Algemene voorwaarden Dienstverlening - Kansis te Breukelen
Artikel 1.

Begrippen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
• Kansis: een stichting, kantoorhoudende te Breukelen, aan de Corridor 8 (3621 ZB), die ten doel heeft het organiseren
van werkplekken en activiteiten voor personen met een arbeidsbeperking dan wel een achterstand tot de arbeidsmarkt,
alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
• Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon die zich in verband met de levering van diensten jegens Kansis heeft
verbonden of met dat doel met deze in onderhandeling is.
• Partijen: de wederpartij en Kansis.
• Rechtsbetrekking: de tussen partijen te sluiten of gesloten overeenkomst alsmede elke wijziging daarvan of aanvulling
daarop, waaronder begrepen daartoe strekkende onderhandelingen, aanbiedingen, offertes, orders en opdrachten
waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.
• Diensten: alle door Kansis aan de wederpartij te leveren diensten die het onderwerp zijn van een overeenkomst.
• Order: iedere opdracht van de wederpartij in welke vorm dan ook.
• Werkprogramma: een formulier waarop de wederpartij in overleg met Kansis een werkomschrijving heeft aangegeven,
zo mogelijk tevens plaats, oppervlakte, tijd en frequentie, op basis waarvan de werkzaamheden worden uitgevoerd.
• Toegevoegde waarde: de factuurwaarde van de laatste factuur verminderd met daarmee verband houdende door
Kansis gemaakte directe kosten.
Artikel 2.

Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle tussen Partijen geldende Rechtsbetrekkingen. Het
accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een order, houdt in ieder geval in dat de wederpartij de
toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de wederpartij, voor de
uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken door Kansis.
3. De toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk door Kansis van de hand
gewezen.
4. De wederpartij, aan wie eenmaal deze voorwaarden ter beschikking zijn gesteld, wordt geacht van de toepasselijkheid
ervan op de hoogte te zijn.
5. De wederpartij wordt geacht de toepasselijkheid van deze voorwaarden mede te aanvaarden met betrekking tot latere
overeenkomsten, al dan niet voortvloeiende uit de eerste Rechtsbetrekking, met Kansis.
6. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk door Kansis worden aanvaard en
vervolgens schriftelijk worden vastgelegd. Indien en voor zover van deze algemene voorwaarden is afgeweken, zonder
dat daarbij de toepasselijkheid van deze voorwaarden uitdrukkelijk is uitgesloten, blijven de overige bepalingen van
deze voorwaarden onverminderd van kracht. Afwijkingen gelden slechts voor de enkele overeenkomst waarop zij
betrekking hebben.
Artikel 3.

Aanbiedingen (offertes)

1. Alle door Kansis gedane aanbiedingen daarbij inbegrepen afbeeldingen, tekeningen, modellen en specificaties en
dergelijke, zijn vrijblijvend tenzij daarbij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld. Kansis is pas gebonden nadat
zij de opdracht schriftelijk heeft bevestigd.
2. Kansis kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de wederpartij had behoren te begrijpen dat de aanbieding
dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
3. Een schriftelijke aanbieding als bedoeld in lid 1 heeft een geldigheidsduur van 30 dagen. Kansis kan deze aanbieding
gedurende deze 30 dagen in welke vorm dan ook herroepen, tot het moment waarop de wederpartij de aanbieding heeft
aanvaard door schriftelijke kennisgeving daarvan aan een bevoegde vertegenwoordiger van Kansis.
4. Een schriftelijke aanbieding als bedoeld in lid 1 kan door Kansis te allen tijde worden ingetrokken en gewijzigd, zo lang
Kansis een op de aanbieding volgende opdracht niet schriftelijk aanvaard.
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5. Kansis behoudt zich het recht voor om orders van derden zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder
rembours te leveren.
6. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de op het moment van afgifte geldende prijzen en omstandigheden. Indien door enige
overheidsmaatregel kostprijsverhogende belastingen, heffingen of invoerrechten worden gewijzigd vóór de aflevering
zal Kansis het recht hebben deze wijzigingen door te berekenen. Dit geldt evenzeer indien is overeengekomen, dat de
prijs vast zal zijn, zonder dat dit kan leiden tot annulering van geplaatste orders door de wederpartij.
7. De door Kansis verstrekte afbeeldingen, tekeningen, modellen en specificaties en dergelijke, blijven haar
onvervreemdbare eigendom en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet aan derden ter inzage of ter
beschikking worden gesteld.
Artikel 4.

