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Artikel 1. – Inleiding 
Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer van overeenkomsten van Dutch Medical 
College B.V. voor het verzorgen van opleidingen en aanverwante dienstverlening. 
Artikel 2. - Definities 
In het hiernavolgende wordt verstaan onder: 
1. DMC: Dutch Medical College B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het 

handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder KvK-nummer 
09130242;  

2. Opdracht: 
2.1. de opdracht van een Opdrachtgever aan DMC om een opleiding te verzorgen, al 

dan niet ten behoeve van het personeel van de desbetreffende organisatie;  
2.2. de opdracht van Opdrachtgever aan DMC tot het vervaardigen en leveren van 

onderwijsmateriaal in welke vorm dan ook;  
2.3. de opdracht om diensten te verrichten, zoals advisering, detachering en 

examinering, alles in de ruimste zin des woords.  
3. Opdrachtgever: Elk bedrijf, elke instelling of elke particulier die met DMC onderhandelt 

over het verstrekken van een opdracht dan wel aan DMC een opdracht heeft gegeven; 
4. Overeenkomst(en): de overeenkomst(en) die tussen Opdrachtgever en DMC tot stand 

komen terzake van het uitvoeren van opdrachten; 
5. Website: de homepage, bestand en/of bestanden met informatie in stand gehouden door 

c.q. voor DMC op het internet; thans bekend onder de URL: www.dmc.nl en 
www.dutchmedicalcollege.nl; 

6. Deelnemer(s): de door Opdrachtgever opgegeven personen, dan wel de personen die 
zichzelf opgeven voor deelname aan een door DMC verzorgde opleiding; 

7. Opleiding(en): een door DMC verzorgde opleiding, training, her- en bijscholing, studie- of 
themadag, workshop dan wel enige andere vorm van opleiding. Een opleiding wordt in 
beginsel in opdracht van een opdrachtgever en in besloten kring voor door opdrachtgever 
aan te wijzen (groep van) deelnemers verzorgd; 

8. Aanmelding: de inschrijving van een deelnemer voor een opleiding waarbij een 
overeenkomst wordt aangegaan om onderwijs te ontvangen; 

9. Onderwijsmateriaal: Opleidings-, les- of instructiemateriaal, documentatie, dictaten, syllabi, 
elektronische leermiddelen of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat voor de 
uitvoering van een opleiding of opdracht wordt gebruikt. 

Artikel 3. – Toepasselijkheid 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten 

alsmede op de na aanbieding tot stand gekomen overeenkomsten en/of rechtshandelingen 
van DMC met Opdrachtgever ongeacht de woon - of vestiging plaats(en) van de bij die 
overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar die overeenkomst tot 
stand gekomen is dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd. 

2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk 
schriftelijk zijn overeengekomen. Afwijkingen gelden alsdan uitsluitend voor de 
overeenkomst waarbij die afwijking is overeengekomen. 

3. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere 
verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk 
alsdan uitgesloten en op alle buitencontractuele relaties tussen partijen. Indien deze 
voorwaarden te zijner tijd worden aangepast, maar hun zakelijke inhoud over het geheel 
genomen niet wijzigt, dan zijn de nieuwe voorwaarden alsdan in plaats van de onderhavige 
voorwaarden van toepassing. 

4. Toepassing van eventuele inkoop- en/of andere voorwaarden van de Opdrachtgever wordt 
uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, dan 
zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen 
tussen DMC en de Opdrachtgever in plaats daarvan bepalingen ter vervanging van de 
nietige c.q. vernietigde bepalingen gelden, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking 
van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen. Partijen zullen voor zover 
gewenst overleggen over de precieze bewoording van deze nieuwe bepalingen. 

