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Algemene Voorwaarden FCB 
 

 

Artikel 1 – Definities 

In deze Algemene Voorwaarden zullen de navolgende begrippen de betekenis hebben als in dit 
artikel gedefinieerd: 

FCB  Stichting FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken, gevestigd  
aan de Koningin Wilhelminalaan 3 te 3527 LA Utrecht  

Overeenkomst  De schriftelijke neerslag van de rechten en plichten van zowel FCB als  
de Wederpartij ten aanzien van de door Wederpartij te leveren 
goederen en / of te verrichten diensten 

Partij resp. Partijen  FCB of de Wederpartij respectievelijk FCB en de Wederpartij 

Wederpartij  De derde met wie een Overeenkomst tot levering van goederen of  
verrichten van diensten wordt aangegaan 

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen tot het doen van een 
aanbieding en op alle overeenkomsten voor het leveren van goederen of verrichten van diensten 
welke door of namens FCB worden aangegaan. 
 
Indien een overeenkomst tot het verrichten van diensten wordt aangegaan met het karakter van 
detachering waarbij de Wederpartij derden gebruikt, ontstaat hierdoor geen arbeidsverhouding 
tussen FCB en deze derden doch zal deze overeenkomst het karakter van een overeenkomst tot 
opdracht hebben. 
 
Voorwaarden van derden, ongeacht de aard of strekking, zijn niet van toepassing en worden 
uitdrukkelijk afgewezen. 
 
Wijzigingen, aanvullingen of beperkingen op deze voorwaarden zijn slechts dan van kracht indien 
zij schriftelijk, voorafgaande aan de voorgenomen wijziging, aanvulling of beperking door een 
bevoegd vertegenwoordiger van FCB zijn aanvaard; deze aanvaarding zal slechts van toepassing 
zijn op de daartoe aangewezen overeenkomst en geen werking hebben op eventuele verdere 
overeenkomsten met dezelfde Wederpartij. 
 
Indien de Wederpartij gebruikt maakt van derden voor het geheel of gedeeltelijk uitvoeren van de 
overeenkomst, zullen deze voorwaarden onverkort van toepassing zijn op de prestatie door deze 
derden te leveren. De Wederpartij zal hiervoor zorg dragen en op eerste verzoek van FCB hiervan 
bewijs aanleveren. In geen geval komt er een directe rechtsverhouding tussen FCB en deze derden 
tot stand. 
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Artikel 3 – Totstandkoming van een overeenkomst 
 
Een aanvraag tot het uitbrengen van een offerte door FCB is vrijblijvend en niet bindend voor FCB. 
FCB is niet gehouden enige aanbieding van een Wederpartij te aanvaarden noch verplicht te zijn 
enige overeenkomst met een Wederpartij/potentiële wederpartij aan te gaan. 
 
Een overeenkomst is slechts bindend indien deze schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger 
van FCB is aangegaan; mondelinge opdrachten zijn slechts bindend indien deze schriftelijk worden 
bevestigd. 
 
Wijzigingen en / of aanpassingen in de overeenkomst zijn slechts bindend ten opzichte van FCB 
indien zij schriftelijk door FCB voorafgaande aan de wijziging en / of aanpassing zijn 
overeengekomen. 
 

Artikel 4 – Betaling 
 
Facturen van Wederpartij dienen onder vermelding van het inkoopordernummer en onder 
overlegging van bewijsstukken gezonden te worden aan de afdeling Financiële Administratie van 
FCB. 
 
Voor de levering van goederen geldt dat 80 % van de factuurwaarde betaalbaar zal zijn op het 
overeengekomen moment van aflevering en 20 % van de factuurwaarde op het moment van 
definitieve acceptatie van de goederen door FCB, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 
 
Betaling van de facturen door FCB geschiedt binnen dertig dagen na ontvangst van de factuur, 
netto, op een door de Wederpartij aangegeven rekening van een in Nederland gevestigde bank; 
indien betaling dient te geschieden op een rekening van een bank buiten Nederland gevestigd, 
komen alle kosten daaraan verbonden voor rekening van de Wederpartij. 
 
FCB houdt zich uitdrukkelijk het recht voor verschuldigde betalingen aan Wederpartij te 
compenseren met uitstaande vorderingen op Wederpartij dan wel met aan Wederpartij 
verschuldigde betalingen uit hoofde van een aan haar toegekende subsidie. 
 

Artikel 5 – Intellectuele eigendom 
 
Alle intellectuele eigendomsrechten op goederen en / of diensten ontwikkeld door de Wederpartij in 
opdracht van FCB berusten uitsluitend bij FCB. De Wederpartij is gehouden medewerking te 
verlenen aan het vestigen van deze rechten en onthoudt zich van het vestigen van enigerlei recht 
ten behoeve van zichzelf. 
 
Wederpartij garandeert FCB dat bij het ontwikkelen en het gebruik door FCB van hiervoor bedoelde 
goederen en/of diensten geen inbreuk wordt gemaakt op eigendomsrechten van enige derde dan 
wel - indien en voor zover nodig - een gebruiksrecht voor FCB heeft verworven bij de rechtmatige 
belanghebbende van die rechten; Wederpartij vrijwaart FCB uitdrukkelijk tegen enigerlei aanspraak 
van enige derde ter zake. Eventuele kosten van een 
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gebruiksrecht zijn voorafgaande aan het aangaan van de overeenkomst inzichtelijk voor FCB 
gemaakt. 
 
