Algemene voorwaarden Matchpoint Betrokken Ondernemen
1 Begrippen
1.1 Stichting Matchpoint Betrokken Ondernemen (ingeschreven in het handelsregister onder nummer
32129574), hierna ‘Matchpoint’, is een intermediair zonder winstoogmerk, die sinds 2001 betrokken
ondernemen en maatschappelijke stages faciliteert en initieert in de regio Amersfoort.
1.2 Onder "Diensten" wordt verstaan: alle door Matchpoint aan opdrachtgever geleverde producten en
diensten, alsmede alle andere door Matchpoint verrichte werkzaamheden, van welke aard ook,
verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk
verzoek van opdrachtgever worden verricht.
1.3 Onder een Overeenkomst wordt verstaan: de overeenkomst van opdracht tussen opdrachtgever
en Matchpoint tot het bemiddelen bij het tot stand brengen van een of meer beoogde
overeenkomst(en) c.q. projecten tussen opdrachtgever en een derde, waaronder Matchplannen
1.4 Onder een Matchplan wordt verstaan: het plan c.q. draaiboek voor een bepaald project voor de
opdrachtgever.
1.5 Onder Founder wordt verstaan: bedrijven die het Betrokken Ondernemen een warm hart
toedragen en zich voor een meerjarige periode met een bijdrage vanaf 3.000 euro per jaar verbinden
aan Matchpoint
1.6 Onder Sociaal aandeelhouder wordt verstaan: een organisatie die betrokkenheid toont bij de
maatschappij waar zij deel van uitmaakt door lid te zijn van het netwerk van Matchpoint en via
Matchpoint minimaal 1 maatschappelijk project per jaar realiseert, door het inzetten van medewerkers,
tijd, middelen, kennis en vaardigheden
1.7 Onder Partners wordt verstaan: maatschappelijke organisaties en scholen.
2 Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten
waarbij Matchpoint Diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn
slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2.2 Niet alleen Matchpoint, maar ook alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht door haar
zijn ingeschakeld, waaronder ook vrijwilligers, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep
doen.
2.3 Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en
vervolgopdrachten.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien één of meerdere tussen partijen overeengekomen bepalingen op enig moment geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens tussen hen bepaalde
volledig van toepassing. Matchpoint en de opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde
nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij

zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt
genomen.
2.6 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere overeengekomen bepalingen
of indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet tussen hen is geregeld, dan dient de
bepaling te worden uitgelegd c.q. de situatie te worden beoordeeld naar de geest van hetgeen tussen
partijen is overeengekomen.
2.7 Indien Matchpoint niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat
de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Matchpoint in enigerlei mate het recht zou
verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden of
overige afspraken te verlangen.
3 Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen van Matchpoint zijn vrijblijvend, tenzij in een aanbieding een termijn voor
aanvaarding is gesteld.
3.2 Matchpoint kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de opdrachtgever
redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke
vergissing of verschrijving bevat.
3.3 De in een aanbieding vermelde bedragen zijn exclusief BTW.
3.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van de aanbieding van
Matchpoint, dan is Matchpoint daaraan niet gebonden, tenzij Matchpoint uitdrukkelijk schriftelijk
daarmee instemt.
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Matchpoint niet tot het verrichten van een gedeelte van
de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
4 Uitvoering overeenkomst
4.1 Indien Matchpoint dit nuttig of noodzakelijk acht, is zij steeds bevoegd zich bij het verrichten van
de Diensten te laten bijstaan door anderen, dan wel de Diensten of een deel ervan te laten uitvoeren
door anderen.
4.2 Is in de Overeenkomst een bepaalde termijn vermeld, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij
overschrijding van een termijn dient opdrachtgever Matchpoint derhalve schriftelijk in gebreke te
stellen en daarbij nog een redelijke termijn te gunnen om alsnog na te komen.
4.3 Indien door Matchpoint of door haar ingeschakelde derden in het kader van de Overeenkomst
werkzaamheden worden verricht op locatie van opdrachtgever of een door haar aangewezen locatie,
draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door Matchpoint in redelijkheid benodigde faciliteiten.
4.4 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Matchpoint aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk
zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Matchpoint worden verstrekt. Indien dergelijke
gegevens niet tijdig aan Matchpoint zijn verstrekt, heeft zij het recht de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan
opdrachtgever in rekening te brengen.
5 Honorering, kosten, facturering en betaling
5.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de vergoeding van
Diensten verleend door Matchpoint op basis van een vast uurtarief, dat door Matchpoint jaarlijks wordt
vastgesteld. Voor de bemiddeling van MaS-leerlingen geldt een vergoeding per leerling.

