
pagina 1 van 8

HIGHERSKILLS.NL

Algemene Voorwaarden 
Higher Skills B.V.



pagina 2 van 8

Artikel 1 – definities
In deze algemene voorwaarden wordt ver-
staan onder:
1. Higher Skills: QOORE B.V. mede hande-

lend onder de naam Higher Skills, statu-
tair gevestigd aan de Europa-allee 6 te 
(8265 VB) Kampen en ingeschreven bij 
de Kamer van Koophandel onder num-
mer 70726345, hierna te noemen Hi-
gher Skills dan wel opdrachtnemer, die 
de opdracht heeft aanvaard en uitvoert. 

2. Diensten: alle door Higher Skills ver-
richtte en te verrichten diensten ten 
behoeve van opdrachtgever, uit hoof-
de van de opdracht, primair in het ka-
der van intermediaire (bemiddelende) 
dienstverlening van een zelfstandige 
ten behoeve van opdrachtgever tegen 
betaling van een overeengekomen be-
dragen, waarbij de diensten uitdruk-
kelijk niet zijn beperkt tot de hiervoor 
genoemde bemiddelende werkzaam-
heden of de werkzaamheden zoals 
opdrachtgever die eventueel heeft om-
schreven of voor ogen heeft. 

3. Opdrachtgever: iedere natuurlijke of 
rechtspersoon die rechtstreeks of door 
tussenkomst van een derde een over-
eenkomst sluit dan wel wenst te sluiten 
met Higher Skills tot het (doen) uitvoe-
ren van een opdracht. 

4. Opdracht: de overeenkomst van opdracht 
in de zin van artikel 7:400 e.v. BW gesloten 
tussen Higher Skills en opdrachtgever. 

5. Offerte: De schriftelijke en/of elektroni-
sche aanbieding (het aanbod) van Higher 
Skills aan opdrachtgever om tegen een 
bepaalde prijs een opdracht uit te voeren.

6. Zelfstandige: de natuurlijke- en/of 
rechtspersoon die als ondernemer, 
zelfstandig en voor eigen rekening en 
risico, op basis van een overeenkomst 
van opdracht, de opdracht bij en voor 
opdrachtgever uitvoert en die door Hi-
gher Skills is bemiddeld.

7. Partij(en): Opdrachtgever en/of Higher Skills.

Artikel 2 – werkingssfeer
1. Deze algemene voorwaarden zijn van 

toepassing op alle voorstellen, aanbie-
dingen dan wel offertes, opdrachten en 
overige overeenkomsten tussen Higher 
Skills en de opdrachtgever, in het bij-
zonder voor zover een en ander betrek-

king heeft op het verstrekken van een 
opdracht aan een zelfstandige. 

2. Deze algemene voorwaarden zijn even-
eens van toepassing op iedere over-
eenkomst, waarbij door Higher Skills 
voor de uitvoering van de opdracht der-
den worden betrokken.

3. Deze algemene voorwaarden zijn ook 
van toepassing op aanvullende dan wel 
vervolgopdrachten tussen Higher Skills 
en opdrachtgever.

4. Eventuele inkoop- of andere (algeme-
ne) voorwaarden van opdrachtgever 
zijn niet van toepassing, tenzij deze 
voorwaarden van opdrachtgever, voor-
afgaand aan de overeenkomst, uitdruk-
kelijk en schriftelijk door de directie van 
Higher Skills zijn aanvaard.

5. Van deze algemene voorwaarden afwij-
kende afspraken zijn slechts van toepas-
sing indien schriftelijk overeengekomen 
met de directie van Higher Skills en gel-
den slechts uitsluitend voor die opdracht. 

6. Indien een of meerdere bepalingen van 
deze algemene voorwaarden nietig zijn 
dan wel worden vernietigd, blijven de 
overige bepalingen van deze algemene 
voorwaarden onverkort van toepassing. 
Opdrachtgever en Higher Skills treden 
alsdan in overleg om een nieuwe bepa-
ling ter vervanging van de nietige c.q. 
vernietigde bepaling overeen te komen, 
zoveel mogelijk in overeenstemming 
met het doel en de strekking van de 
oorspronkelijke bepaling. 

