Algemene Voorwaarden
Artikel 1: Definities
1. De NFG : De Stichting Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (kort: NFG), gevestigd te
Assen, bij de kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 54322553.
2. Contractspartij: de partij waaraan de NFG een aanbieding doet, waarmee de NFG een
overeenkomst aangaat of waarmee de NFG een andersoortige rechtsbetrekking
aangaat.
3. Schriftelijke verklaring: brief, op juiste wijze geadresseerd aan de NFG dan wel een van
haar organen. Een email geldt niet als een schriftelijke verklaring.

Artikel 2: Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en
andere rechtsbetrekkingen waarbij de NFG als partij betrokken is. Een overeenkomst
tussen de NFG en de Contractspartij komt pas tot stand doordat de ene partij
uitdrukkelijk en schriftelijk een schriftelijk aanbod van de andere partij accepteert.
2. Andersluidende afspraken tussen de NFG en de Contractspartij zijn slechts van kracht
indien die schriftelijk zijn overeengekomen. De toepasselijkheid van algemene
voorwaarden die eventueel door de Contractspartij gehanteerd worden, wordt
uitdrukkelijk uitgesloten, hetgeen door de Contractspartij wordt aanvaard.
3. Indien een van onderhavige bepalingen in rechte vernietigd zou worden, behoudt de
rest van deze bepalingen onverkort zijn werking. Partijen treden dan in overleg om
nieuwe bepalingen overeen te komen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde
bepalingen.
4. Indien een van onderhavige bepalingen strijdig zou zijn met de Algemene Voorwaarden
die gehanteerd worden door een van de organen van de NFG dan prevaleren
onderhavige voorwaarden, tenzij in deze voorwaarden anders is bepaald.

Artikel 3 Huur
1. Een overeenkomst van (zaal)huur en alle bijbehorende zaken, komt tot stand doordat
de NFG de aanvraag van de Contractspartij schriftelijk en/of digitaal accepteert. De
NFG is vrij om een aanvraag zonder opgave van redenen te weigeren. De NFG is
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gerechtigd om een reeds gesloten overeenkomst wegens gegronde vrees voor
verstoring van de openbare orde te ontbinden en is in dat geval tot geen enkele
schadevergoeding gehouden.
2. Indien de Contractspartij ruimte huurt bij de NFG , is de NFG gerechtigd om een andere
ruimte ter beschikking te stellen dan overeengekomen, behoudens indien zulks als
evident onbillijk moet worden beschouwd.
3. Tarieven gelden zoals aangeboden. Prijswijzigingen zijn voorbehouden. De
Contractspartij dient gebruik te maken van interne catering. Het staat haar niet vrij om
daarvoor een beroep te doen op een externe partij. De Contractspartij is bevoegd de
overeenkomst zonder opgave van redenen op te zeggen (‘annuleren’).
4. Deze opzegging kan zowel schriftelijke als digitaal gedaan worden en – in aanvulling op
hetgeen onder het kopje ‘opzegging en ontbinding’ is bepaald – alleen indien de
Contractspartij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te
betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten.
a. Bij annulering meer dan 6 maanden voor het tijdstip waarop krachtens de
desbetreffende overeenkomst de ruimte gehuurd zou worden, is de
Contractspartij niet gehouden tot enige vergoeding.
b. Bij annulering meer dan 3 maanden voor bedoeld tijdstip is de Contractspartij
gehouden 10% van de totale overeengekomen kosten aan de NFG te betalen.
c. Bij annulering meer dan 2 maanden voor bedoeld tijdstip is de Contractspartij
gehouden 15% van de totale overeengekomen kosten aan de NFG te betalen.
d. Bij annulering meer dan 1 maand voor bedoeld tijdstip is de Contractspartij
gehouden 35% van de totale overeengekomen kosten aan de NFG te betalen.
e. Bij annulering meer dan 14 dagen voor bedoeld tijdstip is de Contractspartij
gehouden 60% van de totale overeengekomen kosten aan de NFG te betalen.
f. Bij annulering meer dan 7 dagen voor bedoeld tijdstip is de Contractspartij
gehouden 85% van de totale overeengekomen kosten aan de NFG te betalen.
g. Bij annulering 7 dagen of minder voor bedoeld tijdstip is de Contractspartij
gehouden 100% van de totale overeengekomen kosten aan de NFG te betalen.
5. Indien de Contractspartij zonder te annuleren niet verschijnt (no show), is zij gehouden
100% van de totale overeengekomen kosten aan de NFG te betalen.
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6. Bedragen die de NFG met het oog op de geannuleerde overeenkomst ten tijde van de
annulering reeds aan derden verschuldigd is geworden, dienen door de Contractspartij
te allen tijde volledig aan de NFG te worden vergoed.
7. De Contractspartij en de gast(en) die hem vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor
alle schade die voor de NFG en/of enige derde is en/of zal ontstaan als direct of indirect
gevolg van een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, waaronder
overtreding van de huisregels (voor zover aanwezig) is begrepen, begaan door de
Contractspartij en/of de gasten, alsmede voor alle schade die is veroorzaakt door enig
dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan zij houder zijn of die onder hun toezicht
staan.
8. Voor NFG-vergaderingen en haar organen (platforms) gelden specifieke voorwaarden.
Voor zover die voorwaarden afwijken van onderhavige, prevaleren eerst genoemde,
specifieke voorwaarden.

