“K.N.K. Cynophilia”
De kynologische bruggenbouwer van de 21 e eeuw.

Algemene Voorwaarden
voor de inzet van leden van de deskundigenpool
1. Toepasselijkheid
Tenzij uitdrukkelijk, schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze Algemene Voorwaarden van
toepassing op alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en het leveren van
diensten die de Koninklijke Nederlandse Kennelclub Cynophilia, hierna te noemen Cynophilia,
aangaat in het kader van de inzet van één of meer leden van haar deskundigenpool.

2. De levering van werkzaamheden en diensten
Cynophilia levert aan verenigingen op kynologisch gebied, groepen van kynologen en aan
individuele kynologen op verzoek werkzaamheden en diensten die uitvoering geven aan haar
statutaire doel: het algemeen kynologisch belang te dienen en, in het bijzonder, de binnen de
vereniging bestaande kennis en kunde aan te wenden voor dat algemeen kynologisch belang.
Hierbij kan onder meer worden gedacht aan:


het fungeren als technisch voorzitter of als dagvoorzitter bij bestuursvergaderingen of
ledenvergaderingen;



het adviseren met betrekking tot het beleid van een vereniging en het maken van
beleidsplannen;



het adviseren van besturen met betrekking tot financiële aangelegenheden, fokbeleid en
ethiek;



het bemiddelen bij conflicten tussen verenigingen onderling, tussen verenigingen en leden
en tussen individuele kynologen onderling.

3. Verzoeken tot dienstverlening
1. Een verzoek tot dienstverlening wordt door de verzoekende partij (een vereniging op
kynologisch gebied, een groep kynologen of een individuele kynoloog) gedaan aan het
secretariaat van Cynophilia.
2. Alvorens een verzoek in te willigen zal Cynophilia nadere informatie vragen en voorlopige
afspraken maken.
3. Cynophilia is bevoegd, zonder opgave van redenen, een verzoek af te wijzen.
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4. De overeenkomst
1. De door Cynophilia en de verzoekende partij gemaakte afspraken in het kader van de inzet van
één of meer leden van de deskundigenpool van Cynophilia, worden vastgelegd in een
schriftelijke, gedateerde en door of namens de verzoekende partij en namens Cynophilia
ondertekende overeenkomst.
2. Eerst na ondertekening door alle betrokken partijen, zijn de partijen aan de overeenkomst
gebonden.
3. Tussentijdse wijzigingen van de overeenkomst binden de partijen eerst na schriftelijke
akkoordverklaring door de partijen.
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5. De opdracht
1. De opdracht wordt geformuleerd en vastgelegd in de overeenkomst middels een zo
nauwkeurig mogelijke omschrijving van de werkzaamheden en/of diensten zoals die door de
verzoekende partij zijn gewenst en door Cynophilia zijn aanvaard.
2. Met het aanvaarden van een opdracht verplicht Cynophilia zich de overeengekomen
werkzaamheden en/of diensten te verrichten en zich in te spannen om het gewenste resultaat
te bereiken.

6. Informatieverstrekking
1. De verzoekende partij zal, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken die in
redelijkheid nodig is om het gewenste resultaat te bereiken.
2. De verzoekende partij is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van door haar
verstrekte informatie.
3. 3.De partijen verplichten zich om informatie, waarvan één der partijen heeft aangegeven dat
die van vertrouwelijke aard is, noch tijdens het proces van de dienstverlening noch na afloop
daarvan openbaar te maken.

8. Bescherming persoonsgegevens.
Door de verzoekende partij aan Cynophilia verstrekte persoonsgegevens zullen door Cynophilia
slechts worden gebruikt in het kader van de aan haar verstrekte opdracht. Tenzij enig wettelijk
voorschrift anders bepaalt, zullen deze gegevens niet aan derden worden verstrekt.

9. Aansprakelijkheid
1. Cynophilia is tegenover de verzoekende partij slechts aansprakelijk voor schade door deze
geleden als rechtstreeks gevolg van een ernstige fout begaan door Cynophilia of door een lid
van haar deskundigenpool.
2. Onder “een ernstige fout”, als bedoeld in het vorige lid, wordt verstaan een fout die verwijtbaar
is en die in de geven omstandigheden bij normale oplettendheid behoort te worden vermeden.
1. In geval Cynophilia aansprakelijk is voor schade als bedoeld in deze bepaling, zal de aanspraak
op schadevergoeding het bedrag door de verzoekende partij aan Cynophilia is voldaan, niet
overschrijden.
2. De aansprakelijkheid van Cynophilia vervalt door verloop van één jaar vanaf de dag dat de
schade is veroorzaakt.
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10. Tarieven en betaling
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen brengt Cynophilia naast een beperkte
dagdeelvergoeding uitsluitend feitelijk gemaakte kosten waaronder reis- en verblijfkosten in
rekening.
2. De tarieven worden nader vastgelegd in de overeenkomt.
3. Betaling geschiedt door overmaking van het gefactureerde bedrag op de bankrekening van
Cynophilia binnen veertien dagen na de factuurdatum.

Nieuwehorne, 15 september 2017

De voorzitter,

De secretaris,

C.C. Canta

D.L. Striegel
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