7. Higher Skills heeft het recht de algeme-
ne voorwaarden te wijzigen en de ge-
wijzigde algemene voorwaarden op de 
bestaande overeenkomsten van toe-
passing te verklaren. Higher Skills zal 
opdrachtgever over de wijzigingen en/
of gewijzigde algemene voorwaarden 
informeren en op eerste verzoek van 
opdrachtgever de voorwaarden doen 
toesturen. Wijzigingen van en aanvullin-
gen op de algemene voorwaarden zijn 
voor opdrachtgever bindend.

Artikel 3 – totstandkoming overeenkomst
1. De opdracht komt tot stand door aan-

vaarding (hetzij schriftelijk, zoals per 
e-mail, hetzij mondeling) van de offerte 
van Higher Skills door opdrachtgever 
dan wel door ondertekening van een 
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offerte of door verzending van de op-
drachtbevestiging aan opdrachtgever. 
De opdracht wordt geacht tot stand te 
zijn gekomen indien Higher Skills feite-
lijk een aanvang heeft gemaakt met de 
uitvoering van de werkzaamheden. 

2. Alle door Higher Skills verstrekte of-
fertes zijn vrijblijvend en hebben, tenzij 
anders vermeld, een maximale geldig-
heid van dertig (30) kalenderdagen, te 
rekenen vanaf de datum dat de offerte 
is uitgebracht. Indien een offerte een 
vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt 
aanvaard, heeft Higher Skills het recht 
dit aanbod in ieder geval binnen drie 
werkdagen na ontvangst van de aan-
vaarding te herroepen. 

3. Indien opdrachtgever wijzigingen aan-
brengt in een offerte of opdracht, dan 
komt de overeenkomst pas tot stand op 
het moment dat Higher Skills dit nieuwe 
aanbod schriftelijk heeft geaccepteerd, 
bijvoorbeeld door middel van het sturen 
van een nieuwe opdrachtbevestiging, 
dan wel op het moment dat Higher Skills 
feitelijk een aanvang heeft gemaakt met 
de uitvoering van de werkzaamheden. 
Hierbij geldt dat mondelinge toezeggin-
gen Higher Skills slechts verbinden, na-
dat zij deze schriftelijk heeft bevestigd 
aan opdrachtgever.

4. Offertes zijn gebaseerd op de informa-
tie die door opdrachtgever aan Higher 
Skills is verstrekt. Opdrachtgever staat 
ervoor in dat alle voor de opzet en uit-
voering van de opdracht essentiële c.q. 
relevante informatie aan Higher Skills 
tijdig is dan wel wordt verstrekt. 

5. Iedere opdracht wordt, met terzijde-
stelling van artikel 7:404 BW uitsluitend 
aanvaard en uitgevoerd door het kan-
toor van Higher Skills.

Artikel 4 – uitvoering van de opdracht en 
tussentijdse wijziging
1. De opdracht wordt door of namens 

Higher Skills naar beste inzicht en ver-
mogen alsmede naar de eisen van 
professionaliteit en zoals een goed op-
drachtnemer betaamt, uitgevoerd. 

2. De voornoemde verplichting in lid 1 van 
dit artikel betreft een inspanningsver-
plichting en geen resultaatsverplichting, 
tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk 

afspraken in de offerte of overeenkomst 
hebben gemaakt over een te behalen re-
sultaat. In die situatie dient het resultaat 
objectief vast te stellen en slechts voor 
één voor uitleg vatbaar te zijn. 

3. Higher Skills is gerechtigd (een) derde(n) 
in te schakelen voor de uitvoering van 
de opdracht. Opdrachtnemer wordt 
hierover vooraf geïnformeerd door Hi-
gher Skills. Bij het inschakelen van de 
derde(n) zal Higher Skills telkens de 
nodige zorgvuldigheid in acht nemen. 
De kosten die inschakeling van (een) 
derde(n) met zich meebrengt, komen 
volledig voor rekening van opdrachtne-
mer. Indien de derde(n) hun aanspra-
kelijkheid beperken voor de te leveren 
diensten, is Higher Skills gemachtigd 
namens opdrachtnemer deze aanspra-
kelijkheidsbeperking te aanvaarden.