Artikel 4 Persoonsgegevens
1. Indien tussen de NFG en de Contractspartij een overeenkomst gesloten wordt op grond
waarvan de NFG persoonsgegevens ter beschikking stelt aan de Contractspartij, blijven
de betreffende gegevens te allen tijde eigendom van de NFG.
2. Het is de Contractspartij slechts toegestaan om de betreffende gegevens eenmalig te
gebruiken en slechts op de wijze zoals overeengekomen. Het is de Contractspartij niet
toegestaan om
a. de bestanden te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor die zijn geleverd,
b. na afloop van het gebruik de betrokken personen op wat voor wijze dan ook te
benaderen,
c. de geleverde gegevens toe te voegen aan eigen bewerkingen van
persoonsgegevens of op andere wijze vast te houden op welke wijze dan ook,
d. de geleverde gegevens te verstrekken aan derden,
e. de herkomst van de gegevens bekend te maken. De Contractspartij is
gehouden om de geleverde gegevens uiterlijk 24 uur na gebruik te vernietigen.
Zij is zich bewust van en stemt in met de controlegegevens door de NFG in een
geleverd bestand.
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3. Overtreding van een van deze bepalingen is grond voor ontbinding van de gesloten
overeenkomst. Bij overtreding van een van deze bepalingen verbeurt de Contractspartij
een direct opeisbare boete van € 10.000,= aan de NFG , onverminderd het recht van de
NFG op schadevergoeding.
4. De Contractspartij vrijwaart de NFG voor alle schade die derden lijden ten gevolge van
onjuist gebruik van door de NFG ter beschikking gestelde persoonsgegevens.

Artikel 5 Opdracht
1. Indien de Contractspartij een opdracht aanvaardt van de NFG is zij gehouden om bij de
uitvoering van die opdracht de aanwijzingen van de NFG op te volgen. Het is de
Contractspartij niet toegestaan om enig (onder)deel van de opdracht door (een)
derde(n) te laten uitvoeren of bij de uitvoering van de opdracht (een) derde(n) in te
schakelen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de NFG.

Artikel 6 Prijs en betaling
1. Indien de Contractspartij op basis van de overeenkomst gehouden is om de NFG een
betaling te doen, dient die betaling gedaan te worden binnen de daarvoor door de NFG
gestelde termijn, doch uiterlijk binnen 30 dagen.
2. De Contractspartij is niet gerechtigd op het verschuldigde bedrag enige som in
mindering te brengen wegens een door hem gestelde tegenvordering. Blijft tijdige
betaling uit dan is de Contractspartij van rechtswege in verzuim.
3. De Contractspartij is gehouden tot vergoeding van alle kosten die de NFG nadien moet
maken ter verkrijging van betaling (in- of buiten rechte), zonder maximum, tenzij een
dergelijk maximum dwingend volgt uit het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke
incassokosten’.
4. Wanneer de Contractspartij niet tijdig aan zijn betalingsplicht voldoet en evenmin
gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van één week, is de NFG
bevoegd de gesloten overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te
beschouwen. De Contractspartij is in dat geval aansprakelijk voor alle door de NFG
geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en de kosten van
ingebrekestelling.
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Artikel 7 Intellectuele eigendomsrechten
1. Alle rechten van intellectuele en/of industriële eigendom die op enigerlei wijze
samenhangen met of voortvloeien uit de gesloten overeenkomst c.q. rechtsbetrekking
tussen partijen, vallen in eigendom toe aan de NFG. Geen enkel door de NFG opgesteld
en aan de Contractspartij toegezonden stuk kan beschouwd worden als een akte van
overdracht van rechten in de zin van de Auteurswet.
2. Zo nodig verleent de Contractspartij aan de NFG een onherroepelijke volmacht om
een voor de overdracht van de hiervoor bedoelde rechten noodzakelijke akte op te
maken en die namens de Contractspartij te ondertekenen. Dit onverminderd de plicht
van de Contractspartij om op eerste verzoek van de NFG verder mee te werken aan de
overdracht van deze rechten, zonder dat de Contractspartij daaraan voorwaarden kan
verbinden.
3. De Contractspartij zal de NFG onmiddellijk informeren over aanspraken van derden op
de intellectuele rechten die samenhangen met de overeenkomst c.q. rechtsbetrekking
tussen partijen, en vrijwaart de NFG voor alle schade als gevolg van een eventuele
inbreuk op rechten van derden die samenhangen met het onderwerp van de
overeenkomst c.q. rechtsbetrekking. Deze bepaling geldt uitdrukkelijk maar niet
uitsluitend voor werken waarop Auteursrecht rust dan wel kan rusten, afkomstig van
de NFG , een orgaan van de NFG en/of een lid van de NFG.
4. Uitgezonderd van deze bepaling zijn werken, opgesteld door derden en door die derden
aangeboden aan toetsingscommissie van de NFG.