6. De bedingen in deze algemene voorwaarden aangaande verplichtingen en aansprakelijkheid 
van DMC worden mede gemaakt en bedongen voor en ten behoeve van de 
rechtsopvolger(s) van DMC, en alle personen die bij of voor DMC werkzaam zijn of waren, 
hetzij als werknemer, adviseur, derde-opdrachtnemer, hetzij in enige andere hoedanigheid 
alsmede voor derden, welke door of voor DMC in de relatie met de Opdrachtgever worden 
ingezet. Deze (rechts)personen kunnen ter afwering van hun aansprakelijkheid een direct 
beroep op deze voorwaarden doen tegenover de Opdrachtgever. Artikel 7:404 BW wordt 
duidelijk uitgesloten. Beperkingen van aansprakelijkheid welke gerelateerd zijn aan 
bedragen gelden voor de totale aansprakelijkheid van DMC en van de door haar 
ingeschakelde derde tezamen en cumuleren niet per aangesproken partij. 

7. Indien Opdrachtgever zorgt voor aanmelding van deelnemer, verplicht Opdrachtgever zich 
jegens DMC deze algemene voorwaarden aan deelnemer bekend te maken en op te leggen. 
Opdrachtgever vrijwaart DMC voor alle claims van deelnemer, als DMC jegens Deelnemer 
geen beroep kan doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden wegens 
schending van Opdrachtgever van voornoemde verplichtingen. 

Artikel 4. – Totstandkoming overeenkomst en annulering 
1. Alle offertes, prijzen en aanbiedingen van DMC zijn vrijblijvend, tenzij hierin schriftelijk 

uitdrukkelijk anders is aangegeven. Het voorgaande geldt eveneens voor het leveren van 
materialen en/of adviezen. 

2. Een door DMC aan de Opdrachtgever uitgebrachte offerte heeft een geldigheid van 21 
dagen na dagtekening van offerte, tenzij anderszins is overeengekomen. 

3. De (elektronische) administratie van DMC geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van tot 
stand gekomen overeenkomst of overeenkomsten met de Opdrachtgever. 

4. De uitvoering van de Opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. 
Derden kunnen daaraan geen rechten ontlenen. 

5. Wijzigingen van de opdracht door Opdrachtgever of deelnemer binden DMC slechts voor 
zover DMC deze wijzigingen schriftelijk aanvaardt of voor zover DMC feitelijk met de 
uitvoering van de gewijzigde opdracht is begonnen. 

6. Voor opleidingen geldt dat na het sturen van onze opleidingsspecificatie naar de 
Opdrachtgever, de Opdrachtgever één werkweek de tijd heeft kosteloos wijzigingen door te 
voeren. Na deze week is DMC gerechtigd per wijziging € 50.00 administratiekosten in 
rekening te brengen. 

7. Alle opgaven van en/of vermeldingen over de diensten en producten, zoals de duur van de 
opleiding, de omvang en technische uitvoering van het onderwijsmateriaal of andere 
werken, gebeuren naar beste weten van DMC, maar kunnen redelijkerwijs afwijken. 

8. Fouten van geringe aard in het onderwijsmateriaal of andere door DMC vervaardigde 
werken, daarbij inbegrepen typografische fouten die geen consequenties voor de 
redactionele inhoud of de illustraties, grafieken, e.d. van het materiaal hebben, kunnen 
geen reden zijn voor afkeuring van het project, weigering van de levering of wijziging van 
de overeengekomen prijs. 

9. Bij onvoldoende Aanmeldingen voor een opleiding heeft DMC altijd het recht een opleiding 
te annuleren en een aanmelding niet te accepteren zonder gehouden te zijn tot vergoeding 
van schade of kosten. 

10. Annuleren van een opleiding door Opdrachtgever of deelnemer kan uitsluitend schriftelijk 
geschieden en bij voorkeur aangetekend. De datum van de poststempel geldt als 
aanzegtermijn van de annulering. Als bewijs van de annulering geldt de schriftelijke 
bevestiging van DMC. De geplande startdatum van de opleiding geldt als uitgangspunt bij 
de afhandeling van de annulering. 

11. Voor opleidingen waarbij al dan niet (delen van) de opleiding of het onderwijsmateriaal 
vervaardigd moet worden, wordt bij annulering meer dan zes (6) weken voor de startdatum 
20% van de vergoeding voor de opleiding in rekening gebracht. Vanaf zes (6) weken tot 
drie (3) weken voor de aanvang is 50% van de vergoeding voor de opleiding verschuldigd. 
Volledige vergoeding (100%) is verschuldigd, indien minder dan drie (3) weken voor 
aanvang van de opleiding wordt geannuleerd. 