4. Gedurende de uitvoering van de over-
eenkomst kunnen partijen wijzigingen 
in de opdracht of uitvoering daarvan 
overeenkomen, een en ander in de 
breedste zin des woords. Voor het ge-
val dat opdrachtgever de inhoud of de 
omvang van de overeengekomen op-
dracht tussentijds wenst te wijzigen of 
wanneer opdrachtgever een opdracht 
wenst te verlengen en/of wanneer 
opdrachtgever een (vervolg)opdracht 
wenst te verstrekken, dan geldt steeds 
dat nadrukkelijke aanvaarding vooraf 
door zowel de zelfstandige als Higher 
Skills vereist is dan wel dat reeds door 
Higher Skills aanvang is gemaakt met 
de gewijzigde werkzaamheden. 

5. Indien er sprake is van tussentijdse wijzi-
gingen, aanvaardt opdrachtgever dat de 
eventueel overeengekomen tijdsplanning 
hierdoor kan worden beïnvloed. Higher 
Skills informeert opdrachtgever, zo mo-
gelijk vooraf, zo spoedig mogelijk over de 
effecten van de tussentijdse wijziging op 
de overeengekomen vergoeding. 

6. Gedurende (de uitvoering van) de op-
dracht is en blijft opdrachtgever ge-
houden Higher Skills alle informatie te 
verstrekken en de benodigde mede-
werking te blijven verlenen, waarvan 
opdrachtgever weet dan wel behoort 
te weten dat deze informatie c.q. me-
dewerking relevant is dan wel kan zijn 
voor een correcte en voorspoedige uit-
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voering van de opdracht.
7. Indien bij aanvaarding van de opdracht 

dan wel gedurende de uitvoering van 
de opdracht zich feiten of omstandig-
heden voordoen die de voortgang van 
de opdracht of het resultaat daarvan 
negatief (kunnen) beïnvloeden, dienen 
partijen elkaar hiervan zo spoedig mo-
gelijk in kennis te stellen. 

8. Higher Skills kan in overleg met op-
drachtgever de bemensing van de op-
dracht wijzigen, indien zij meent dat dit 
voor de uitvoering van de overeenkomst 
noodzakelijk is. Ook de zelfstandige kan 
zich als zelfstandige vrij laten vervangen 
na opdrachtgever en Higher Skills daar-
over vooraf geïnformeerd te hebben

Artikel 5 – contractduur, verlenging en 
(tussentijdse) beëindiging 
1. De opdracht wordt aangegaan voor de 

tijd die uit de inhoud, aard of strekking 
van de opdracht voortvloeit. In de op-
dracht genoemde termijnen hebben 
nimmer te gelden als fatale termijnen, 
tenzij dit in de offerte dan wel opdracht 
expliciet is opgenomen.

2. De opdracht voor bepaalde tijd eindigt 
van rechtswege op het moment dat de 
overeengekomen tijd verstrijkt, of wan-
neer een vooraf overeengekomen toe-
komstige gebeurtenis zich voordoet of 
na het bereiken van een bepaalde over-
eengekomen doelstelling. 

3. Tussentijdse opzegging van een op-
dracht is uitsluitend mogelijk met in-
achtneming van een opzegtermijn van 
in ieder geval één kalendermaand. De 
opzegging dient schriftelijk te geschie-
den tegen het einde van de maand. Ter 
zake van tussentijdse opzegging door 
de zelfstandige of van feitelijke beëindi-
ging door de zelfstandige van de werk-
zaamheden, zal Higher Skills jegens 
opdrachtgever niet tot enige schade-
vergoeding gehouden zijn. 

4. Higher Skills is gerechtigd, naar haar 
keuze, de opdracht te ontbinden dan 
wel de behandeling van (een) (lopende) 
opdracht(en) op te schorten, indien 
opdrachtgever in gebreke blijft met tij-
dige betaling van een of meerdere fac-
turen, dan wel niet op eerste verzoek 
van Higher Skills door opdrachtgever 

zekerheid wordt gesteld voor het nako-
men van diens betalings- en/of overige 
verplichting(en), een en ander onver-
minderd het recht van Higher Skills om 
schadevergoeding te vorderen.