Artikel 8 Algemeen
1. Indien de NFG goederen, ruimte en/of personele ondersteuning aan de Contractspartij
ter beschikking stelt in het kader van de overeenkomst c.q. rechtsbetrekking, is de
Contractspartij gehouden om daar zorgvuldig mee om te gaan en om de goederen en/of
ruimte(n) in goede staat weer aan de NFG te retourneren. De Contractspartij zal alle
informatie die zij van de NFG verkrijgt geheim houden. Bij iedere overtreding van deze
bepaling verbeurt de Contractspartij een direct opeisbare boete van € 10.000,- aan de
NFG .
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Artikel 9 Aansprakelijkheid
1. Indien bij de uitvoering van de overeenkomst zich onverhoopt een gebeurtenis zou
voordoen die tot aansprakelijkheid van de NFG leidt, dan is die aansprakelijkheid in
ieder geval beperkt tot het bedrag waarop de door de NFG
gesloten
aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. De NFG is in geen geval aansprakelijk
voor eventuele gevolgschade.

Artikel 10 Opzegging en ontbinding
1. Voor zover de aard van de overeenkomst dat toelaat, heeft ieder der partijen de
mogelijkheid om de overeenkomst op te zeggen door middel van een schriftelijke
verklaring, zonder opgave van reden en – indien van toepassing – met inachtneming
van een redelijke termijn. Indien een der partijen ten gevolge van overmacht
gedurende 14 dagen niet kan nakomen, heeft de andere partij het recht de
overeenkomst door een schriftelijke verklaring buitengerechtelijk te ontbinden, zonder
dat daaraan enig recht op schadevergoeding ontleend kan worden. Ieder der partijen
is gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring buitengerechtelijke te
ontbinden indien
a. de andere partij surseance van betaling wordt verleend, in staat van
faillissement wordt verklaard of (bij een natuurlijk persoon) indien de WSNP op
hem van toepassing wordt verklaard,
b. de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd of die onderneming
wordt beëindigd,
c. de Contractspartij ten gevolge van beslaglegging, ondercuratelestelling of
anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan
verliest
d. anderszins duidelijk is dat de Contractspartij niet aan zijn verplichtingen zal
kunnen voldoen. Door de ontbinding worden over en weer bestaande
vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De Contractspartij is jegens de NFG
aansprakelijk voor de geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving.
Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinden van een
overeenkomst voort te duren, behouden na het tijdstip van ontbinding hun
werking. Tot deze verplichtingen behoren onder meer vrijwaring voor
schending
van
intellectuele
eigendomsrechten,
geheimhouding,
aansprakelijkheid, geschillenbeslechting en toepasselijk recht.
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Artikel 11Toepasselijk recht en geschillen
Op iedere overeenkomst tussen de NFG en de Contractspartij is Nederlands recht van
toepassing. Eventuele geschillen, ook die door slechts een van partijen als zodanig beschouwd
wordt, behoren exclusief tot de competentie van de bevoegde rechter van de rechtbank
Noord Nederland. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het
uiterste hebben ingespannen om het geschil in der minne te beslechten
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