
 
 

Algemene voorwaarden Connect Generations d.d. december 2022 

  
ARTIKEL 1 

Definities: 

Bemiddeling: Bemiddeling tussen student en organisatie inclusief begeleiding 

C.G.: Connect Generations, 

Wederpartij: degene met wie C.G. een overeenkomst  sluit dan wel degene die partij is bij een 

overeenkomst die tot stand komt door bemiddeling van C.G. 

Overeenkomst: Elke overeenkomst waarbij C.G. partij is dan wel die door bemiddeling van C.G. 

tot stand is gekomen. 

 
ARTIKEL 2 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en alle 

overeenkomst met C.G., of tot stand gekomen door bemiddeling van C.G., en worden kosteloos 

ter hand gesteld c.q. toegezonden bij ieder eerste op een Overeenkomst gericht contact. 

 
ARTIKEL 3 

Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mocht- 

ten worden, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden volledig van 

toepassing. Betrokken (rechts-)personen en C.G. zullen alsdan in overleg treden teneinde 

nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen vast te stellen. 

 
ARTIKEL 4 
Alle schriftelijke offertes en/of aanbiedingen van C.G.  zijn onder voorbehoud van (tik)fouten en 
komen 7 dagen na verzending te vervallen, tenzij een termijn voor aanvaarding is vermeld, in 
welk geval deze termijn geldt. C.G. is gerechtigd om een aanbod voor het verlopen van de 
termijn in te trekken. 
C.G. is niet gebonden aan mondelinge offertes, aanbiedingen of overeenkomsten, tenzij zij deze 
schriftelijk heeft bevestigd. 
 
ARTIKEL 5 
C.G. is gerechtigd om derden in te schakelen voor de uitvoering van de Bemiddeling of 
Overeenkomst. 
 
ARTIKEL 6 
De Wederpartij draagt ervoor zorg dat de eventueel voor uitvoering van de Bemiddeling of 
Overeenkomst redelijkerwijs vereiste gegevens tijdig en in de door C.G. gewenste vorm worden 
aangeleverd. 
De Wederpartij draagt ervoor zorg dat alle aan C.G. verstrekte informatie volledig en juist is. 
De Wederpartij zal C.G. informeren over alle ontwikkelingen die relevant kunnen zijn voor de 
correcte uitvoering van de Overeenkomst of Bemiddeling. 
C.G. dient voor de uitvoering van de Bemiddeling op de vooraf afgestemde tijdstippen toegang te 
krijgen tot de verblijfsunits waarop de Bemiddeling ziet. 



De Wederpartij vrijwaart C.G. voor alle schade die ontstaat ten gevolge van de niet juiste 
nakoming van de in dit artikel opgenomen verplichtingen. 
 
ARTIKEL 7 

De Wederpartij vrijwaart C.G. voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de 

bemiddeling schade lijden, die aan de Wederpartij is toe te rekenen. 

De Wederpartij vrijwaart C.G. voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van 

intellectuele eigendom op door de Wederpartij verstrekte gegevens, die bij de bemiddeling 

vanwege C.G. worden gebruikt. 

 
ARTIKEL 8 

Onverminderd de specifieke regeling in een Overeenkomst kan C.G. die Overeenkomst opzeg- 

gen indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming vanwege C.G. 

onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan 

wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde 

instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet mag worden gevergd. 

C.G. is in elk geval bevoegd om een Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen indien: 

a. De Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, of surseance van betaling, een 

(onderhands) schuldeisersakkoord wordt aangeboden of om toepassing van de WSNP-

regeling wordt verzocht. 

b. De Wederpartij in opspraak raakt. 

 
ARTIKEL 9 

Zowel de Wederpartij als C.G. zijn niet gehouden tot het nakomen van een verplichting, indien zij 

daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en 

noch krachtens wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen 

voor hun rekening komt. 

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in 

de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet- 

voorzien, waarop C.G. of de Wederpartij geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor C.G. of 

de Wederpartij niet in staat zijn de verplichtingen na te komen. Zowel Wederpartij als C.G. kunnen 

gedurende een periode dat de overmacht voortduurt, de verplichtingen opschorten. Indien de 

periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te 

ontbinden zonder verplichting tot vergoeding van enige schade ontstaan door de overmacht aan 

de ander. 