Overeenkomst

1. Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Kansis eerst dan tot stand, nadat Kansis een aanbieding
of opdracht schriftelijk heeft bevestigd. De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op de dag, waarop de
(opdracht)bevestiging is gedateerd.
2. Ten opzichte van de wederpartij strekt het schriftelijke aanbod of de orderbevestiging van Kansis tot volledig bewijs van
de inhoud van de overeenkomst, behoudens door de wederpartij te leveren tegenbewijs.
3. De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen ter zake uitdrukkelijk anders
overeenkomen.
De opzegging(stermijnen) worden in de overeenkomst opgenomen.
4. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen
door personeel of namens Kansis gedaan door verkopers, agenten, vertegenwoordigers en andere tussenpersonen,
binden Kansis slechts indien en voor zover deze rechtsgeldig schriftelijk zijn bevestigd door een daartoe bevoegde
vertegenwoordiger van Kansis.
5. Indien daartoe naar haar oordeel gronden zijn, is Kansis gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst haar
verplichtingen op te schorten en alvorens (verder) te presteren, van de koper zekerheid te eisen, dat zowel aan
betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
6. Kansis is bevoegd om - indien dit naar haar oordeel noodzakelijk dan wel wenselijk is - voor een juiste uitvoering van
de opdracht, bij de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, zonder dat daardoor de aan de wederpartij
verstrekte prijsopgaven worden beïnvloed, tenzij partijen ter zake van de kosten uitdrukkelijk anders overeenkomen.
Artikel 5.

Annulering

1. Orders kunnen slechts geannuleerd worden indien en voor zover voldaan is aan alle hierna genoemde voorwaarden:
a) Kansis stemt uitdrukkelijk schriftelijk met de annulering in;
b) de annulering vindt plaats voordat Kansis met de overeen gekomen werkzaamheden is begonnen.
2. De wederpartij is verplicht Kansis te allen tijde te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering
van de order.
3. Indien de wederpartij de aan Kansis verstrekte order geheel of gedeeltelijk annuleert, is de wederpartij verplicht om aan
Kansis 5% van de in de order overeengekomen bedrag te vergoeden en ingeval van een gedeeltelijke annulering tevens
het bedrag dat op de gedeeltelijk verrichte werkzaamheden betrekking heeft, zulks ter beoordeling van Kansis, tenzij
partijen ter zake uitdrukkelijk anders overeenkomen. Het voorgaande geldt onverminderd het recht van Kansis op
schadevergoeding wegens winstderving alsmede van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schaden en
kosten.
Artikel 6.

Prijzen

1. In de tussen partijen te sluiten overeenkomst wordt opgenomen of sprake is van aangenomen werk of van vrij- of
regiewerk. In geval van aangenomen werk worden de werkzaamheden door Kansis verricht op basis van van te voren
overeengekomen prijzen. In alle andere gevallen is sprake van vrij- of regiewerk.
2. Elke prijsopgave is vrijblijvend, tenzij het tegendeel schriftelijk en uitdrukkelijk als zodanig door Kansis aan de wederpartij
is kenbaar gemaakt.
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3. Tenzij anders vermeld zijn alle opgegeven prijzen:
• gebaseerd op de tijdens de aanbieding respectievelijk orderdatum geldende inkoopprijzen, lonen, loonkosten,
sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies, verpakkings- en andere kosten,
• gebaseerd op levering af fabriek, magazijn, of opslagplaats,
• exclusief de kosten van in- en uitlading, vervoer en verzekering,
• exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, vermeld in Nederlandse valuta.
4. Voorts worden de prijzen geïndexeerd conform het tussen partijen overeengekomen systeem zoals schriftelijk
vastgelegd in de betreffende overeenkomst.
5. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst omstandigheden wijzigen, is Kansis gerechtigd in overleg met de
wederpartij een prijsaanpassing door te voeren.
6. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel behoudt Kansis zich het recht voor om stijging van één of
meer van de kostenelementen aan de wederpartij door te berekenen. Een zodanige prijsverhoging zal minimaal 30
dagen voorafgaand aan de datum waarop zij voor het eerst van toepassing zal zijn, schriftelijk door Kansis aan de
wederpartij kenbaar worden gemaakt. De wederpartij is in dat geval bevoegd om binnen zes weken na dagtekening van
de brief afkomstig van Kansis zoals bedoeld in de vorige zin, de overeenkomst te beëindigen.
Artikel 7.