5.2 Het uurtarief is exclusief BTW en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten,
daaronder mede begrepen reis-,verblijf-, verzend- en administratiekosten, entreekosten en kosten van
versnaperingen, tenzij anders aangegeven.
5.3 Voor zover voor het verrichten van bepaalde Diensten een vaste prijs is afgesproken, zoals onder
meer de jaarlijkse bijdragen die gelden voor de Founders en Sociaal Aandeelhouders, en het verlenen
van de Diensten leidt tot extra werkzaamheden of prestaties die redelijkerwijze niet geacht kunnen
worden in de vaste prijs te zijn begrepen, zal Matchpoint opdrachtgever tijdig informeren over de
financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.
5.4 Matchpoint is bevoegd tussentijds te factureren, alsmede opdrachtgever te vragen een voorschot
te voldoen in verband met te verrichten werkzaamheden of te maken onkosten, alvorens verdere
uitvoering te geven aan de overeenkomst.
5.5 Facturen dienen uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Voorschotdeclaraties
dienen onverwijld te worden voldaan.
5.6 Indien opdrachtgever een aan hem verzonden factuur niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald,
zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist.
5.7 Ingeval van betalingsverzuim is opdrachtgever de op dat moment geldende wettelijke
handelsrente verschuldigd over openstaande vorderingen van Matchpoint.
5.8 Ingeval Matchpoint om haar moverende redenen besluit een vordering wegens niet-betaling van
een of meer facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is opdrachtgever, naast de verschuldigde
hoofdsom en renten, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom en rente.
6 Aansprakelijkheid
6.1 Eventuele aansprakelijkheid van Matchpoint jegens opdrachtgever is in alle gevallen beperkt tot
maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst
waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal het bedrag van de eventuele
uitkering van haar verzekeraar.
6.2 Matchpoint is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6.3 Matchpoint is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Matchpoint is
uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
6.4 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te
wijten is aan opzet of grove schuld van Matchpoint of haar leidinggevende ondergeschikten.
6.5 Opdrachtgever dient zelf zorg te dragen voor adequate verzekeringen, zoals bijvoorbeeld een
evenementenverzekering of een inzittendenverzekering bij vervoer van personen.
7 Intellectuele eigendom
Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen zal Matchpoint de rechthebbende zijn op
eventuele intellectuele eigendomsrechten die uit de uitvoering van de overeenkomst voortvloeien.
Matchpoint heeft het recht de in het kader van de uitvoering van een overeenkomst verkregen kennis
ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover het hierbij niet gaat om uitdrukkelijk
vertrouwelijke informatie van opdrachtgever.
8 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
8.1 Indien opdrachtgever op enige wijze jegens Matchpoint tekortschiet in de nakoming van zijn
verplichtingen uit de Overeenkomst, alsmede in geval van (aanvraag tot) surseance van betaling of

faillissement of liquidatie of staking van (een gedeelte van) de onderneming of organisatie van
opdrachtgever, is Matchpoint gerechtigd de overeenkomst met opdrachtgever geheel of gedeeltelijk,
met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden en/of de (verdere) uitvoering van iedere
overeenkomst met opdrachtgever op te schorten.
8.2 Indien Matchpoint op de voet van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde de Overeenkomst
met de opdrachtgever ontbindt, wordt al wat opdrachtgever aan Matchpoint verschuldigd is,
waaronder eventuele schade en kosten, direct opeisbaar, en is Matchpoint bevrijd van iedere
verplichting aan haar zijde.
8.3 Indien opdrachtgever een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk tussentijds opzegt, dan zal
opdrachtgever gehouden zijn de volledige schade, waaronder reeds gemaakte kosten, aan
Matchpoint te vergoeden.
9 Vrijwaring
Opdrachtgever vrijwaart Matchpoint voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de
uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan (een) andere(n) dan aan
Matchpoint toerekenbaar is. Indien Matchpoint uit dien hoofde door derden mocht worden
aangesproken, dan is opdrachtgever gehouden Matchpoint zowel buiten als in rechte bij te staan en
onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht opdrachtgever in
gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Matchpoint, zonder ingebrekestelling,
gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Matchpoint en derden
daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van opdrachtgever.
10 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op de rechtsverhouding tussen Matchpoint en opdrachtgever is Nederlands recht van
toepassing.
10.2 Ten behoeve van Matchpoint wordt bedongen dat de rechter te Utrecht bevoegd zal zijn van enig
geschil dat tussen Matchpoint en opdrachtgever mocht ontstaan, kennis te nemen.

Deze algemene voorwaarden zijn op 27 augustus 2010 onder nummer 32129574 gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland te Almere.

