersonen, derden en/of deelnemers, die Tjoiz voor, tijdens of na de uitvoering van de
overeenkomst heeft ingeschakeld;

7.5.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is
aan opzet of grove schuld van Tjoiz of haar leidinggevende ondergeschikten;

7.6.

Schade waarvoor Tjoiz op grond van de voorgaande leden mogelijk aansprakelijk is, komt slechts voor
vergoeding in aanmerking, indien opdrachtgever deze binnen dertig dagen na het ontstaan daarvan ter
kennis heeft gebracht van Tjoiz, tenzij opdrachtgever aannemelijk kan maken dat zij deze schade
redelijkerwijs niet eerder heeft kunnen melden;

7.7.

Tjoiz is jegens opdrachtgever nimmer aansprakelijk indien de derde partij tekort schiet in de nakoming van
haar verplichtingen uit de overeenkomst of een onrechtmatige daad jegens opdrachtgever pleegt, ook
niet wanneer Tjoiz met die derde partij een samenwerkingsrelatie heeft;

7.8.

Tjoiz is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van, of voortvloeit uit, het feit dat opdrachtgever
en/of de deelnemer de adviezen van Tjoiz niet opvolgt;

7.9.

Tjoiz is niet aansprakelijk voor het niet (tijdig) behalen van de doelstellingen en/of examens door de

7.10.

Tjoiz is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de overheidsinstelling, het UWV, (onderwijs)instelling

deelnemer;

en/of de deelnemer lijdt in het geval de werkgever niet voldoet aan haar verplichting als opgenomen in
artikel 6.9 van deze voorwaarden en Tjoiz daardoor dus niet aan haar verplichtingen jegens het UWV, de
overheidsinstelling en/of deelnemer kan voldoen;
7.11.

Alvorens Tjoiz voor enige schade aansprakelijk te stellen, is opdrachtgever gehouden Tjoiz in gelegenheid te
stellen een bij de uitvoering van de opdracht gemaakte fout, nalatigheid of gebrekkige nakoming binnen
redelijke termijn voor eigen rekening te herstellen;

7.12.

Alle rechtsvorderingen jegens Tjoiz uit hoofde van wanprestatie of onrechtmatige daad verjaren zes
maanden na de dag waarop de schade is ontstaan of redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, doch
uiterlijk één jaar na de dag waarop Tjoiz tekort is geschoten in de nakoming van de overeenkomst of een
onrechtmatige daad heeft gepleegd.

Op al onze offertes, documenten en op de uitvoering van projecten zijn onze Algemene Voorwaarden van
toepassing. De samenwerking en de voorwaarden worden vastgelegd in een overeenkomst.

Artikel 8. Overmacht
8.1.

Tjoiz is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden
verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende
oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Tjoiz geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Tjoiz niet in
staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval maar niet uitsluitend
verstaan: het ter beoordeling van Tjoiz niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken
van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door opdrachtgever en/of de
deelnemer, dan wel het ontbreken van aanbod van deelnemers door de uitvoeringsinstantie en/of
overheidsinstelling;

8.2.

In geval van overmacht is Tjoiz gerechtigd haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten voor de
duur van de overmacht veroorzakende omstandigheid. Indien deze periode langer duurt dan twee
maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot
vergoeding van schade aan de andere partij;

8.3.

Indien Tjoiz bij het intreden van de overmacht gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of indien
Tjoiz alsdan slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Tjoiz gerechtigd de reeds verrichte,
c.q. nog te verrichten diensten afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever verplicht de
desbetreffende factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst;

Artikel 9. Ziekte, vakantie of annuleren van derde of deelnemer
9.1.

In het geval er sprake is van overlijden of langdurige ziekte van een werknemer van Tjoiz of door haar
ingeschakelde derde, waardoor zij niet meer in staat is om de verplichtingen voortvloeiende uit de
overeenkomst te kunnen vervullen, zal Tjoiz zorg dragen voor een vervanger, die beschikt over de voor de
uitvoering van de overeenkomst vereiste opleiding, kennis en ervaring die tenminste gelijkwaardig is die van
degene die hij vervangt;

9.2.