Betaling en incasso

1. Facturering geschiedt op de in de offerte of de overeenkomst genoemde tijdstippen, tenzij Partijen ter zake uitdrukkelijk
anders zijn overeengekomen. Indien de offerte of de overeenkomst hierover niets anders bepaalt, vindt facturering
plaats uiterlijk in de derde week van de kalendermaand of vier-wekelijkse periode.
2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden, verminderd met de aanbetaling, door
overmaking op een door Kansis aan te wijzen bank- of girorekening, en wel binnen 14 dagen na factuurdatum. Het
betreft hier een fatale termijn. Na het verstrijken van de overeengekomen betaaltermijn is de wederpartij in verzuim en
is de wettelijke rente ex. artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek, vermeerderd met 1% per maand verschuldigd, waarbij een
gedeelte van één maand geldt als een volledige maand.
3. De op de bankafschriften van Kansis aangegeven valutadata zijn bepalend voor het tijdstip van betaling.
4. Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening. De door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds
ter afdoening in de eerste plaats van de verschuldigde rente en (invorderings)kosten en strekken vervolgens ter
afdoening van openstaande facturen op basis van anciënniteit, zelfs indien de wederpartij vermeldt dat de voldoening
betrekking heeft op een latere vordering/ factuur.
5. Is de wederpartij in gebreke of verzuim dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor
rekening van de wederpartij, te stellen op tenminste vijftien procent (15%) van al het door de wederpartij verschuldigde
met een minimum van € 250,-. Indien Kansis evenwel aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs
noodzakelijk waren, komen ook deze kosten voor vergoeding in aanmerking. Ook de kosten van een premature
faillissementsaanvraag vallen onder kosten zoals hier bedoeld.
6. Vorderingen van Kansis op de wederpartij zijn direct en ineens opeisbaar indien:
• na het sluiten van de overeenkomst Kansis omstandigheden ter kennis komen die Kansis goede grond geven te
vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
• de wederpartij zijn verplichtingen uit de overeenkomst en/ of onderhavige voorwaarden/ en of afgesproken termijnen
niet stipt nakomt.
In genoemde gevallen is Kansis conform hetgeen bepaald is in vorig artikel van onderhavige voorwaarden, gerechtigd de
verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, de overeenkomst te ontbinden, schadevergoeding te vorderen.
Een en ander sluit niet uit de bevoegdheid van Kansis om gebruik te maken van haar overige rechten, waaronder het recht
op nakoming.
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Artikel 8.

Uitvoering en afwijkingen

1. Werkzaamheden worden zoveel mogelijk overeenkomstig het werkprogramma, de voorschriften, afbeeldingen,
specificaties en/of tekeningen en modellen van de wederpartij uitgevoerd, indien en voor zover daarvan uit de
aanbieding en/of opdrachtbevestiging blijkt. Voor zover niets anders is overeengekomen, zijn alle voor de uitvoering van
de opdracht benodigde (hulp) materialen en speciale gereedschappen voor rekening van de wederpartij. Deze draagt
voor eigen rekening en risico zorgt dat de benodigde zaken, tekeningen en dergelijke tijdig, kosteloos op de juiste plaats
en, voor zover nodig, op de juiste wijze geïnstalleerd ter beschikking van Kansis staan.
2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat kleine afwijkingen noodzakelijk, wenselijk of mogelijk zijn,
kan Kansis de uitvoering naar eigen inzicht wijzigen zonder dat prijsaanpassing plaatsvindt, mits de aldus gewijzigde
werkzaamheden tenminste een vergelijkbare kwaliteit betreft.
3. Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst door de wederpartij geconstateerd wordt, dat de uitvoering van de
werkzaamheden in belangrijke mate afwijkt van het overeengekomen werkprogramma of indien de wederpartij aan de
hand van een tevoren tussen partijen schriftelijk overeengekomen kwaliteitsnormerings- en controlesysteem
constateert, dat het resultaat van de verrichte werkzaamheden duidelijk beneden het tevoren afgesproken niveau blijft,
zal de wederpartij Kansis onverwijld schriftelijk in kennis stellen van de door hem geconstateerde afwijking. Partijen
zullen alsdan in overleg treden over de te nemen maatregelen.
4. Door Kansis vervaardigde afbeeldingen, tekeningen, modellen, specificaties en gereedschappen en dergelijke, blijven
haar onvervreemdbare eigendom, ook indien daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Hulpmaterialen en speciale
gereedschappen als bedoeld in dit artikel, voor zover eigendom van de wederpartij, worden geacht om niet aan Kansis
in eigendom te zijn overgedragen, indien zij nog in de ruimte van Kansis aanwezig zijn na verloop van één jaar na
uitvoering van de laatste opdracht, waartoe zij hebben gediend.
5. Indien van toepassing vindt oplevering van het werk plaats onder de voorwaarden als opgenomen in de tussen partijen
gesloten overeenkomst.
Artikel 9.

Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan; naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen: elke van de
wil van partijen onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer van
Kansis kan worden verlangd. Hieronder wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, werkliedenuitsluiting,
transportmoeilijkheden, brand, geweld, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden,
contingenteringen en bedrijfsstoringen bij Westelijk Gebied van Utrecht c.q. bij haar leveranciers alsmede toerekenbare
tekortkomingen van derden waardoor Kansis haar verplichtingen niet (meer) kan nakomen, en voorts iedere
omstandigheid buiten de macht van Kansis.
2. Kansis heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert,
intreedt nadat Kansis haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Indien naar het oordeel van Kansis de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft Kansis het recht de nakoming van de
overeenkomst op te schorten totdat de omstandigheid die overmacht oplevert is opgeheven.
4. Is naar het oordeel van Kansis de overmacht situatie van blijvende aard, waarmee een periode van langer dan 3
maanden gelijk wordt gesteld, dan zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te
ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. In dit geval is Kansis gerechtigd
betaling te vorderen van de prestaties die ter nakoming van de betreffende overeenkomst reeds zijn verricht als betreft
het een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 10.

Garantie

Garanties op de door Kansis geleverde diensten worden slechts verleend, indien en voor zover schriftelijk overeengekomen
en/of schriftelijk door haar verleend.
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Artikel 11.

Aansprakelijkheid en verzekeringen

1. Kansis is niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, zowel bij de
wederpartij als bij derden, tenzij de wederpartij aantoont dat een en ander te wijten is aan opzet of grove schuld aan de
zijde van Kansis.
2. Kansis is, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Kansis niet aansprakelijk voor beschadiging of vermissing
(diefstal) van aan haar ter beschikking gestelde modellen, tekeningen, gereedschappen en (hulp-) materialen.
3. De eventueel door Kansis te betalen totale schadevergoeding voor directe schade is beperkt tot de Toegevoegde
waarde van de geleverde diensten dan wel tot de door de verzekering aan Kansis maximaal uit te keren
schadepenningen.
4. Onder directe schade worden uitsluitend verstaan:
• de redelijke kosten die de wederpartij zou moeten maken om de prestatie van Kansis aan de overeenkomst te laten
beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien de wederpartij de overeenkomst heeft ontbonden;
• de redelijke kosten gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling
betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden;
• de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze
kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade in de zin van deze voorwaarden.
5. Kansis aanvaardt geen aansprakelijkheid indien de schade zijn oorzaak vindt in het niet nakomen door de wederpartij
van de in de overeenkomst en/ of in de onderhavige voorwaarden gestelde regels of gegeven aanwijzingen van Kansis,
of indien er anderszins sprake is van eigen schuld.
6. Kansis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van verlies en/ of diefstal van zaken.
7. Indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
bedrijfsstagnatie, komt niet voor vergoeding in aanmerking.
8. De aansprakelijkheid van Kansis wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat
slechts indien de wederpartij Kansis onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke
termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Kansis ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar
verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de
tekortkoming te bevatten, zodat Kansis in staat is adequaat te reageren. De wederpartij is niet bevoegd de vermeende
tekortkoming zelf te (doen) herstellen, alvorens Kansis daartoe toestemming heeft gegeven.
9. De wederpartij is gehouden alle door haar aan Kansis ter bewerking of voor andere doeleinden ter uitvoering van een
offerte aan Kansis ter beschikking gestelde zaken hoe ook genaamd, deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden
tegen alle voorkomende risico’s gedurende de tijd dat deze zaken onder beheer en/of in de risicosfeer van Kansis zijn.
10. Ten aanzien van de door in opslag genomen goederen aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid. Wij zullen nimmer
aansprakelijk zijn voor inwerking van temperatuurverschillen, vocht of licht of welke inwerking van buitenaf dan wel als
gevolg van eigen gebrek, ongeacht of de ten opslag gegeven goederen verpakt dan wel onverpakt zijn opgeslagen.
11. Opdrachtgever is jegens ons steeds gehouden alle kosten, schaden en interesten te vergoeden, welke te onze laste
mochten komen als gevolg van breuk, bederf of enig gebrek, voorzien of onvoorzien van de door opdrachtgever in
opslag gegeven goederen.
12. Opdrachtgever is gehouden ons desverlangd aard en inhoud van de in verpakking ten opslag aangeboden goederen
mede te delen. Opdrachtgever is steeds verplicht om ook ongevraagd mededeling te doen van eventuele bijzondere
waarde van ter opslag aangeboden goederen, dan wel brand- of explosiegevaar daarvan.
Artikel 12.

