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ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTEN VAN DE UPSTARTER 
 
INLEIDING: 
 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle verrichtingen 
tussen De Upstarter en het Stagebedrijf. 
 

1. Definities en uitleg 
 
1.1  Behalve voor zover uitdrukkelijk anders is bepaald, hebben de 
navolgende begrippen en uitdrukkingen in deze Algemene 
Voorwaarden en de Overeenkomst de betekenis die ernaast vermeld 

staat:  
 
 
Algemene 
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden ter zake van 

diensten van De Upstarter; 

 
AVG:  Verordening (EU) 2016/679 van het Europees 

Parlement en de Raad van 27 april 2016 en de 
Uitvoeringswet Algemene verordening 
gegevensbescherming;   

 

Cursus: zoals gedefinieerd in de Opdrachtbrief;   
 
De Upstarter: de eenmanszaak De Upstarter, KVK-nummer 

60650516; 
 
Diensten:  zoals gedefinieerd in de Opdrachtbrief; 

 
Leerdoelen: de door de Stagiair geformuleerde doelen in 

het kader van de Cursus;  
 
Match: een gezamenlijk door het Stagebedrijf en 

enige Stagiair geuite wilsverklaring gericht op 

het door de betreffende Stagiair (laten) lopen 
van een Stage bij het Stagebedrijf;   

 
Matching Event: een door De Upstarter georganiseerde 

bijeenkomst gericht op het in contact brengen 
van het Stagebedrijf met (één of meer) 

potentiële Stagiairs; 
 
Matching Fee: het ter zake van enige (mogelijke) Match door 

het Stagebedrijf aan De Upstarter te betalen 
bedrag, zoals vermeld in de Opdrachtbrief; 

  

Opdrachtbrief: de aan deze Algemene Voorwaarden 
onderworpen opdrachtbrief van De Upstarter; 

 
Overeenkomst: de Opdrachtbrief en deze Algemene 

Voorwaarden tezamen;  
 

Partij:  een partij bij de Overeenkomst;  
 
Stage: het in aansluiting op enige Cursus deelnemen 

aan de (bedrijfs)activiteiten van het 
Stagebedrijf gedurende de in de 
Opdrachtbrief genoemde periode, onder meer 

door het verrichten van werkzaamheden bij 
het Stagebedrijf; 

 
Stagebedrijf: de geadresseerde van de Opdrachtbrief;  
 
Stageduur: de duur van de Stage, zoals vermeld in de 

Stageovereenkomst; 
 
Stage- 
overeenkomst: enige overeenkomst tussen enige Stagiair en 

het Stagebedrijf ter zake van enige Stage;  
 

Stagevergoeding: de op grond van de Stageovereenkomst door 
het Stagebedrijf aan de Stagiair verschuldigde 
vergoeding;  

 
Stagiair: enige persoon die door het Stagebedrijf in de 

gelegenheid wordt gesteld om Stage te lopen; 

 
Success Fee: het ter zake van enige opdracht- of 

arbeidsovereenkomst met een Stagiair door 
het Stagebedrijf aan De Upstarter te betalen 
bedrag, zoals vermeld in de Opdrachtbrief; 

 

Training Fee: het bij een Stage ter zake van enige door de 
Stagiair gevolgde Cursus door het 
Stagebedrijf aan De Upstarter te betalen 
bedrag, zoals vermeld in de Opdrachtbrief;  

 
Werkdag:  iedere dag die niet is een zaterdag, zondag of 

algemeen erkende feestdag krachtens de 
Algemene Termijnenwet. 

1.2  In deze Algemene Voorwaarden:  
 

 
- zijn verwijzingen naar wetten en andere van overheidswege 
uitgevaardigde wettelijke regelingen mede verwijzingen naar 
 de betreffende wetten en andere van overheidswege 
uitgevaardigde wettelijke regelingen zoals die gelden op het 
 moment waarop een beroep wordt gedaan op de  bepaling 

waarin de verwijzing is te vinden; 
 
- geldt hetgeen is bepaald voor enkelvoud tevens voor 
meervoud en omgekeerd;  
 
- zijn verwijzingen naar overwegingen en bijlagen steeds 

verwijzingen naar overwegingen van en bijlagen bij de 
 Overeenkomst;  
 
- omvat het begrip "persoon" natuurlijke personen, 
rechtspersonen en personenvennootschappen, en omvat het begrip 
"Partij" bij natuurlijke personen mede de wettelijk 

vertegenwoordigers van de betreffende natuurlijke personen; 
 en  
 
- geldt hetgeen is bepaald voor enig geslacht tevens voor alle 
andere geslachten. 
 