12. Tussentijdse beëindiging door Opdrachtgever of deelnemer leidt niet tot aanspraak op 
restitutie van (een deel van) de verschuldigde vergoeding. 

Artikel 5. – Uitvoering van de dienstverlening 
1. Alle door DMC genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond 

van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan haar bekend waren. De 
(leverings)termijnen zullen zo veel mogelijk in acht worden genomen, maar zijn niet te 
beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is 
overeengekomen.  

2. DMC is niet gebonden aan (leverings)termijnen die niet meer verwezenlijkt kunnen worden 
vanwege onvoorziene omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst 
hebben voorgedaan. Indien overschrijding van enige (leverings)termijn dreigt, zullen DMC 
en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk overleggen op welke wijze dit wordt opgelost.  

Artikel 6. – Deelnemers, Lessen, Onderwijsmateriaal. 
1. Toelating van een deelnemer op grond van het voldoen aan de door DMC verstrekte 

toelatingsnormen houdt geen garantie in dat de deelnemer de opleiding met succes zal 
doorlopen c.q. afronden. Indien een opleiding wordt georganiseerd in samenwerking met 
een Opdrachtgever, wordt de selectie van deelnemers in principe aan de Opdrachtgever 
overgelaten. Daarbij zal deze zich zo veel mogelijk houden aan toelatingsnormen van 
DMC.  

2. DMC heeft het recht deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop 
van de opleiding verhinderen, van verdere deelneming aan de opleiding uit te sluiten. 
Uitsluiting laat iedere verplichting tot betaling van het overeengekomen bedrag onverlet. 

3. Aan de opgegeven lesdata en lestijden wordt behoudens overmacht, strikt de hand 
gehouden. DMC is niet gehouden lessen te herhalen voor deelnemers die verhinderd 
waren deze bij te wonen. De betaling van gemiste lessen blijft onverminderd verschuldigd.  

4. In principe worden geen duplicaten van onderwijsmateriaal ter beschikking gesteld. DMC 
kan hierop naar eigen oordeel uitzonderingen maken in die gevallen waarin dit haar op 
grond van bijzondere omstandigheden billijk voorkomt. In een dergelijk geval zullen de 
duplicaten tegen betaling worden verstrekt. 

5. Opdrachtgever verplicht zich werknemers van DMC die in het kader van de overeenkomst 
werkzaamheden op het terrein van Opdrachtgever (gaan) verrichten, dan wel een door de 
opdrachtgever aangewezen locatie, vooraf te informeren over mogelijke gevaren die de 
activiteiten van het bedrijf van Opdrachtgever mee kunnen brengen. Verder dient DMC, 
althans haar werknemer(s), voldoende op de hoogte te worden gebracht van de 
maatregelen die Opdrachtgever heeft getroffen om voornoemde gevaren te verminderen 
en om ongelukken te voorkomen.  

Artikel 7. – Sponsoring 
Het staat DMC vrij om sponsoren aan te trekken, die het doel van DMC ook in financiële zin 
ondersteunen. Tevens kunnen sponsoren naar inzicht van en in overleg met DMC de nodige 
reclame maken.  
Artikel 8. – Rechten van intellectuele eigendom 
1. Het auteursrecht en/of elk ander intellectueel eigendomsrecht op het door DMC 

vervaardigde onderwijsmateriaal of enig ander werk voortvloeiend of verband houdend met 
een opdracht of opleiding, berust bij DMC, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn 
overeengekomen.  

2. Opdrachtgever en deelnemer mogen al het door DMC vervaardigde en/of ter beschikking 
gestelde onderwijsmateriaal of enig ander werk alleen ten eigen behoeve gebruiken. Het is 
zonder voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van DMC niet toegestaan om:  
i) onderwijsmateriaal of enig ander werk geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen 

en/of openbaar te maken door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, 
magnetische schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijk 
raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook elektronisch, mechanisch of 
anderszins.  

ii) onderwijsmateriaal of enig ander werk aan derden af te staan, te verkopen of op 
enig andere wijze geheel of gedeeltelijk ter beschikking te stellen.  

