Lasschool.nl
Certificeringen
Algemene Voorwaarden voor het certificeren bij Coöperatie Lasschool.nl Nederland U.A.
Artikel 1 - Definities
1.1
DNV•GL: de instantie die verantwoordelijk is voor de uitgifte van
persoonscertificaten van vakbekwaamheid en voor de uitvoering van examens, en LS
licentie heeft verleend om specifieke diensten te leveren en/of namens haar
examens af te nemen c.q. proeflaswerk te beoordelen.
LS: Coöperatie Lasschool.nl Nederland U.A.
Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die gebruik maakt van de diensten
van Coöperatie Lasschool.nl Nederland U.A.
Artikel 2 - Toepasselijkheid
2.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die door LS
worden gedaan en op alle overeenkomsten tussen LS en Opdrachtgever, die
betrekking hebben op de Geleverde Diensten.
2.2
Eventuele latere gemaakte aanvullende, dan wel van deze algemene voorwaarden
afwijkende afspraken zijn alleen geldig als deze uitdrukkelijk door LS schriftelijk zijn
aanvaard/bevestigd. Onder schriftelijk wordt in deze overeenkomst mede verstaan
iedere vorm van elektronische communicatie.
2.3
Op overeenkomsten met betrekking tot certificeringen door LS zijn geen andere
algemene voorwaarden dan de onderhavige van toepassing.
2.4
De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindendheid van één of meer
bepalingen van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid
van de overige bepalingen niet aan. Indien zou blijken dat een bepaling ongeldig of
onverbindend is, zullen LS en de opdrachtgever de ongeldige of onverbindende
bepaling vervangen door een bepaling die wel geldig en verbindend is en waarvan de
rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling, zo veel
mogelijk overeenstemmen met die van de ongeldige of onverbindende bepaling.
Artikel 3 – Geleverde Diensten
In opdracht van de opdrachtgever kan LS verschillende diensten leveren.
Deze diensten worden als volgt omschreven:
• Lasserskwalificatie/certificering: LS beoordeelt de vaardigheid van een lasser, door
middel van een lasproef;
• Lasmethodekwalificatie/procedure: LS beoordeelt door middel van een lasproef of de
gekozen lasmethode geschikt is voor de uit te voeren laswerkzaamheden en
controleert daarbij de essentiële, de niet-essentiële en de niet-essentiële en de
aanvullende essentiële variabelen tijdens het lassen;
• Advies: LS adviseert over (ver)beter(d)e lasmethodes voor de toekomst. In geval van
schade analyseert LS de gebruikte lasmethode en de aard van de schade. Aan de
hand van deze analyse adviseert LS over reparatiemogelijkheden en (ver)beter(d)e
lasmethodes voor de toekomst;
• De geldigheid van door DNV•GL uitgegeven persoonscertificaten kan worden
geverifieerd via de website www.certcheck.nl.
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Artikel 4 - Verplichtingen van de Opdrachtgever
4.1
Opdrachtgever is verplicht om voor eigen rekening alle informatie te verstrekken, die
noodzakelijk is voor het op de juiste wijze uitvoeren van de overeenkomst door LS.
Deze informatie dient volledig en juist te zijn.
4.2
De Opdrachtgever is bij de uitvoering van de overeenkomst door LS gehouden al
datgene te doen dat redelijkerwijs nodig is om tijdige uitvoering door LS mogelijk te
maken, zulks in het bijzonder door het toelaten van LS tot de locatie waar de
diensten geleverd dienen te worden.
4.3
De Opdrachtgever is verplicht om LS te informeren omtrent het (mogelijke) bestaan
van gevaren en/of risico’s voor de veiligheid en gezondheid van de personen die
namens LS de overeengekomen diensten verrichten op de locatie waar de diensten
geleverd dienen te worden en zorg te dragen voor een zo groot mogelijke veiligheid
op die locatie en een zo goed mogelijke bescherming van de medewerkers van LS,
overeenkomstig de toepasselijke wet- en regelgeving.
Artikel 5 – Prijzen
5.1
LS zal aan Opdrachtgever een overeengekomen prijs in rekening brengen.
5.2
LS is gerechtigd een redelijke, door haar algemeen gehanteerde tariefsverhoging
tussentijds aan de Opdrachtgever door te berekenen.
5.3
De met de uitvoering van de overeenkomst gepaard gaande kosten, welke niet tot de
overeengekomen prijs van LS behoren, worden zonder enige opslag doorberekend
aan de Opdrachtgever. Een uitzondering op vorenstaande wordt gevormd door de
kosten met betrekking tot de werkzaamheden, welke in opdracht van Opdrachtgever
en onder beheer van LS worden uitgevoerd door derde(n). Ten aanzien van dergelijke
werkzaamheden geldt dat LS bevoegd is om -behoudens andersluidende schriftelijke
overeenkomst- 15% van het honorarium van deze derde(n) als beheerskosten aan
Opdrachtgever in rekening te brengen.
5.4
Eventueel toepasselijke belastingen en heffingen worden door LS aan Opdrachtgever
doorberekend. Belastingen en heffingen in het buitenland, waarvoor ten behoeve
van LS geen restitutie mogelijk is, zullen eveneens aan de Opdrachtgever in rekening
worden gebracht.
5.5
Bij de uitvoering van iedere overeenkomst zal door LS maximaal één exemplaar van
de door haar opgestelde rapporten en/of certificaten zonder verdere kosten aan de
Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. Nabestellingen van de vervaardigde
rapporten kunnen aan de Opdrachtgever tegen kostprijs worden verstrekt.
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Artikel 6 - Betaling
6.1
Opdrachtgever ontvangt een factuur voor aanvang van de dienstverlening. Betaling
van de factuur dient uiterlijk 30 dagen na ontvangst daarvan maar in ieder geval voor
ontvangst van het certificaat, te geschieden.