 
2.  Diensten 
 
2.1 De Upstarter zal de Diensten verlenen door:  

(i) het Stagebedrijf uit te nodigen voor een Matching Event in 
verband met de door het Stagebedrijf aangewezen Cursus, voor zover 

De Upstarter verwacht dat er dan een Match tot stand zou kunnen 
komen; 

(ii) zich in te spannen om op het Matching Event als bedoeld bij 
onderdeel (i) van dit artikel 2.1 minimaal één en maximaal drie 
potentiële Stagiairs aan het Stagebedrijf voor te stellen; 

(iii) een modelcontract voor een Stageovereenkomst aan het 

Stagebedrijf ter beschikking te stellen; en 

(iv) in geval van een uit een Match voortvloeiende Stage de 
bezigheden van de Stagiair gedurende de Stage globaal te volgen en 
(voor zover dit naar haar oordeel nodig is) algemene aanbevelingen 
te doen voor het halen van Leerdoelen. 
 

2.2 De Upstarter zal de Diensten verlenen naar haar beste weten 
en kunnen.  
 
2.3 Indien er tijdens of binnen dertig (30) Werkdagen na het 
Matching Event als bedoeld bij onderdeel (i) van artikel 2.1 geen 
Match tot stand komt met een potentiële Stagiair, zal De Upstarter de 

vacature van het Stagebedrijf plaatsen in het netwerk van studenten 
en alumni van De Upstarter 
 
2.4 Het staat het Stagebedrijf vrij om in het geval omschreven in 
artikel 2.3 tijdens of na het betreffende Matching Event iedere op dat 
Matching Event aanwezige andere potentiële Stagiair te benaderen 

voor een Stage, tenzij De Upstarter kenbaar maakt dat de betreffende 
andere potentiële Stagiair niet (meer) beschikbaar is voor een Stage.  
 
2.5 Door enige potentiële Stagiair aan het Stagebedrijf voor te 
stellen verklaart De Upstarter enkel dat de betreffende Stagiair de 
voor hem of haar opgegeven Cursus met goed gevolg heeft afgerond. 

Behalve voor zover Partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders 
overeenkomen: 

(i) geeft De Upstarter generlei (impliciete) garantie ten aanzien 
van de door enige Stagiair met enige Cursus verworven kennis of 
vaardigheden, de geschiktheid van enige Stagiair voor een Stage dan 

wel de (te verwachten) prestaties van enige Stagiair gedurende een 
Stage;  

(ii)  is De Upstarter enkel gehouden tot het leveren van de 
inspanningen beschreven in de artikelen 2.1, 2.3 en 4,1, en niet tot 
het daadwerkelijk aan het Stagebedrijf voorstellen van enige 
potentiële Stagiair, het daadwerkelijk tot stand brengen van een 

Match of het daadwerkelijk laten aanvangen of voltooien van een 
Stage door enige Stagiair; en 

(iii) verbindt De Upstarter zich niet tot het bieden van enige vorm 
van begeleiding aan de Stagiair bij het Stagebedrijf, anders dan op 
de wijze omschreven bij onderdeel (iv) van artikel 2.1.  
 

2.6 Het Stagebedrijf erkent en aanvaardt dat De Upstarter geen 
partij is bij de Stageovereenkomst. 
 
2.7 Het bepaalde in de Overeenkomst doet op geen enkele 
wijze afbreuk aan het recht van het Stagebedrijf om een door haarzelf 
geselecteerde  stagiair een stage bij het Stagebedrijf te laten lopen. 

 
 
3.  Verplichtingen van het Stagebedrijf 
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3.1 Het Stagebedrijf verbindt zich jegens De Upstarter om: 

(i) het Matching Event bij te wonen waarvoor het Stagebedrijf zich 
heeft aangemeld na daarvoor door De Upstarter te zijn uitgenodigd; 

(ii) telkens de Matching Fee aan De Upstarter te voldoen indien er 
enige Match tot stand komt (ook als het een Match betreft met enige 

andere potentiële Stagiair als bedoeld in artikel 2.4) dan wel door het 
Stagebedrijf drie door De Upstarter voorgestelde potentiële Stagiairs 
zijn afgewezen; 

(iii) in geval van een Match aan de betreffende Stagiair een 
Stageovereenkomst aan te bieden waarvan de bepalingen luiden als 
die van het modelcontract bedoeld in artikel 2.1; 

(iv) telkens de Training Fee aan De Upstarter te voldoen indien 
enige Stage aanvangt (ook als het een Stage betreft van enige andere 
potentiële Stagiair als bedoeld in artikel 2.4); 