3. Alle informatie die door klanten en/of deelnemers wordt verstrekt is vertrouwelijk voor het 
instituut, haar medewerkers en de docenten. Denk aan geheimhoudingsverklaringen 
inzake bedrijfsgevoelige informatie over bedrijfssituaties, werkprocessen, klantengroepen, 
strategieën. 

Artikel 9. – Overmacht 
1. DMC is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen indien zij daartoe geheel of 

gedeeltelijk verhinderd of bemoeilijkt is, al dan niet tijdelijk, als gevolg van een 
omstandigheid, die niet is te wijten aan een verwijtbare schuld.  
Hieronder wordt mede verstaan een als in de vorige zin bedoelde niet-verwijtbare 
tekortkoming van toeleveranciers van DMC en of derden die DMC voor de uitvoering van de 
overeenkomst inschakelt. 

2. In geval van overmacht aan de zijde van DMC worden haar verplichtingen opgeschort. 
Wanneer de overmacht situatie van DMC langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben 
partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen 
reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, 
zonder dat partijen elkaar iets verschuldigd zullen zijn. 

Artikel 10. – Prijs 
1. De opleidingen van DMC zijn vrijgesteld van BTW (CRKBO), tenzij uitdrukkelijk anders wordt 

vermeld. 
2. Afhankelijk van het kennisniveau van de deelnemers, van tussentijdse aanpassingen van te 

behandelen leerstof en/of tussentijdse aanpassing aan de specifieke omstandigheden die 
tevoren redelijkerwijs niet waren te voorzien, kan de werkelijke duur van de uitvoering van 
de opdracht of van de opleiding korter of langer uitvallen dan DMC had aangegeven. 

3. Wijzigingen in of van een opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de overeengekomen prijs 
en/of de oorspronkelijke planning en levertijd worden aangepast. Deze wijzigingen geven 
geen grond voor ontbinding. Indien Opdrachtgever aan DMC een verzoek tot wijziging van 
de overeengekomen opleiding kenbaar maakt, zal DMC aan Opdrachtgever de 
consequenties daarvan aangeven, waarbij in elk geval wordt aangegeven op welke wijze de 
meerkosten worden gecalculeerd. 

4. De juistheid van nota's en declaraties kan alleen worden betwist indien dit binnen dertig 
dagen na factuurdatum geschiedt. 

5. DMC is voorts - in afwijking van dan wel aanvulling op het in dit artikel gestelde - gerechtigd 
in alle gevallen van verzoeken om informatie omtrent persoonsgegevens dan wel het 
verwijderen ervan voor zover enig voor DMC geldend voorschrift zich daar niet tegen verzet, 
kosten in rekening te brengen bij de verzoeker. 

Artikel 11. – Betaling 
1. Betaling geschiedt in beginsel middels automatische incasso op de rekening van de 

Opdrachtgever, maar in elk geval binnen 10 (tien) dagen na factuurdatum.  
2. Alle betalingen dienen netto zonder aftrek of verrekening te geschieden op het door DMC 

aangegeven (post)bankrekeningnummer.  
3. Indien DMC de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn heeft 

ontvangen, dan zal de Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het 
openstaande bedrag rente verschuldigd zijn van één procent (1%) per maand, waarbij een 
gedeelte van een maand geldt als volle maand, welke aan het begin van de volgende 
maand bij de vordering wordt geteld om rente op te brengen. Indien de Opdrachtgever na 
ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, dan kan de vordering uit handen 
worden gegeven, in welke geval de Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale 
bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en/of 
gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast en de 
in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van 
rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het 
totale bedrag, met een minimum van € 100,00 (honderd euro). 

Artikel 12. – Aansprakelijkheid 
1. DMC is slechts aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever door tekortkomingen van 

DMC en/of diens (niet-)ondergeschikte hulppersonen bij uitvoering van enige tussen partijen 
gesloten overeenkomst, voor zover deze schade gedekt wordt door de 
aansprakelijkheidsverzekering van DMC of maximaal de factuurwaarde van de 
overeenkomst. 

