Algemene DDMA kennispartnerschapsvoorwaarden
1.

Algemeen
● Deze Algemene kennispartnerschapsvoorwaarden zijn van toepassing op de
kennispartnerschapsovereenkomst (Kennispartnerschap) tussen DDMA en
de kennispartner.

2. Totstandkoming en einde kennispartnerschap
● Zolang de schriftelijk gedane vrijblijvende aanbieding van DDMA aan de
kennispartner middels het formulier ‘kennispartnerschap DDMA’ (het
aanbod) nog niet is aanvaard of onverwijld na aanvaarding, is DDMA
gerechtigd om het aanbod inhoudelijk aan te passen of te herroepen.
● Aanmelding voor het partnerschap wordt beoordeeld door directie en/of
bestuur van DDMA en kan zonder opgaaf van reden worden geweigerd.
●

●

●

●

Een kennispartnerschap tussen DDMA en de kennispartner komt tot stand
op het moment dat DDMA de betaling heeft ontvangen en de schriftelijke
(waaronder elektronische) aanvaarding van het aanbod heeft ontvangen van
de kennispartner, mits ondertekend door een ter zake beslissingsbevoegd
persoon.
DDMA zal in beginsel pas overgaan tot uitvoering van enig onderdeel van
het Kennispartnerschap nadat zij van de kennispartner het door een
tekeningsbevoegde ondertekende aanbod heeft ontvangen.
Door de kennispartner eenzijdig aangebrachte wijzigingen op het door
DDMA gedane aanbod, maken pas onderdeel uit van het
Kennispartnerschap, nadat deze wijzigingen schriftelijk door DDMA zijn
aanvaard.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, eindigt het Kennispartnerschap
van rechtswege en derhalve zonder dat opzegging is vereist na de duur van
het Kennispartnerschap.

3. Verplichtingen
DDMA kennispartners:
● verplichten zich tot betaling van de bijdrage als aangegeven in het
Kennispartnerschap;
● geven wijzigingen die zich binnen de organisatie voordoen zoals een
verhuizing en nieuw contactpersonen direct door aan DDMA;
● dragen intern en extern het kennispartnerschap met DDMA uit; hiermee
wordt bedoeld dat naar buiten wordt uitgedragen dat de organisatie
kennispartner is van DDMA. Met het intern uitdragen wordt gestimuleerd dat
collega's op de hoogte zijn van het kennispartnerschap en met het extern
uitdragen wordt gestimuleerd dat er een samenwerking bestaat.
● treden voor iedere actie en/of te ontwikkelen content ten behoeve van het
kennispartnerschap steeds in overleg met DDMA. DDMA heeft deze
verplichting ook jegens de kennispartners. Afhankelijk van de te ontwikkelen
acties en/of content kunnen er separate algemene voorwaarden worden
opgesteld;
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is DDMA gerechtigd om naast de
kennispartner andere kennispartners aan te trekken.

4. Tussentijdse beëindiging
a. Tenzij anders overeengekomen, kan het Kennispartnerschap niet tussentijds
worden beëindigd.
b. het Kennispartnerschap kan door beide partijen tussentijds en zonder
rechterlijke tussenkomst worden opgezegd (onverminderd het recht op
schadevergoeding) indien:
o De andere partij surseance van betaling heeft aangevraagd, failliet
gaat, dan wel haar rechtspersoon wordt ontbonden;
o De andere partij tekortschiet in de nakoming van verplichtingen uit
hoofde van het Kennispartnerschap en zij haar verzuim niet binnen de
daartoe gestelde redelijke termijn herstelt;
c. In het geval van een tussentijdse beëindiging geldt voor beide partijen een
opzegtermijn van 1 maand.
d. In het geval van een tussentijdse beëindiging geldt voor beide partijen dat zij
de beëindiging van het Kennispartnerschap niet actief uitdragen.
e. Bij beëindiging dient de kennispartner binnen één maand na het vervallen
van het kennispartnerschap alle referenties aan DDMA te verwijderen van
communicatie zoals briefpapier, promotiemateriaal en websites. Na deze
periode wordt gebruik van de DDMA naam en logo gezien als een inbreuk
op het intellectuele eigendomsrecht.
5. Tussentijdse evaluatie
● Op verzoek van de kennispartner, of twee maanden voor de afloop van het
Kennispartnerschap, vindt er een evaluatie plaats tussen de kennispartner en
DDMA om de samenwerking te evalueren en een mogelijke verlenging
opnieuw in te vullen.
6. Aansprakelijkheid
● DDMA is niet aansprakelijk voor de schade als gevolg van de uitvoering van
het Kennispartnerschap die wordt veroorzaakt door doen of nalaten van de
kennispartner.
● DDMA aanvaardt geen aansprakelijkheid in geval van gegeven adviezen.
7. Toepasselijk recht
● Op alle overeenkomsten tussen DDMA en de kennispartner is Nederlands
recht van toepassing.
● De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de
kennispartner worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
● Eventuele geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van enige
overeenkomst tussen DDMA en de kennispartner, zullen uitsluitend worden
beslecht door de bevoegde rechter in Amsterdam.
8. Betalingsvoorwaarden
● Alle tussen DDMA en de kennispartner overeengekomen vergoedingen zijn
exclusief BTW.

●

●
●
●

Het Kennispartnerschap regelt de vergoeding voor het basis
kennispartnerschap. Eventuele additionele uitingen ten baten van het
kennispartnerschap worden apart in rekening gebracht.
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient de betaling van de
vergoeding binnen 30 dagen na de factuurdatum zijn ontvangen.
Indien men in gebreke blijft een factuur tijdig te betalen, is de debiteur van
rechtswege in verzuim.
Indien de debiteur in gebreke is zijn verplichtingen tijdig na te komen, komen
alle redelijke kosten ter verkrijging van de betaling (administratieve kosten
en rentekosten) voor rekening van de debiteur.