Indien de Wederpartij C.G. na ontbinding van een overeenkomst verzoekt de bemiddeling aan 

een derde over te dragen, kunnen eventuele extra daarmee samenhangende kosten voor C.G. 

aan de Wederpartij in rekening worden gebracht. 

 

ARTIKEL 10 

De Wederpartij is verplicht om eventuele klachten in verband met de Dienstverlening of een 

Overeenkomst binnen 7 dagen schriftelijk of per e-mail bij C.G. te melden. Deze verplichting geldt 

op straffe van verval van elke mogelijke aanspraak tegenover C.G.  

 

ARTIKEL 11 

C.G. behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die C.G. in deze toekomen op grond van 

de Auteurswet. 

Alle door C.G. verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten enz. zijn 

uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Wederpartij en mogen niet door de Wederpartij 

zonder voorafgaande toestemming van C.G. worden verveelvoudigd, openbaargemaakt, of ter 

kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de stukken anders voortvloeit. 

C.G. behoudt het recht de door de bemiddeling toegenomen kennis voor andere doeleinden te 

gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 

 
ARTIKEL 12 



Indien de C.G. naar aanleiding van de bemiddeling aansprakelijk wordt geacht voor schade, dan 

is deze beperkt tot het navolgende: 

a. C.G. is slechts direct aansprakelijk te stellen voor de doelmatigheid van de bemiddeling, 
voor zover de feitelijk te verstrekken schadevergoeding wordt gedekt door de vanwege 
C.G. met een verzekeraar afgesloten verzekering ter zake conform de op dat moment 
geldende polisvoorwaarden. 

b. Schadevergoeding kan eveneens worden beperkt wanneer de Wederpartij acties van 
C.G., gericht op beperking van dreigende schade, geheel of gedeeltelijk verhindert 
alsmede wanneer de Wederpartij C.G. belemmert in de contacten met de verzekeraar. 

c. C.G. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, 
gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door stagnatie. Ook is C.G. nimmer 
aansprakelijk voor de kwaliteit of kwantiteit van door derden geleverde zaken of diensten, 
waarbij C.G. een dienst heeft verleend of op enige andere manier indirect is betrokken. 

 
ARTIKEL 13 

Indien de Wederpartij zich niet aan de gesloten overeenkomst houdt, volgt schriftelijk 

ingebrekestelling door C.G. Indien geen gehoor wordt gegeven aan de ingebrekestelling, is 

C.G. gerechtigd om 15% buitengerechtelijke incassokosten en wettelijke handelsrente in 

rekening te brengen. 

 
ARTIKEL 14 

Door een overeenkomst aan te gaan met of door bemiddeling van C.G. stemt de Wederpartij-

organisatie ermee in dat C.G. de enige aanbieder voor intramurale student-vrijwilligers is 

binnen de betreffende organisatie en zegt zij toe dergelijke dienstverlening niet door een ander 

uit te laten voeren. 

 
ARTIKEL 15 

De persoonlijke gegevens die worden vermeld in het contract worden uitsluitend voor eigen 

doeleinden gebruikt en bij beëindiging van het contract vernietigd. 

 

ARTIKEL 16 

Regels van discriminatie en omgangsvormen. 

De omgangsvormen worden begrensd door wat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is. 

Zowel C.G. als de Wederpartij dienen alle personen en organisaties te respecteren waarmee 

zij in het kader van de opdrachten in contact komen, zich bewust te tonen van de opvattingen 

en eigenschappen van anderen en respect te hebben voor de Nederlandse democratie, de 

rechtsstaat en het leefmilieu. 

 
ARTIKEL 17 
Op alle tussen de Wederpartij en C.G. gesloten overeenkomsten is enkel Nederlands recht van 
toepassing. 
Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij 
dwingendrechtelijk een andere rechter bevoegd is. 
 
(versie december 2022) 


