Algemene Voorwaarden 2021
1. Algemeen
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, offertes
en overeenkomsten voor opdrachtgevers van Puur.nu, respectievelijk hun
rechtsopvolgers.
2. Voorwaarden voor deelname aan de Dag van de Mobiliteit (DvdM):
Het aantal deelnemers is gelijk aan het aantal werkplekken dat u aanbiedt.
Voorbeeld: 15 medewerkers uit uw organisatie nemen deel aan de DvdM, dit
betekent dat uw organisatie 15 werkplekken beschikbaar stelt.
Tot de aangegeven tijd op de website (c.q. het moment dat de matching sluit)
kunnen de werkplekken voor de DvdM worden aangeleverd.
Bij aanmelding vermeldt de deelnemende organisatie het maximaal aantal te
verwachten matches. Dit aantal kan te allen tijde worden uitgebreid of
aangepast.
Er wordt een contactpersoon binnen de deelnemende organisatie aangewezen
die de communicatie met Puur.nu onderhoudt.
3. Faciliteiten Puur.nu
Puur.nu coördineert de DvdM.
Puur.nu zet de web-applicatie www.dagvandemobiliteit.nl in om het
administratieve proces zo soepel mogelijk te laten verlopen.
De helpdesk van Puur.nu ondersteunt bij gebruik van de website
www.dagvandemobiliteit.nl, geeft advies over de inzet van de DvdM en
beantwoordt vragen over de DvdM.
Puur.nu draagt zorg voor PR-materiaal.
Puur.nu stelt materiaal t.b.v. de invulling van de dag beschikbaar via de
website.
Puur.nu organiseert een informatiebijeenkomst in de regio om iedereen goed te
informeren en elkaar te inspireren over de vormgeving van de DvdM.
4. Verantwoordelijkheden werkgever
De werkgever draagt zorg voor een goede ontvangst, begeleiding en een
programma voor de deelnemer.
De werkgever is zelf verantwoordelijk voor het verzekeren van zijn
medewerkers die deelnemen aan de Dag van de Mobiliteit.
5. Tarieven voor NIET-leden
Kosten van inschrijving bedragen € 195,-- per organisatie, exclusief BTW. Dit
zijn administratiekosten en kosten voor gebruik van het systeem. Daarnaast
gelden de volgende tarieven:

Aantal
matches

Prijs per match

1 tot 9
€ 125
10 tot 24
€ 110
25 tot 49
€ 90
> 50
€ 75
* alle genoemde prijzen zijn excl. BTW

Kosten
Minimum
€ 125
€ 1100
€ 2250

Maximum
€ 1125
€ 2640
€ 4410
€ 3500 >

6. Betalingsvoorwaarden
Na aanmelding wordt een bevestiging voor deelname gestuurd.
De kosten worden in één keer in rekening gebracht. Betaling dient te
geschieden binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur.
Bij annulering van 1 maand of korter voor aanvang van de DvdM wordt 75%
van de kosten voor deelname in rekening gebracht op basis van het
aangegeven maximale aantal matches.
Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het
nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke
kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke
als de buitengerechtelijke kosten.
7. Intellectueel eigendom
Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die door Puur.nu
zijn gebruikt voor de uitvoering van de Dag van de Mobiliteit, zijn en blijven het
eigendom van Puur.nu. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na
verkregen toestemming van Puur.nu.
8. Geschillenregeling
Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de
onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan
het gevolg mochten zijn, worden beslecht overeenkomstig het Reglement van
het Nederlands Arbitrage Instituut te Rotterdam.
9. Klachtenreglement
Het klachtenreglement geeft de klager een middel iets te ondernemen tegen de
bejegening, doen of nalaten van Puur.nu of een van haar medewerkers. Een
klacht kan tevens betrekking hebben op derden die in opdracht van Puur.nu
werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgevers van Puur.nu hebben verricht.
10. Toepasselijk recht
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
Meer informatie:

Puur.nu – Team Dag van de Mobiliteit
Javastraat 68 - 6524 MG Nijmegen
024-2022093 - info@dagvandemobiliteit.nl