5. De overeenkomst kan, zonder inacht-
neming van een opzegtermijn, door 
partijen worden ontbonden, zonder 
dat een ingebrekestelling of rechtelijke 
tussenkomst is vereist, indien een der 
partijen in staat van faillissement wordt 
verklaard, surseance van betaling aan-
vraagt, dan wel indien er sprake is van 
beslaglegging, onder curatelestelling 
dan wel het verliezen van de beschik-
kingsbevoegdheid over (delen van) zijn 
vermogen of indien de andere partij de 
bedrijfsvoering staakt. 

6. De overeenkomst kan met onmiddel-
lijke ingang worden beëindigd, zonder 
dat schadeplichtigheid ontstaat van de 
opzeggende partij, indien:

a) de zelfstandige tekortschiet in de uit-
voering van de werkzaamheden en des-
wege in verzuim is; 

b) de zelfstandige als gevolg van bijvoor-
beeld arbeidsongeschiktheid of om een 
andere reden langer dan 5 achtereen-
volgende werkdagen niet aan zijn/haar 
verplichtingen uit hoofde van de op-
dracht kan voldoen; 

c) er feiten en omstandigheden zijn op ba-
sis waarvan de zelfstandige status van 
de zelfstandige wijzigt; 

d) de zelfstandige in staat van faillissement is 
verklaard dan wel surseance van betaling 
heeft aangevraagd of toepassing van de 
wet schuldsanering natuurlijke personen 
is aangevraagd dan wel uitgesproken; 

e) verlies van de beschikkingsbevoegd-
heid van de zelfstandige over (delen) 
van het vermogen door beslaglegging, 
onder curatelestelling of anderszins

f) de feiten en omstandigheden (waaron-
der de geldigheid) wijzigen van de do-
cumenten die Higher Skills heeft opge-
slagen in haar administratie; 

g) de zelfstandige opdrachtgever en Higher 
Skills niet tijdig informeert over wijzigin-
gen die in het kader van de uitvoering 
van de opdracht, dan wel de voorwaar-
den waaronder de opdracht wordt uitge-
voerd en/of in het kader van de uitvoe-
ring van de opdracht van belang zijn.
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Artikel 6 – prijs en facturatie
1. Voor de uitvoering van de overeenkomst 

is opdrachtgever het overeengekomen 
uurtarief verschuldigd aan Higher Skills. 
Tenzij anders is overeengekomen, lui-
den de prijzen in de offerte en overeen-
komst in euro’s en zijn exclusief btw en 
exclusief eventuele reiskosten of andere 
overeengekomen vergoedingen. 

2. Facturatie geschiedt op basis van na-
calculatie van het aantal door de zelf-
standige gewerkte uren en geschiedt in 
beginsel wekelijks, doch in ieder geval 
per periode van vierweken, tenzij par-
tijen hierover schriftelijk en uitdrukke-
lijk andere afspraken hebben gemaakt. 
Indien en voor zover de zelfstandige 
en opdrachtgever van mening verschil-
len over de juistheid of volledigheid 
van de tijdverantwoording, is Higher 
Skills gerechtigd de uren vast te stel-
len overeenkomstig de opgave van de 
zelfstandige, tenzij opdrachtgever kan 
aantonen dat de door zelfstandige op-
gegeven informatie incorrect is. Indien 
opdrachtgever in gebreke blijft tot beta-
ling, is Higher Skills gerechtigd om de 
openstaande facturen van de zelfstan-
dige middels cessie over te dragen aan 
de zelfstandige. De zelfstandige zal de 
alsdan reeds door Higher Skills aan zelf-
standige betaalde bedragen aan Higher 
Skills terugbetalen binnen veertien ka-
lenderdagen na datum van cessie.

Artikel 7 – betaling 
1. Opdrachtgever is gehouden elke fac-

tuur van Higher Skills te voldoen binnen 
14 kalenderdagen na de factuurdatum, 
tenzij tussen partijen schriftelijk anders 
overeengekomen. 

