Algemene Voorwaarden

Thoen tot Nu. Historische concepten en projecten

Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten (hierna te noemen de
‘overeenkomst’) waarbij Thoen tot Nu. Historisch concepten en projecten (hierna te noemen Thoen),
gevestigd te Rotterdam, diensten aan opdrachtgever levert en / of beschikbaar stelt. Thoen,
ingeschreven onder nummer 24389251 bij de Kamer van Koophandel, is een bureau onderzoek,
conceptontwikkeling, educatie, publicatie en presentatie op het gebied van cultuur en geschiedenis.

Definities
Opdracht:

Verzoek om diensten, bestaande uit onderzoek, conceptontwikkeling,
onderwijs, presentaties en publicaties.

Opdrachtgever:

Partij die zich met opdracht tot Thoen wendt.

Overeenkomst:

Schriftelijke weergave van opdracht en prijsafspraken tussen opdrachtgever
en Thoen.

Artikel 1
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden deze voorwaarden geacht door opdrachtgever te
zijn geaccepteerd. Door het enkele feit van een opdracht aan Thoen doet opdrachtgever afstand van
eventuele zijnerzijds bestaande voorwaarden, hoe ook genaamd en op welke wijze ook gedeponeerd,
zodat op alle overeenkomsten slechts onderhavige voorwaarden van toepassing zijn. Verwijzingen
van opdrachtgever naar eigen voorwaarden worden niet aanvaard, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk
anders is overeengekomen. Het ontstaan van een dergelijke overeenkomst mag niet worden afgeleid
uit de omstandigheid dat Thoen een mededeling van opdrachtgever dat deze zijn eigen voorwaarden
van toepassing verklaart, onweersproken laat.

Artikel 2
Indien enige bepaling(en) van deze algemene voorwaarden dan wel van een met inachtneming van
deze voorwaarden gesloten overeenkomst, naar rechterlijk oordeel niet (rechts)geldig blijk(t)(en) te
zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht en gaat opdrachtgever ermee akkoord dat de
betreffende bepaling(en) word(t)(en) geconverteerd in een rechtens aanvaardbare bepaling, tenzij de
(rechts)ongeldigheid het wezen van de overeenkomst raakt.

Artikel 3
Indien zich omstandigheden voordoen die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst niet
voorzienbaar waren en nakoming van de overeenkomst substantieel beïnvloeden, zullen partijen in
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gezamenlijk overleg en naar redelijkheid en billijkheid een oplossing vinden die recht doet aan de
belangen van beide partijen in het kader van de overeenkomst.

Artikel 4
Alle door opdrachtgever verschuldigde bedragen worden door opdrachtgever betaald binnen 14
dagen na factuurdatum door storting binnen deze termijn op een door Thoen aan te wijzen bank- of
girorekening. Afwijkende betalingsafspraken binden uitsluitend wanneer deze schriftelijk zijn
overeengekomen.

Artikel 5
Een beroep van opdrachtgever op enige aftrek of verrekening is nimmer toegestaan. Opdrachtgever
doet van het recht hierop uitdrukkelijk afstand.

Artikel 6
Indien de opdrachtgever in verzuim is en/of Thoen goede gronden heeft te vrezen dat opdrachtgever
niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen zal voldoen, is Thoen, zonder tot enige
schadevergoeding te zijn gehouden en onverminderd haar overige rechten, gerechtigd van
opdrachtgever vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen, voorts de uitvoering van de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, tevens overeengekomen betalingstermijnen, al
dan niet betrekking hebbende op andere overeenkomsten, te herroepen, als gevolg waarvan
openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden. Thoen is ten slotte gerechtigd haar
verplichtingen uit andere overeenkomsten met opdrachtgever op te schorten.

Artikel 7
Thoen neemt strikte vertrouwelijkheid in acht ten aanzien van informatie gerelateerd aan opdrachten
alsmede ten aanzien van overige ontvangen informatie van vertrouwelijke aard. Behoudens
voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever zal Thoen dergelijke informatie welke
haar ter beschikking staat, niet aan derden ter inzage geven, ter beschikking stellen of bekend maken.
Thoen verplicht haar medewerkers en voor haar werkende derden deze geheimhoudingsbepalingen
na te leven.

Artikel 8
Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde, behoudt Thoen zich de
rechten en bevoegdheden voor die Thoen toekomen op grond van de Auteurswet. Alle door Thoen
verstrekte stukken, zoals onderzoeksrapporten, teksten en overige publicaties, enz., zijn uitsluitend
bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande
toestemming van Thoen worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden
gebracht.
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Artikel 9
De rechter in de vestigingsplaats van Thoen is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen,
tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Thoen het recht het geschil voor te leggen aan de
volgens de wet bevoegde rechter. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich
tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Op elke
overeenkomst tussen Thoen en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 10
Thoen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, noch jegens de opdrachtgever noch jegens derden,
in verband met de door Thoen voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

Artikel 11
Thoen behoudt zich het recht voor opdrachten van opdrachtgevers te weigeren.
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