(v) alle verplichtingen op grond van de Stageovereenkomst 
behoorlijk na te komen en het ertoe te leiden dat bij iedere Stage te 
allen tijde  het uitbreiden van kennis en vaardigheden van de Stagiair 

en het opdoen van werkervaring door de Stagiair centraal staan; 

(vi)  een stagebegeleider aan te stellen die de Stagiair dagelijks 
volgt en voorziet van aanwijzingen voor het deelnemen aan de 
(bedrijfs)activiteiten van het Stagebedrijf dan wel het verrichten van 
werkzaamheden bij het Stagebedrijf (waarbij in ieder geval – maar 
niet uitsluitend – de werkdoelen aan de Stagiair worden opgegeven) 

en minimaal eenmaal tijdens de Stage een evaluatiegesprek met de 
Stagiair voert; 

(vii) telkens de Success Fee aan De Upstarter te voldoen indien het 
Stagebedrijf binnen twaalf (12) kalendermaanden na afloop van enige 
Stage enige opdracht- of arbeidsovereenkomst met enige Stagiair 
aangaat (ook als het een opdracht- of arbeidsovereenkomst betreft 

met enige andere potentiële Stagiair als bedoeld in artikel 2.4); 

(viii)  niets te doen of na te laten dat, naar het redelijk oordeel van 
De Upstarter, mogelijk aanleiding zou kunnen geven tot het door 
enige Stagiair of enige andere derde geldend maken van enige 
aanspraak jegens De Upstarter of aan De Upstarter gelieerde 
rechtspersonen, ondernemingen, bestuurders, functionarissen, 

werknemers of vertegenwoordigers. 
 

3.2 Het Stagebedrijf is verplicht om De Upstarter steeds tijdig te voorzien 
van alle stukken en informatie in verband met de (bedrijfs)activiteiten 
van het Stagebedrijf en iedere Stage (met inbegrip van enige in 
aansluiting daarop aangegane overeenkomst) die nodig of nuttig 

zouden kunnen zijn voor het naar behoren verlenen van de Diensten 
en de uitoefening van rechten door De Upstarter.  

 
3.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 3.2 is het Stagebedrijf verplicht 

om voorafgaand aan iedere Stage in het bijzonder (maar niet 
uitsluitend) de volgende gegevens aan De Upstarter te verstrekken:  

(i) de afdeling waar de Stagiair de Stage zal gaan lopen; 

(ii) een overzicht van de (bedrijfs)activiteiten van het Stagebedrijf 
waar de Stagiair bij wordt betrokken en de werkzaamheden die de 
Stagiair zal verrichten; en 

(iii) de contactgegevens van de stagebegeleider bedoeld bij 

onderdeel (vi) van artikel 3.1.  
 
3.4 Onverminderd het bepaalde in artikel 3.2 is het Stagebedrijf 
verplicht om tijdens iedere Stage in het bijzonder (maar niet 
uitsluitend) de volgende gegevens aan De Upstarter te verstrekken:  

(i) afwezigheid van de Stagiair gedurende de Stage;  

(ii)  het functioneren van de Stagiair gedurende de Stage; en 

(iii) iedere materiële wijziging in de organisatie van het 
Stagebedrijf die gevolgen heeft of zou kunnen hebben voor de Stage. 

 
3.5  Indien het Stagebedrijf van oordeel is dat enige Stagiair:  

(i) ongepast gedrag vertoont of niet goed functioneert in de 

organisatie van het Stagebedrijf; of 

(ii) werkzaamheden niet naar behoren uitvoert,  

dan zal het Stagebedrijf zich inspannen om in overleg met de 
betreffende Stagiair de bedenkingen van het Stagebedrijf tegen het 
handelen of nalaten van die Stagiair weg te nemen, voor zover nodig 
door aanpassing van de wijze waarop de betreffende Stagiair 

deelneemt aan (bedrijfs)activiteiten van het Stagebedrijf of 
werkzaamheden verricht bij het Stagebedrijf.  
 
3.6 Indien de bedenkingen van het Stagebedrijf ondanks 
inspanningen als bedoeld in artikel 3.5 niet worden weggenomen, 
doet het Stagebedrijf daarvan onverwijld mededeling aan De 

Upstarter. Het Stagebedrijf is verplicht vervolgens zodanige 
maatregelen treffen als naar het redelijk oordeel van De Upstarter 
nodig zijn om te bewerkstelligen dat de door het Stagebedrijf 
meegedeelde bedenkingen alsnog worden weggenomen. 
 