2. De factuur is voldaan, indien en zodra 
het verschuldigde bedrag door Higher 
Skills is ontvangen. Uitsluitend betalin-
gen aan Higher Skills werken bevrijdend. 

3. Indien een factuur niet binnen de in 
lid 1 genoemde termijn is betaald, is 
opdrachtgever vanaf de eerste dag na 
het verstrijken van de betalingstermijn 
(oftewel de 15e dag) van rechtswege 
in verzuim en een rente van 1% per 
maand verschuldigd over het open-
staande bedrag, waarbij elke ingegane 
kalendermaand als een volle kalender-
maand heeft te gelden. 

4. Indien opdrachtgever de factuur geheel 
of gedeeltelijk betwist, dient opdracht-
gever dit binnen 10 kalenderdagen na 
factuurdatum schriftelijk, onder nauw-
keurige opgaaf van redenen, aan Higher 
Skills te melden. Na deze periode vervalt 
het recht van opdrachtgever om de fac-
tuur te betwisten. De bewijslast betref-
fende tijdige betwisting van de factuur 
rust op de opdrachtgever. Betwisting 
van de factuur ontslaat opdrachtgever 
niet van zijn betalingsverplichting. 

5. Opdrachtgever is nimmer bevoegd het 
factuurbedrag, ongeacht of hij dit betwist 
of niet, te verrekenen met een al dan niet 
terecht vermeende tegenvordering, dan 
wel betaling van de factuur op te schorten. 

6. Indien de financiële positie en/of het be-
talingsgedrag van opdrachtgever daar-
toe, naar het oordeel van Higher Skills, 
aanleiding geeft, is opdrachtgever ver-
plicht op schriftelijk verzoek van Higher 
Skills een voorschot te verstrekken en/
of afdoende zekerheid, door middel van 
een bankgarantie, pandrecht of anders-
zins, te stellen voor zijn verplichtingen 
jegens de opdrachtgever.

7. Indien opdrachtgever het in lid 6 be-
doelde voorschot niet verstrekt of de 
gevraagde zekerheid niet stelt binnen 
de door Higher Skills gestelde termijn, is 
opdrachtgever hiermee in verzuim zon-
der dat hiertoe nadere ingebrekestel-
ling vereist en is Higher Skills dienten-
gevolge gerechtigd de uitvoering van al 
haar verplichtingen op te schorten dan 
wel de ontbinding van alle opdrachten 
bij opdrachtgever in te roepen.

8. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke 
(incasso)kosten, die Higher Skills maakt 
als gevolg van de niet-nakoming door 
opdrachtgever van diens verplichting op 
grond van dit artikel, komen geheel ten 
laste van de opdrachtgever. De vergoe-
ding ter zake van buitengerechtelijke 
kosten wordt gefixeerd op 15% van de 
verschuldigde hoofdsom inclusief btw en 
rente (met een minimum van € 250,- per 
vordering), tenzij Higher Skills aantoonbaar 
meer kosten heeft gemakt. De gefixeerde 
vergoeding zal steeds zodra opdrachtge-
ver in verzuim is door opdrachtgever ver-
schuldigd zijn en zonder nader bewijs in 
rekening worden gebracht.
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9. In geval van meerdere opdrachtgevers, 
is iedere opdrachtgever voor die op-
dracht hoofdelijk aansprakelijk voor de 
gehele vordering van Higher Skills.

Artikel 8 – aansprakelijkheid
1. Higher Skills aanvaardt geen enkele 

aansprakelijkheid voor schade van wel-
ke aard dan ook of van welke vorm dan 
ook in verband met eventuele tekortko-
mingen ten aanzien van de door Higher 
Skills geleverde diensten. Voornoemde 
beperking geldt niet indien er sprake 
is van opzet of bewuste roekeloosheid 
aan de zijde van Higher Skills.