Als vervanging van de werknemer en/of derde conform het vorige lid niet mogelijk blijkt, dan zijn partijen
gerechtigd om de overeenkomst onmiddellijk en zonder enige verplichting tot schadevergoeding jegens
de andere partij te ontbinden. Tjoiz heeft dan nog wel recht op betaling door opdrachtgever van de reeds
geleverde diensten;

9.3.

Indien sprake is van langdurige ziekte of overlijden van de deelnemer dan geldt hetgeen in het eerste en
tweede lid van dit artikel is bepaald;

9.4.

Tjoiz is niet aansprakelijkheid voor de gevolgen van ziekte, verhindering, het niet, dan wel niet tijdig
reageren, het telefonisch of schriftelijk niet bereikbaar zijn, het niet verschijnen van en/of het annuleren van
de leerwerkovereenkomst door de deelnemer;

9.5.

In het geval sprake is van een niet verschijnen van en/of het annuleren van de praktijkovereenkomst of
leerwerkovereenkomst (trajectplan) door de deelnemer, is Tjoiz gerechtigd om aan deelnemer een bedrag
van € 750,00 exclusief btw in rekening te brengen;

Artikel 10. Prijzen, tarieven en honorarium
10.1.

Alle prijzen zijn in Euro’s en exclusief btw en exclusief reiskosten en –tijd, voor zover niet schriftelijk anders is

10.2.

Tjoiz zal jaarlijks per 01 januari de prijzen en tarieven voor haar producten en diensten aanpassen in verband

overeengekomen;

met de algemene stijging van lonen en prijzen;

Op al onze offertes, documenten en op de uitvoering van projecten zijn onze Algemene Voorwaarden van
toepassing. De samenwerking en de voorwaarden worden vastgelegd in een overeenkomst.

10.3.

Indien er sprake is van buiten de invloedsfeer van Tjoiz liggende prijsverhogende facturen, die zijn ontstaan
na de totstandkoming van de overeenkomst, is Tjoiz gerechtigd de prijzen van haar diensten en/of
producten tussentijds te verhogen en is opdrachtgever verplicht die verhoogde prijs te voldoen.
Opdrachtgever is niet gerechtigd de overeenkomst in verband met die prijsverhoging tussentijds op te
zeggen, tenzij de prijsverhoging meer dan 20% bedraagt.

Artikel 11. Facturering en betaling, rente en buitengerechtelijke kosten
11.1.

Tjoiz factureert opdrachtgever direct na de totstandkoming van de overeenkomst;

11.2.

Facturen van Tjoiz dienen binnen veertien dagen na de factuurdatum te zijn betaald. Bij girale betaling
geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Tjoiz met het
factuurbedrag;

11.3.

In het geval de betaaltermijn als vermeld in het vorige lid de aanvangsdatum van het leer-/werktraject
overschrijdt, dan geldt in afwijking van het vorige lid een betalingstermijn van uiterlijk vijf werkdagen voor
aanvang van het leer-/werktraject;

11.4.

Indien en zolang de opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, is Tjoiz
gerechtigd haar verplichtingen uit hoofde van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst op te
schorten. De gevolgen van die opschorting komen geheel voor rekening en risico van opdrachtgever;

11.5.

Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van hetgeen Tjoiz van hem te vorderen heeft met

11.6.

Indien een geleverde dienst is samengesteld uit meerdere activiteiten en/of diensten, zal zoveel mogelijk

hetgeen hij meent van Tjoiz te vorderen te hebben, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen

een totaalprijs voor de gehele dienst in rekening worden gebracht;
11.7.

Indien de opdrachtgever de juistheid van een onderdeel van de factuur betwist, is hij niettemin gehouden
tot betaling van het niet betwiste gedeelte. Indien en voor zover het betwiste gedeelte alsnog verschuldigd
blijkt, geldt daarvoor de oorspronkelijke factuurdatum;

11.8.

Bij niet, niet tijdige of niet volledige betaling is opdrachtgever, zonder dat daarvoor een voorafgaande

11.9.

Indien betaling niet, niet tijdig of onvolledig heeft plaatsgevonden, dan komen alle redelijke kosten ter

ingebrekestelling vereist is, met onmiddellijke ingang aan Tjoiz de wettelijke (handels) rente verschuldigd;

verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke
kosten worden berekend conform hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Tjoiz
echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk
gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventueel gemaakte gerechtelijke kosten en kosten
voor het treffen van executiemaatregelen zullen eveneens op opdrachtgever worden verhaald.

