
  

 
 
 
 
 

 
Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie 

 
 
Artikel 1. Definities 
 
1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te 
  (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 
 
2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die met de GSF  
  een overeenkomst van opdracht is aangegaan. 
 
3. Opdracht:  de overeenkomst van opdracht, tussen de GSF en de 

 opdrachtgever, krachtens welke de GSF diensten  levert aan de 
 opdrachtgever. 

 
4. Tarief: het bedrag dat de GSF aan de opdrachtgever in rekening brengt 

voor de dienstverlening zoals is overeengekomen. 
 
 
Artikel 2. Toepasselijkheid 
 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle, al dan niet schriftelijk vastgelegde 

offertes, aanvragen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van de GSF betreffende alle 
vormen van haar dienstverlening. 

2. Tenzij tussen GSF en opdrachtgever anders is overeengekomen, zijn de bepalingen van deze 
algemene voorwaarden ook ten volle van toepassing, op elke offerte, aanvraag, 
opdrachtbevestiging en overeenkomst die voortbouwt op, of voortvloeit uit een eerder gesloten 
overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard. 

3. Eventuele algemene voorwaarden van opdrachtgevers zijn niet van toepassing,  tenzij deze 
door de GSF uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. 

4. Indien enige voorwaarde in deze algemene voorwaarden en in de opdrachtbevestiging onderling 
tegenstrijdig zijn, geldt de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarde voor wat betreft de 
tegenstrijdigheid. 

 
 
Artikel 3. Offertes 
 
1. Alle offertes van de GSF zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk  schriftelijk, met de 

woorden “bindende offerte” in een individueel gerichte, eveneens schriftelijke offerte kenbaar is 
gemaakt. 

2. Offertes zijn maximaal drie maanden geldig, tenzij anders is overeengekomen. 
 
 
Artikel 4. Informatieverstrekking 
 
1. Door de GSF uitgebrachte offertes, opdrachtbevestigingen en daarmee vergelijkbare stukken zijn 

gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. 
2. Opdrachtgever is gehouden de GSF tijdig alle (nadere) informatie te verstrekken welke 

redelijkerwijs in verband met de uitvoering van de opdracht van belang zijn. 
 



  

 
 
 
 
 
 
Artikel 5. Elektronische communicatie 
 
1. Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen opdrachtgever en de GSF door middel van 

elektronische middelen met elkaar communiceren. 
2. Opdrachtgever en de GSF zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die eventueel 

voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van 
communicatie, waaronder-maar niet beperkt tot-schade ten gevolge van niet-aflevering of 
vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van 
elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor 
verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen 
en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor 
elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is 
van opzet of grove schuld. 

3. Zowel de opdrachtgever als de GSF zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht 
mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s. 

4. De data-uittreksels uit computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de 
inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat 
tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.  

 
 
Artikel 6. Inhoud van de opdracht 
 
1. In de opdracht, opdrachtbevestiging of een daarmee vergelijkbaar stuk wordt in ieder geval het 

volgende vastgesteld: 

 duidelijke beschrijving van de geleverde producten en/of diensten; 

 naam en tekenbevoegdheid van de opdrachtgever en de GSF; 

 begindatum en einddatum of eindmoment van de opdracht; 

 de overeengekomen vergoeding en wijze van declareren; 

 eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden; 

 aanvang opdracht als de bevestiging is getekend door beide partijen. 
 
 
Artikel 7. Wijzigingen en aanvullingen 
 
1. Wijzigingen in of aanvullingen op de inhoud van een opdracht, opdrachtbevestiging of een 

daarmee vergelijkbaar stuk en wijzigingen in of aanvullingen op de algemene voorwaarden zijn 
slechts dan van kracht, indien zij schriftelijk door de GSF zijn bevestigd. 

 
 
Artikel 8. Verplichting GSF 
 
1. De GSF zal zich, uiteraard met inachtneming van al hetgeen vermeld in deze algemene 

voorwaarden inspannen om de opdrachtgever naar beste vermogen van dienst te zijn. 
2. De GSF bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd en door welke medewerkers. 
3. De GSF heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door een door de GSF aan te 

wijzen derde. 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
Artikel 9. Betaling 
 
1. Opdrachtgever is te allen tijde gehouden elk door de GSF ingediende factuur te voldoen binnen 

14 dagen na dagtekening van de factuur, tenzij tussen opdrachtgever en de GSF schriftelijk 
anders is overeengekomen. 

2. Uitsluitend betalingen aan de GSF zelf dan wel aan een (rechts)persoon die door de GSF tot 
incassering ten behoeve van de GSF gemachtigd is, werken bevrijdend. 

3. Indien na factuurdatum 14 dagen zijn verstreken en de GSF geen betaling heeft ontvangen, is de 
opdrachtgever vanaf die eerste dag na verloop van die 14 dagen in verzuim en is hij vanaf die 
datum over het openstaande bedrag de wettelijke (handels) rente verschuldigd. 

4. Alle kosten die de GSF moet maken om haar vordering te innen, komen voor rekening van de 
opdrachtgever. Onder deze te maken kosten worden begrepen de volledige kosten van 
rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte en de buitengerechtelijke kosten. 

5. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk 
voor de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente(n) en kosten. 

6. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de opdrachtgever naar het oordeel van de 
GSF daartoe aanleiding geeft, dan wel indien opdrachtgever nalaat een voorschot dan wel een 
declaratie binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn te voldoen, is de GSF gerechtigd van 
opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door de 
GSF te bepalen vorm. Indien opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is de GSF 
gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst 
onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen opdrachtgever aan de GSF uit welke hoofde ook 
verschuldigd is, direct opeisbaar. 

 
 
Artikel 10. Termijnen 
 
1. Indien tussen opdrachtgever en de GSF een termijn/datum is afgesproken waarbinnen de 

opdracht dient te worden uitgevoerd en opdrachtgever verzuimt om: 
(a) een vooruitbetaling te voldoen – indien overeengekomen – of 
(b) de noodzakelijke bescheiden/faciliteiten tijdig, volledig, in de gewenste vorm en op de 
gewenste wijze ter beschikking te stellen, dan treden opdrachtgever en de GSF in overleg over 
een nieuwe termijn/datum waarbinnen de opdracht dient te worden uitgevoerd. 

2. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen 
als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk en met zoveel woorden tussen opdrachtgever en de 
GSF overeengekomen is. 

 
 
Artikel 11. Beëindiging door GSF 
 
1. GSF kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen indien de opdrachtgever aan 

één of meer verplichtingen jegens de GSF niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee 
in strijd handelt. 

2. De GSF heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de 
opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd 
of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. 
De opdrachtgever heeft dan geen recht op enige schadevergoeding. 

3. Bij een beëindiging van de overeenkomst, zoals omschreven in de leden 1 en 2 van dit artikel, is 
de GSF niet verplicht tot het vergoeden van enige schade en behoudt de GSF het recht op 
betaling voor het deel van de opdracht dat de GSF is nagekomen. 

4. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. 



  

 
 
 
 
 
 
5. Indien tot (tussentijdse) opzegging is overgegaan door de GSF, heeft de opdrachtgever recht op 

medewerking van de GSF bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er sprake is van 
opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van opdrachtgever waardoor de GSF zich 
genoodzaakt ziet tot opzegging over te gaan. Voorwaarde voor het recht op medewerking als in 
dit lid bepaald, is dat opdrachtgever alle onderliggende openstaande voorschotten dan wel alle 
declaraties heeft voldaan. 

 
 
Artikel 12. Beëindiging door opdrachtgever 
 
1. Op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door de 

GSF, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst van opdracht met onmiddellijke ingang te 
beëindigen. De GSF behoudt in dat geval het recht op betaling voor het deel van de opdracht dat 
de GSF is nagekomen. 

2. Opzegging dient schriftelijk te geschieden. 
 
 
Artikel 13. Aansprakelijkheid 
 
1. De GSF is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit fouten welke bij het uitvoeren van de 

opdracht zijn begaan als gevolg van onvolledige of onjuiste aanlevering van gegevens van de 
opdrachtgever. 

2. De GSF is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de 
nakoming van de overeenkomst van opdracht, noch voor schade toegebracht door bij haar in 
dienst zijnde personeel, ingeschakelde hulppersonen, tenzij de schade het gevolg is van opzet of 
grove schuld aan de zijde van de GSF. 

3. Opdrachtgever vrijwaart de GSF tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, 
middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen. 

 
Artikel 14. Intellectuele eigendom 
 
1. Het auteursrecht evenals alle overige rechten van intellectueel eigendom op methoden en op 

schriftelijk of op andere informatiedragers, vastgelegde stukken zoals rapporten, offertes en 
andere documentatie c.q. materialen, die door de GSF aan de opdrachtgever ter beschikking 
worden of zijn gesteld, berusten uitsluitend bij de GSF. 

2. Indien blijkt dat de opdrachtgever de in lid 1 van dit artikel genoemde materialen aan derden ter 
beschikking heeft gesteld, of ten eigen bate heeft gebruikt, terwijl dit niet noodzakelijk was voor 
het doel waarvoor het materiaal ter beschikking was gesteld, verbeurt de opdrachtgever een 
boete van € 1.000,- per overtreding en is de opdrachtgever aansprakelijk voor de schade welke 
de GSF door dat ter beschikking stellen of ten eigen bate gebruiken mocht lijden. 

 
Artikel 15. Overmacht 
 
1. Indien partijen de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen 

nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art. 6:75 BW dan worden die verplichtingen 
opgeschort tot het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na 
te komen. 

2. In geval de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet hebben partijen het recht om de 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, 
overigens zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.  

 



  

 
 
 
 
 
 
Artikel 16. Geschillen 
 
1. Alle geschillen tussen partijen voortvloeiende uit een offerte, opdrachtbevestiging en 

overeenkomst die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden beslecht 
door een bevoegde Nederlandse rechter. 

 
 
Artikel 17. Toepasselijk recht 
 
1. Alle offertes, aanvragen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten zijn onderworpen aan 

Nederlands recht. 
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