2. Higher Skills is nimmer aansprakelijk 
jegens opdrachtgever en/of derden 
voor enige schade veroorzaakt, door, 
of voortvloeiend uit de uitvoering van 
de opdracht door de zelfstandige. In 
het geval Higher Skills door opdracht-
gever wordt aangesproken, zal Higher 
Skills de zelfstandige in vrijwaring op-
roepen. Aansprakelijkheid van en vrij-
waring door Higher Skills in het kader 
van haar intermediaire dienstverlening 
is beperkt tot directe schade met een 
maximum van 1) tot dan wel 2) het door 
de verzekering uit te keren bedrag.  

3. Higher Skills is niet aansprakelijk voor 
tekortkomingen dan wel ander scha-
deveroorzakend handelen van niet aan 
Higher Skills verbonden derden, die zijn 
ingeschakeld voor de uitvoering van de 
opdracht. Evenmin is Higher Skills aan-
sprakelijk voor schade geleden door 
derden als gevolg van de uitvoering van 
de opdracht dan wel voor schade ver-
oorzaakt door onvolledigheid of gebrek-
kigheid in de door of namens opdracht-
gever verstrekte informatie.

4. Indien Higher Skills, ondanks hetgeen is 
bepaald in de vorige leden, gehouden is 
tot betaling van een schadevergoeding, 
is de aansprakelijkheid van Higher Skills 
beperkt tot maximaal het bedrag:

a. van de opdracht, waarbij geldt met be-
trekking tot een opdracht die ziet op het 
bemiddelen van een zelfstandige dat het 
bedrag is beperkt tot het door Higher 
Skills aan opdrachtgever in rekening te 
brengen tarief voor de uitvoering van de 
opdracht, zulks voor het aantal gefactu-
reerde uren voor de duur van de opdracht 
tot een maximum van drie maanden 

b. waarop de aansprakelijkheidsverzeke-
ring van Higher Skills in het desbetref-
fende geval aanspraak op geeft.

5. Indien het (aan de opdrachtgever toe te 
rekenen) tekortschieten van de opdracht-
gever in de nakoming van deze overeen-
komst leidt tot (fiscale) schade bij Higher 
Skills is opdrachtgever daarvoor aanspra-
kelijk en gehouden Higher Skills deze 
volledige schade te vergoeden. Indien 
opdrachtgever voor deze (fiscale) schade 
wordt aangesproken, vrijwaart opdracht-
gever Higher Skills (onder schade wordt 
ook verstaan boete en heffingsrente).

6. De zelfstandige heeft zich in de overeen-
komst met Higher Skills verplicht om de 
werkzaamheden zelfstandig, deskundig, 
zorgvuldig, voor eigen rekening en risico, 
en volgens de opdracht te verrichten. De 
zelfstandige is verplicht zich afdoende 
te verzekeren tegen bedrijfs- en/of be-
roepsaansprakelijkheid voortvloeiend uit 
de uitvoering van de opdracht. De aan-
sprakelijkheid van de zelfstandige jegens 
opdrachtgever is beperkt tot het bedrag 
van het honorarium dat de zelfstandige in 
het kader van deze overeenkomst heeft 
ontvangen, althans voor dat gedeelte van 
de opdracht waarop de aansprakelijk-
heid betrekking heeft en is beperkt tot 
directe schade met een maximum van € 
1.000.000,- per gebeurtenis, per jaar. 

Artikel 9 – vrijwaring door opdrachtgever
1. Opdrachtgever vrijwaart Higher Skills 

voor alle financiële gevolgen van aan-
spraken van derden in enig verband 
staande met de uitvoering van haar 
verplichtingen die voortvloeien uit de 
opdracht dan wel ingevolge de wet.

2. Opdrachtgever die een of meerdere ver-
plichtingen, die voor hem voortvloeien 
uit deze algemene voorwaarden, niet of 
niet deugdelijk nakomt, is gehouden tot 
vergoeding van alle daaruit voortvloei-
ende schade aan Higher Skills (met in-
begrip van alle kosten, waaronder ook 
die van externe rechtsbijstand), zonder 
dat een voorafgaande ingebrekestelling 
nodig is en hij dient Higher Skills zo no-
dig ter zake te vrijwaren. 