Gebreken; klachttermijnen

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de wederpartij binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk
binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Kansis.
2. Indien een klacht gegrond is, zal Kansis de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit
inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de wederpartij schriftelijk kenbaar
te worden gemaakt.
3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Kansis slechts
aansprakelijk zijn binnen de grenzen van het voorgaande artikel van deze voorwaarden.
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Artikel 13.

Eigendomsrechtvoorbehoud

Kansis behoudt de eigendom van alle door haar aan de wederpartij geleverde goederen voor, totdat alle bedragen die de
wederpartij aan Kansis verschuldigd is, waaronder uitdrukkelijk begrepen rente en kosten van invordering, volledig aan
Kansis heeft voldaan.
Artikel 14.

Ontbinding

Indien de wederpartij niet, althans niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting die voor haar uit deze
voorwaarden en/of enige met Kansis gesloten overeenkomst voortvloeit of na het sluiten van de overeenkomst aan
Kansis omstandigheden ter kennis komen die Kansis goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn
verplichtingen zal voldoen, alsmede ingeval van beslaglegging, surseance van betaling, faillissement onder
curatelenstelling van de wederpartij of de liquidatie, staking, overdracht, fusie van diens onderneming, is de
wederpartij automatisch in verzuim en heeft Kansis het recht de overeenkomst, of een gedeelte daarvan zonder
ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminde rd het recht van Kansis om nakoming
of schadevergoeding te vorderen. Voormeld recht op ontbinding heeft Kansis ook indien zij de wederpartij bij het
sluiten van de overeenkomst heeft gevraagd zekerheid te stellen voor de nakoming van de overeenkomst en deze
zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is, ondanks sommatie.
Artikel 15.

Toepasselijk recht en geschillen

1. Op onderhavige voorwaarden, alsmede op de gehele Rechtsbetrekking is Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt door Kansis uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Alle geschillen worden beslecht door de naar normale regelen van Nederlands Burgerlijk Procesrecht bevoegde rechter.
Artikel 16.

Wijziging van de voorwaarden

Kansis is bevoegd de onderhavige voorwaarden aan te passen. Kansis zal de wederpartij van een wijziging van de
voorwaarden ten minste dertig dagen van te voren op de hoogte stellen. De wederpartij heeft het recht een tussen hem en
Kansis gesloten overeenkomst te beëindigen indien hij niet instemt met de gewijzigde voorwaarden, zulks met ingang van
de datum waarop de aangepaste voorwaarden van kracht worden. Hiervan dient de wederpartij Kansis schriftelijk uiterlijk
vijf werkdagen vóór die datum op de hoogte te stellen. Indien deze kennisgeving Kansis niet tijdig bereikt, wordt deze
geacht niet te zijn gedaan.
Artikel 17.

Slotbepalingen

1. Indien één of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig of op andere wijze niet verbindend zou(den) zijn, wordt
daardoor de geldigheid van de overige artikelen van deze voorwaarden niet aangetast.
2. Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van de overeenkomst voort te duren, blijven na
het einde van die overeenkomst bestaan.
3. Het is Kansis toegestaan de in enige overeenkomst met de wederpartij omschreven rechten en verplichtingen aan
derden over te dragen. In het geval verplichtingen van Kansis worden overgedragen dient Kansis de wederpartij hiervan
voorafgaand op de hoogte te stellen en heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden. Kansis is niet tot
enige schadevergoeding ter zake gehouden.
4. Het is de wederpartij niet toegestaan de overeenkomst of rechten en/ of verplichtingen uit de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk over te dragen aan een derde zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kansis.
5. Indien Kansis op basis van de omstandigheden die haar op dat moment bekend zijn en hadden moeten zijn in alle
redelijkheid meent rechtsgeldig een opschortings-, ontbindings- en / of vernietigingsrecht te kunnen uitoefenen, is Kansis
niet gehouden tot betaling van de wettelijke rente, in het geval later mocht komen vast te staan dat zij bedoelde recht(en)
niet rechtsgeldig heeft uitgeoefend.
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6. Aan de opschriften bij de artikelen komt geen zelfstandige betekenis toe. In deze voorwaarden is een rubricering per
artikel uitsluitend ter identificatie aangebracht. Deze dient bij de interpretatie zo nodig buiten beschouwing te blijven.
7. Van toepassing is steeds de versie van deze voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de
overeenkomst.
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