Alle gegevens verkregen door een Wederpartij op grond van werkzaamheden verricht voor of ten 
behoeve van FCB worden het volledige eigendom van FCB; wederpartij is niet gerechtigd zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van FCB enig gebruik te maken van deze gegevens, noch 
ten eigen behoeve, noch ten behoeve van enige derde. 
 

Artikel 6 – Geheimhouding 
 
Partijen verbinden zich wederzijds tot het geheimhouden van de in het kader van de overeenkomst 
aan elkaar ter beschikking gestelde informatie en bedoelde informatie slechts te gebruiken voor de 
overeengekomen prestatie. 
Elke Partij zal deze verplichting tot geheimhouding tevens opleggen aan elke derde die zij gebruikt 
voor de uitvoering van de overeenkomst. 
 

Artikel 7 – Publiciteit 
 
Wederpartij zal geen publiciteit geven aan het feit dat zij een overeenkomst heeft gesloten met FCB 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FCB en na verkregen goedkeuring van de 
inhoud van deze mededeling door FCB. Wederpartij is gehouden FCB omtrent een voornemen tot 
publiciteit tijdig te informeren. 
 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid Wederpartij 
 
Wederpartij is aansprakelijk voor de directe schade die FCB lijdt ten gevolge van niet, niet tijdig of 
gebrekkig voldoen aan haar verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst met FCB. 
Wederpartij voert de overeenkomst uit voor eigen rekening en risico en is gehouden adequate 
verzekeringen af te sluiten voor de door hem te leveren prestatie alsmede voor schade veroorzaakt 
door zijn werknemers of derden die hij gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst. 
 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid FCB 
 
Wederpartij vrijwaart FCB voor elke aansprakelijkheid tot schadevergoeding tenzij de schade is te 
wijten aan opzet of schuld van FCB. In dit geval zal de schadevergoeding beperkt zijn tot de directe 
en aantoonbare schade die de Wederpartij heeft geleden tot een maximum van Euro 900.000 voor 
alle schade voortvloeiende uit een zelfde oorzaak. 
 

Artikel 10 – Duur van de overeenkomst en tussentijdse opzegging 
 
Indien de overeenkomst betrekking heeft op het leveren van goederen, eindigt de overeenkomst 
van rechtswege op het moment dat de goederen geleverd zijn en definitief geaccepteerd door FCB, 
onverminderd de aanspraken van FCB op grond van het gemene recht, garantie bedingen en 
bedingen ten aanzien van onderhoud en service. 
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Indien de overeenkomst betrekking heeft op het leveren van diensten, eindigt de overeenkomst 
van rechtswege op het moment waarop de overeengekomen dienst is geleverd en definitief is 
geaccepteerd door FCB, tenzij de overeenkomst ziet op het verrichten van een prestatie, in welk 
geval de overeenkomst eerst eindigt op het moment dat de overeengekomen prestatie tot 
tevredenheid van FCB is verricht. 
 
Wederpartij is zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in 
gebreke indien de Wederpartij niet, niet-tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting 
voortvloeiende uit de overeenkomst of uit deze voorwaarden. 
 
Indien de Wederpartij voorlopige surseance van betaling of surseance van betaling aanvraagt dan 
wel op eigen verzoek of het verzoek van een derde failliet wordt verklaard, wordt de overeenkomst 
van rechtswege beëindigd. 
 
FCB is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden indien de Wederpartij 
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FCB een deel of een geheel van haar 
verplichtingen overdraagt aan een derde; FCB is alsdan niet gehouden tot het vergoeden van enige 
schade aan Wederpartij en FCB behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten voor de door FCB door deze 
overdracht geleden of te lijden schade op Wederpartij te verhalen. 
 

Artikel 11 – Duurovereenkomsten 
 
Indien de overeenkomst inhoudt dat de Wederpartij gedurende een langere periode een regelmatig 
terugkerende prestatie dient te leveren, dan is FCB desalniettemin gerechtigd de overeenkomst 
tussentijds op te zeggen: 
- met inachtneming van een opzegtermijn van een kalendermaand indien de duur van de 

overeenkomst beperkt is tot maximaal 24 kalendermaanden, 
- met inachtneming van een opzegtermijn van drie kalendermaanden, indien de duur van de 

overeenkomst langer is dan 24 kalendermaanden, zonder daardoor tot enige schadevergoeding 
aan de Wederpartij verschuldigd te zijn. De opzegging zal schriftelijk geschieden per 
aangetekend schrijven. 

 
Artikel 12 – Overmacht 
 
FCB is steeds gerechtigd enige overeenkomst te ontbinden indien op grond van enige maatregel 
van de subsidiegever haar de benodigde middelen om haar taken en de daaruit voortvloeiende 
overeenkomst(en) met derden uit te voeren, worden verminderd dan wel geheel beëindigd. 
 
Zulke vermindering of beëindiging zal voor FCB gelden als overmacht en FCB zal in dit geval niet 
gehouden zijn tot vergoeding van enige schade aan de Wederpartij, onverminderd de verplichting 
van FCB zich in te spannen om de gevolgen van de beëindiging voor de Wederpartij zo gering 
mogelijk te doen zijn. 
 
Artikel 13 – Toepasselijk recht en geschillen 
 
Op alle overeenkomsten tussen FCB en een Wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van 
toepassing. Geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de 
bevoegde rechter te Utrecht. 
 

Utrecht, februari 2013 
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