3. Het bepaalde in het eerste lid laat on-
verlet, dat Higher Skills eventuele ande-
re vorderingen kan instellen, zoals het 
inroepen van ontbinding. Het bepaalde 
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in dit artikel is van algemene gelding, 
zowel – zo nodig aanvullend – ten aan-
zien van onderwerpen waarbij schade-
vergoedingsplicht reeds afzonderlijk in 
deze algemene voorwaarden is gere-
geld als ten aanzien van onderwerpen 
waarbij dat niet het geval is

Artikel 10 – geheimhouding 
1. Opdrachtgever is verplicht tot geheim-

houding van vertrouwelijke informatie, 
rapporten of documenten die door Hi-
gher Skills aan opdrachtgever ter be-
schikking zijn gesteld in het kader van 
de opdracht, anders dan ten gevolge 
van een wettelijke of beroepsplicht, 
tenzij door Higher Skills expliciet en 
voorafgaand schriftelijke toestemming 
is gegeven om mededelingen te doen 
aan derden. Alle informatie, al dan niet 
verband houdende met de uitvoering 
van de overeenkomst, heeft te gelden 
als vertrouwelijk, met uitzondering van 
informatie die publiekelijk bekend is. 

2. Higher Skills en de door Higher Skills inge-
schakelde werknemer(s) en/of derde(n) 
zijn gehouden aan de geheimhoudings-
plicht zoals vastgelegd in respectievelijk 
de arbeidsovereenkomst of overeen-
komst van opdracht. Zij zijn hierdoor ver-
plicht tot geheimhouding. Higher Skills 
spant zich ertoe in om de belangen van 
opdrachtgever te beschermen.

3. Het staat opdrachtgever vrij om een door 
Higher Skills ingeschakelde werknemer 
en/of derde rechtstreeks te verplichten 
tot geheimhouding. Opdrachtgever in-
formeert de professional over zijn voor-
nemen daartoe en verstrekt een afschrift 
van de ter zake opgemaakte verklaring/
overeenkomst aan Higher Skills.

4. Higher Skills is niet aansprakelijk voor 
een boete, dwangsom of eventuele 
schade van opdrachtgever als gevolg 
van schending van die geheimhou-
dingsplicht door een door Higher Skills 
ingeschakelde werknemer en/of derde. 

5. Bij overtreding van lid 1 door opdracht-
gever verbeurt opdrachtgever aan Hi-
gher Skills een boete ter hoogte van 
€ 50.000,- per overtreding en van € 
5.000,- voor iedere dag dat deze over-
treding voortduurt. Dit onverminderd 
de mogelijkheid van Higher Skills om 

naast en boven deze boetebedragen de 
daadwerkelijke schade te verhalen.

Artikel 11 – intellectuele en industriële ei-
gendom algemeen
1. Alle rechten van intellectuele- en indus-

triële eigendom berusten bij Higher Skills, 
waaronder – maar niet hiertoe beperkt 
– wordt begrepen: auteursrechten, mer-
kenrechten, octrooirechten, databank-
rechten, modelrechten, handelsnaam-
rechten en de rechten op knowhow. 

2. Modellen, technieken, instrumenten, 
waaronder ook software en overige pro-
ducten, die voor de uitvoering van de op-
dracht zijn gebruikt dan wel ontwikkeld 
dan wel deel uitmaken van de uitvoering 
van de opdracht en die in het adviesrap-
port of in onderzoeksresultaten of in an-
dere vorm zijn opgenomen, zijn en blij-
ven eigendom van Higher Skills. 

3. Openbaarmaking of verspreiding door 
opdrachtgever kan alleen geschieden 
met toestemming van Higher Skills con-
form het bepaalde in artikel 10 lid 1. 

4. Indien Higher Skills van opdrachtgever 
informatiedragers, elektronische bestan-
den of software heeft ontvangen, garan-
deert opdrachtgever dat daardoor geen 
inbreuk op intellectuele eigendomsrech-
ten van derden wordt gemaakt, en dat 
de informatiedragers dan wel elektro-
nische bestanden dan wel software vrij 
zijn van virussen of defecten.