Artikel 12. Geheimhouding
12.1.

Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun
overeenkomst of in het voortraject bij het tot stand komen van de overeenkomst van elkaar of uit andere
bron hebben verkregen.

12.2.

Tjoiz zal alle informatie betreffende het bedrijf, de bedrijfsvoering, de arbeidsomstandigheden, de
deelnemer en alle overige informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk
behandelen en deze informatie niet aan derden geven, tenzij, en alsdan slechts voor zover, Tjoiz bij of
krachtens een wettelijk voorschrift daartoe is verplicht, of dat zij van opdrachtgever hiervoor toestemming
heeft gekregen. Tjoiz heeft hiervoor een privacy reglement;

12.3.

Tjoiz zal een geheimhoudingsplicht zoals beschreven in de vorige leden opleggen aan haar medewerkers,
alle bij de uitvoering van diensten ingeschakelde derden en deelnemers;

Op al onze offertes, documenten en op de uitvoering van projecten zijn onze Algemene Voorwaarden van
toepassing. De samenwerking en de voorwaarden worden vastgelegd in een overeenkomst.

Artikel 13. Concurrentie- en relatiebeding
13.1.

Het is de opdrachtgever niet toegestaan een bij of voor Tjoiz werkzame persoon of door Tjoiz ingeschakelde
derde, gedurende de periode van looptijd van de overeenkomst tot twee (2) jaar na de beëindiging
hiervan te werk te stellen uit hoofde van een arbeidsovereenkomst, een overeenkomst van opdracht, een
detacheringovereenkomst of uit welken hoofde dan ook, tenzij Tjoiz opdrachtgever daarvoor van tevoren
schriftelijke toestemming heeft verleend;

13.2.

Het is de opdrachtgever gedurende de periode van de looptijd van het offertetraject, de
voorbesprekingen en de overeenkomst tot twee (2) jaar na de beëindiging hiervan niet toegestaan om
relaties van Tjoiz te benaderen, van welke relaties opdrachtgever in het kader van de onderhandelingen,
voorbesprekingen, het offertetraject, gedurende of na de uitvoering van de overeenkomst kennis heeft
gekregen of genomen;

Artikel 14. Intellectuele eigendom en auteursrechten
14.1.

Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Tjoiz zich de rechten en
bevoegdheden voor die Tjoiz toekomen op grond van de Auteurswet.

14.2.

Alle door Tjoiz aan opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten,
ontwerpen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt in het kader van het huidige
project en mogen niet door opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tjoiz
worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, ter kennis van derden gebracht of (in herhaling) voor de
realisatie van vergelijkbare projecten worden gebruikt;

Artikel 15. Boeteclausule
15.1.

Indien opdrachtgever in strijd handelt met één van de bepalingen uit artikelen 12, 13 en 14 van deze
algemene voorwaarden, verbeurt opdrachtgever ten gunste van Tjoiz een dadelijk opeisbare boete,
zonder dat daartoe nog een sommatie of ingebrekestelling is vereist, van
€ 75.000,00 voor iedere overtreding, alsmede een bedrag van € 5.000,00 voor iedere dag –ongeacht of
hierop gebruikelijk wordt gewerkt of niet- dat de overtreding/niet-nakoming voortduurt;

15.2.

Het bepaalde in het vorige lid van dit artikel geldt onverminderd de verplichting tot vergoeding door
opdrachtgever van de volledige aan Tjoiz toegebrachte schade.

Artikel 16. Toepasselijk recht
16.1.

Op alle door Tjoiz uitgebrachte offertes en met haar gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse
recht van toepassing.

16.2.

In geschillen die voortvloeien uit of verband houden met een offerte of overeenkomst van of met Tjoiz, die
tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de rechtbank te ’s-Hertogenbosch bevoegd.

Op al onze offertes, documenten en op de uitvoering van projecten zijn onze Algemene Voorwaarden van
toepassing. De samenwerking en de voorwaarden worden vastgelegd in een overeenkomst.