2. DMC aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van 
deelnemer of Opdrachtgever.  

3. Al het door DMC ontwikkelde en/of samengestelde onderwijsmateriaal dan wel ander werk, 
voortvloeiend uit of verband houdend met een opdracht of opleiding, is op zorgvuldige wijze, 
naar beste weten samengesteld. Echter, kan DMC op geen enkele wijze instaan voor de 
juistheid en volledigheid ervan. DMC aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor 
schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, die 
gebaseerd zijn op bedoelde materialen en werken.  

4. Tijdens een opleiding reiken docenten en collega-deelnemers geregeld praktische tips, 
ideeën en mogelijke oplossingen voor (problemen in) de praktijk aan. Hoewel de docent 
erop toeziet dat deze aanbevelingen/adviezen zo verstandig en zinvol mogelijk zijn, kunnen 
DMC en de docent op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van deze 
aanbevelingen/adviezen. DMC en de docenten aanvaarden dan ook geen enkele 
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aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of 
beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde aanbevelingen/adviezen. De deelnemers 
worden met nadruk aangeraden deze aanbevelingen/adviezen niet geïsoleerd te gebruiken 
maar af te gaan op de eigen professionele kennis en ervaring en de eventueel te gebruiken 
aanbevelingen te (doen) controleren voordat zij op de praktijksituatie worden toegepast.  

5. Als Opdrachtgever tekeningen, modellen of andere aanwijzingen in de ruimste zijn van het 
woord ter beschikking stelt ten behoeve van ontwikkeling en/of samenstelling van 
onderwijsmateriaal of andere werken, neemt Opdrachtgever de volle verantwoordelijkheid 
en aansprakelijkheid op zich dat door de vervaardiging van het onderwijsmateriaal of de 
andere werken geen intellectueel eigendomsrecht van derden wordt aangetast dan wel enig 
ander recht wordt geschonden. Opdrachtgever zal DMC tegen alle aanspraken van derden 
uit dien hoofde vrijwaren.  

6. DMC verplicht zich alle door Opdrachtgever verstrekte bedrijfsgegevens zorgvuldig te 
bewaren. Deze gegevens zal DMC niet dan na voorafgaand overleg met Opdrachtgever aan 
derden ter inzage of voor gebruik afgeven dan wel publiceren. Eventuele door 
Opdrachtgever en/of deelnemer aan DMC ter beschikking gestelde gegevens zal DMC 
vrijelijk bij de uitvoering van de opdracht kunnen gebruiken, tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen.  

7. Deelnemer dient de namens DMC gegeven veiligheidsinstructies en -normen in acht te 
nemen. Bij het niet naleven van deze instructies en normen aanvaardt het DMC geen 
aansprakelijkheid voor schade als gevolg hiervan. 

Artikel 13 – Data / Persoonsgegevens 
1. DMC registreert en bewaart persoonsgegevens van de Opdrachtgever. Door het verstrekken 

van de opdracht aan DMC geeft de Opdrachtgever daarmee uitdrukkelijk toestemming voor 
het verwerken van persoonsgegevens van de Opdrachtgever en haar Deelnemers. DMC 
behandelt deze persoonsgegevens in overeenstemming met de (Europese) Algemene 
Verordening Gegevensbescherming. 

2. Op alle persoonsgegevens die DMC van de Opdrachtgever ontvangt of zelf verzamelt bij de 
uitvoering van de Opdracht, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. DMC zal deze 
informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij 
deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is. Deze 
geheimhoudingsplicht is niet van toepassing: 

a. voor zover de Opdrachtgever uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de 
informatie aan derden te verschaffen; 

b. indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is 
voor de uitvoering van de Opdracht; 

c. indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te 
verstrekken; of 

d. indien persoonsgegevens worden verstrekt aan derden in hun hoedanigheid als 
subverwerker. 