5. Aan opdrachtgever komen intellectuele 
eigendomsrechten toe indien en voor 
zover bij de wet bepaald is dat deze 
aan opdrachtgever toekomen. Het staat 
de opdrachtgever vrij om hiervoor met 
een door Meeste en Meester ingescha-
kelde werknemer en/of derde recht-
streeks een overeenkomst aan te gaan. 
Opdrachtgever informeert Higher Skills 
over zijn voornemen hiertoe en ver-
strekt aan Higher Skills een afschrift van 
de ter zake opgemaakte overeenkomst.

Artikel 12 – overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan, naast 

hetgeen daaromtrent in de wet en ju-
risprudentie wordt begrepen, alle van 
buiten komende oorzaken, voorzien of 
niet voorzien, waarop Higher Skills geen 
invloed kan uitoefenen, doch waardoor 
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Higher Skills niet in staat is haar ver-
plichtingen na te komen.

2. Bij overmacht aan de zijde van Higher 
Skills, bijvoorbeeld vanwege brand, 
staking of verhindering als gevolg van 
derden die hun verplichtingen niet na-
komen, is Higher Skills gerechtigd de 
werkzaamheden op te schorten voor 
de tijd dat de overmachtssituatie voort-
duurt, dan wel (deels) de opdracht met 
opdrachtgever op te zeggen zonder ge-
houden te zijn tot het betalen van een 
schadevergoeding. Ongeacht het voor-
noemde, blijft opdrachtgever verplicht 
de reeds door Higher Skills uitgevoerde 
werkzaamheden tijdig en geheel te vol-
doen aan Higher Skills.

3. Indien de overeengekomen werkzaam-
heden door een overmachtssituatie aan 
de zijde van Higher Skills een langere 
duur heeft dan drie maanden en daardoor 
de werkzaamheden niet of slechts ten 
dele kunnen worden uitgevoerd, heeft 
opdrachtgever het recht om de over-
eenkomst te ontbinden. Opdrachtgever 
kan in een dergelijk geval geen aansprak 
maken op schadevergoeding. Evenmin 
ontslaat het opdrachtgever van haar be-
talingsverplichting voor de reeds door Hi-
gher Skills uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 13 – overige bepalingen
1. Opdrachtgever staat in voor de nako-

ming van de Arbo-verplichtingen voor 
zover van toepassing op de werkzaam-
heden van zelfstandige in het kader van 
de opdracht. Opdrachtgever vrijwaart 
Higher Skills voor schade of letsel door 

de zelfstandige geleden bij de uitoefe-
ning van deze opdracht.

2. Opdrachtgever zal voor aanvang van de 
werkzaamheden door de zelfstandige 
de identiteit van de zelfstandige vast-
stellen aan de hand van diens identifi-
catiedocument.

3. Opdrachtgever zal voor aanvang van 
de opdracht de juistheid en geldigheid 
controleren van de eventueel benodig-
de vakdiploma’s en/of certificaten. 

4. Opdrachtgever verplicht zich ertoe zich 
te onthouden van al hetgeen wat leidt 
dan wel kan leiden tot een wijziging in 
de zelfstandige hoedanigheid van de 
zelfstandige, zoals – maar niet hiertoe 
beperkt – het uitoefenen van gezag of 
het inperken van de vrije vervangbaar-
heid van de zelfstandige.

5. Indien opdrachtgever weet dan wel be-
hoort te weten dat zijn handelen in strijd 
is met het bepaalde in lid 4 van dit artikel, 
is opdrachtgever gehouden alle schade te 
vergoeden aan Higher Skills die voortvloeit 
uit dit handelen door opdrachtgever. 

Artikel 14 – toepasselijk recht en forum-
keuze
1. De rechtsverhouding tussen opdracht-

gever en Higher Skills is onderworpen 
aan het Nederlands recht.

2. Alle geschillen die voortvloeien uit of sa-
menhangen met een rechtsverhouding 
tussen partijen, zullen bij uitsluiting door 
de bevoegde rechter in het arrondisse-
ment, waarin het hoofdkantoor van Hi-
gher Skills is gevestigd, worden beslecht.