6.2
In het geval Opdrachtgever de gegeven opdracht annuleert/de dienst op verzoek van
Opdrachtgever niet wordt verricht, is Opdrachtgever het volgende verschuldigd:
•
Bij annulering tenminste 1 maand voordat de dienst zou worden verricht: 25%
van het bedrag waarop de opdracht betrekking had;
•
Bij annulering tenminste 1 week voordat de dienst zou worden verricht: 50%
van het bedrag waarop de opdracht betrekking had;
•
Bij annulering korter dan 1 week voordat de dienst zou worden verricht: 100%
van het bedrag waarop de opdracht betrekking had.
6.3
Vanaf het moment dat Opdrachtgever de op de factuur vermelde betalingstermijn
overschrijdt, is Opdrachtgever naast het verschuldigde factuurbedrag wettelijke rente
verschuldigd. Tevens komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten
verbonden aan de invordering van het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag
voor zijn rekening. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het
verschuldigde bedrag, met een minimum van € 100,00 onverminderd het recht van
LS om volledige vergoeding van kosten en schade te vorderen van Opdrachtgever.
6.4
Zolang opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van LS heeft
voldaan, heeft LS het recht haar verplichtingen ten opzichte van Opdrachtgever op te
schorten. Onder verplichtingen wordt in ieder geval verstaan het verstrekken van de
verleende dienst(en) betrekking hebbende documenten. Bij niet/niet-tijdige betaling
is LS gerechtigd naast hetgeen overigens in dit artikel is bepaald, om ieder certificaat
dat LS aan Opdrachtgever heeft verstrekt, te schorsen of in te trekken.
6.5
Vorderingen of klachten met betrekking tot enige prestatie van LS kunnen geen
reden zijn voor Opdrachtgever om betaling aan LS op te schorten of te verrekenen.
Artikel 7 - Eigendomsrecht
7.1
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, berust het auteursrecht en alle rechten
van industriële eigendom op de door haar gedane aanbiedingen, verstrekte
ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur enzovoort
bij LS. Deze gegevens mogen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke
toestemming van LS niet worden gekopieerd, verveelvoudigd, gebruikt of openbaar
gemaakt worden.
7.2
Bij iedere overtreding door Opdrachtgever van het bepaalde in het vorige lid verbeurt
Opdrachtgever ten behoeve van LS, zonder sommatie of ingebrekestelling, een direct
opeisbare boete van € 250.000,00 vermeerderd met een bedrag van € 25.000,00 voor
iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd de gehoudenheid tot
vergoeding van LS van alle schade te dezer zake, indien deze schade meer bedraagt
dan gemeld boetebedrag.
Daarnaast is LS gerechtigd om nakoming te vorderen van de verplichtingen van
Opdrachtgever.
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7.3

Opdrachtgever moet alle aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in het eerste lid
op eerste verzoek binnen de door LS gestelde termijn retourneren. Indien
Opdrachtgever aan dit verzoek niet (tijdig) gehoor geeft, is Opdrachtgever aan LS een
boete verschuldigd van € 25.000 per dag dat Opdrachtgever daarmee in gebreke
blijft. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet worden
gevorderd.
Daarnaast is LS gerechtigd om nakoming te vorderen van de verplichtingen van
Opdrachtgever.

Artikel 8 - Overmacht
8.1
Indien LS ten gevolge van omstandigheden waarop zij geen invloed heeft, niet in
staat is haar diensten te verrichten overeenkomstig de overeenkomst, kan zij de
overeenkomst opschorten, geheel of gedeeltelijk ontbinden of wijzigen. LS kan
nimmer aansprakelijk gesteld worden, indien zij haar verplichtingen niet kan
nakomen als gevolg van een gebeurtenis die buiten haar macht ligt.
Artikel 9 - Aansprakelijkheid
9.1
Voor zover LS aansprakelijk is voor enige door Opdrachtgever geleden schade,
beperkt die aansprakelijkheid zich tot directe schade. In geen geval is LS aansprakelijk
voor indirecte schade (bijvoorbeeld vertragingsschade, winstderving, misgelopen
omzet, gevolgschade), schade die veroorzaakt wordt door het gebruik van door of
namens Opdrachtgever (ondeugdelijk) materiaal of foutieve of onvolledige
informatie, schade die veroorzaakt wordt door opzet of roekeloosheid van
Opdrachtgever en/of schade als gevolg van tekortkomingen van derden.
9.2
Iedere aansprakelijkheid voor schade, geleden in het kader van de uitvoering van een
dienst van LS, is voorts beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van LS in het
desbetreffende geval wordt uitbetaald.
9.3
Indien om welke reden dan ook geen uitkering op grond van voornoemde
verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag
(exclusief BTW) dat door LS voor de desbetreffende dienst in rekening is, dan wel zou
worden gebracht.
9.4
Opdrachtgever vrijwaart LS voor alle aanspraken van derden voor vergoeding van
schade verband houdende met de uitvoering van de dienst.
Artikel 10 - Wijzigingsvoorbehoud
10.1 LS behoudt zich te allen tijde het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze
algemene voorwaarden.
Voor zover mogelijk zullen wijzigingen door LS binnen een redelijke termijn
voorafgaand aan de wijziging aan Opdrachtgever bekend worden gemaakt.
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Artikel 11 - Toepasselijk recht en geschillen
11.1 Op elke rechtsbetrekking tussen LS en Opdrachtgever is uitsluitend het Nederlandse
recht van toepassing.
11.2 Ieder geschil voortvloeiende uit of verband houdende met deze algemene
voorwaarden of overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van
toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank
Midden-Nederland, tenzij wettelijke bepalingen zich daartegen verzetten.
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