3. De Opdrachtgever heeft het recht DMC te verzoeken inzage te verlenen in de – door DMC 
verwerkte – persoonsgegevens van de Opdrachtgever en/of (voor zover van toepassing) 
deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen, tenzij het handhaven van 
deze persoonsgegevens van belang is voor het deugdelijk functioneren van het 
rechtsverkeer. Een verzoek om inzage en/of correctie dient de Opdrachtgever schriftelijk te 
richten aan DMC. De Opdrachtgever met personeel, vennoten of bestuurders, dient (indien 
van toepassing) deze algemene voorwaarden bekend te maken aan de personen die bij 
haar betrokken zijn en van wie DMC persoonsgegevens verwerkt. 

4. De dossiers waarin DMC werkzaamheden in het kader van de Opdracht heeft verricht met 
alle daartoe behorende overige documenten worden digitaal gearchiveerd. Fysieke stukken 
die DMC ter zake van de Opdracht onder zich heeft gekregen worden digitaal door DMC 
bewaard. Op verzoek van de Opdrachtgever en voor zover wettelijk toegestaan kunnen 
fysieke stukken die DMC ter zake van de Opdracht onder zich heeft gekregen terstond na de 
beëindiging van de Opdracht aan de Opdrachtgever worden teruggegeven. Na digitale 
vastlegging en archivering worden deze fysieke stukken en overige fysieke documenten 
vernietigd waarbij waarborgen worden verleend in verband met de geheimhoudingsplicht. 

5. De Opdrachtgever geeft DMC het recht om berichten op digitale wijze met haar en derden te 
communiceren, zich ervan bewust zijnde dat de vertrouwelijkheid van de op deze wijze 
verzonden informatie niet 100% gewaarborgd is of kan worden. 

Artikel 14. – Ontbinding 
1. De Opdrachtgever heeft slechts de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst indien 

DMC, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij 
een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toe kenbaar 
tekortschiet en de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst en 
krachtens de overeenkomst aansprakelijk zou zijn. Indien de Opdrachtgever op het moment 
van de ontbinding als bedoeld en lid 1 van dit artikel reeds materialen en of adviezen ter 
uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, dan zullen deze materialen en/of adviezen 
en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making 
zijn, tenzij DMC ten aanzien van die prestaties en verzuim is. 

2. Indien DMC aansprakelijk is jegens de Opdrachtgever en/of tot nakoming gehouden, is 
DMC, voor zover nakoming nog mogelijk is, alleen gehouden tot nakoming, indien dit naar 
haar redelijk oordeel van haar gevergd kan worden, kan zij de overeenkomst ontbinden.  
DMC zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. 

3. DMC kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst 
door schriftelijke kennisgeving en onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen 
indien  
de Opdrachtgever – al dan niet voorlopige – surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, 
indien de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard of anderszins insolvent 
raakt of indien de onderneming van de Opdrachtgever wordt geliquideerd of beëindiging 
anders dan ten behoeven van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. DMC zal 
wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden. 

4. Bedragen die DMC heeft gefactureerd of zal factureren in verband met hetgeen zij reeds ter 
uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd 
verschuldigd op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. 

Artikel 15. – Toepasselijk recht en geschillen  
1. De overeenkomsten tussen DMC en de Opdrachtgever worden beheerst door Nederlands 

recht. 
2. Geschillen welke tussen DMC en de Opdrachtgever ontstaan naar aanleiding van een door 

DMC met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere 
overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn en waarvoor een minnelijke regeling 
niet mogelijk is, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de uit hoofde des geschil 
bevoegde rechter binnen wiens ressort de hoofdvestiging van DMC is gelegen. Voordat een 
geschil aan de rechter wordt voorgelegd zullen partijen altijd tezamen tot een minnelijke 
oplossing proberen te komen, waarbij indien door beide partijen gewenst een onafhankelijk 
mediator kan worden ingeschakeld. 

Artikel 16. – Conversiebepaling 
Indien een bepaling van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk door enige rechter als onredelijk 
bezwarend wordt gekwalificeerd, wordt deze geacht te zijn geconverteerd in een bepaling die, voor 
zoveel mogelijk het behoud en de strekking daarvan, niet als zodanig kan worden aangemerkt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