3.7 In geval van bedenkingen als bedoeld in artikel 3.5 verbindt 

het Stagebedrijf zich de Stageovereenkomst uitsluitend tussentijds te 
beëindigen indien:  

(i) de bepalingen ten aanzien van beëindiging in de 
Stageovereenkomst dit toelaten bij bedenkingen als de betreffende 
bedenkingen; en 

(ii) alle maatregelen als bedoeld in artikel 3.6 zijn getroffen, maar 
er niet binnen vijfentwintig (25) aaneengesloten Werkdagen toe 
leiden dat de betreffende bedenkingen worden weggenomen. 
 
3.8 Het Stagebedrijf verbindt zich, indien enige Stagiair wegens 
ongeschiktheid ten gevolge van ziekte verhinderd is deel te nemen 

aan (bedrijfs)activiteiten van het Stagebedrijf of werkzaamheden te 
verrichten bij het Stagebedrijf: 

(i) de Stageduur te verlengen met de duur van de betreffende 
verhindering indien deze langer dan tien aaneengesloten Werkdagen 
voortduurt, tenzij de Stageovereenkomst met inachtneming van het 
bepaalde in artikel 3.6 of onderdeel (ii) van dit artikel 3.7 tussentijds 

wordt beëindigd door het Stagebedrijf; 

(ii) de Stageovereenkomst uitsluitend tussentijds te beëindigen 
wegens de betreffende verhindering indien deze langer dan 
vijfentwintig (25) aaneengesloten Werkdagen voortduurt. 
 
3.9 Onverminderd het bepaalde in artikel 3.2 is het Stagebedrijf 

verplicht om De Upstarter onverwijld in kennis te stellen van het 
aangaan van enige opdracht- of arbeidsovereenkomst als bedoeld bij 
onderdeel (vii) van artikel 3.1.  
 
3.10 Indien het Stagebedrijf tekortschiet in de nakoming van de in 
artikel 3.8 omschreven verplichting, is het Stagebedrijf aan De 

Upstarter zonder voorafgaande ingebrekestelling een onmiddellijk 
opeisbare boete van € 1.500 verschuldigd zonder dat enige schade of 
verlies bewezen behoeft te worden en onverminderd het recht van De 
Upstarter om (volledige) schadevergoeding dan wel nakoming van het 
bepaalde in de artikelen 3.1, 5.2 en 5.3 te (blijven) verlangen. 
 

3.11 Het Stagebedrijf garandeert dat:  

(i) bij zijn (bedrijfs)activiteiten te allen tijde alle op die activiteiten 
van toepassing zijnde wet- en regelgeving (met inbegrip van 
vergunningvoorschriften) volledig wordt nageleefd; 

(ii) zijn (bedrijfs)activiteiten, voor zover het Stagebedrijf bekend, 
niet het onderwerp zijn (geweest) van enig onderzoek door of namens 

enige (semi-)overheidsinstelling of toezichthouder; 

(iii) De Upstarter voorafgaand aan het Matching Event door het 
Stagebedrijf volledig op de hoogte is gebracht van alle feiten en 
omstandigheden in verband met de (bedrijfs)activiteiten van het 
Stagebedrijf die redelijkerwijs geacht moeten worden van belang te 
zijn voor het beoordelen van de wenselijkheid van de (voortgezette) 

verlening van de Diensten. 
 
3.12 In geval van een inbreuk op (één of meer van) de garanties 
neergelegd in artikel 3.11 is het Stagebedrijf onmiddellijk verplicht 
een zodanig bedrag te voldoen als nodig is om De Upstarter in de 
positie te brengen waarin zij zou hebben verkeerd als er geen sprake 

was geweest van de betreffende inbreuk, onverminderd het recht van 
De Upstarter om op enigerlei grond schadevergoeding te verlangen 
ter zake van de betreffende inbreuk. 
 
 

4. Beëindiging Stage 
 
4.1 In geval van tussentijdse beëindiging van enige 
Stageovereenkomst door het Stagebedrijf met inachtneming van het 
bepaalde in artikel 3.7 of artikel 3.8 dan wel door de Stagiair: 

(i) heeft het Stagebedrijf recht op terugbetaling van een 

evenredig deel van de Training Fee, waarbij het bedoelde evenredige 
deel wordt berekend door het aantal volle kalendermaanden tussen 
de dag van beëindiging van de Stageovereenkomst en de laatste dag 
van de Stageduur te delen door het totaal aantal maanden van de 
Stageduur;  

(ii) zal De Upstarter zich in de vijfenveertig (45) Werkdagen 

volgend op de beëindiging inspannen om voor het Stagebedrijf een 
vervangende Stagiair te vinden en deze aan het Stagebedrijf voor te 
stellen tijdens een Matching Event voor dezelfde Cursus als de Cursus 
die is gevolgd door de Stagiair met wie de betreffende 
Stageovereenkomst was gesloten.  
 

4.2 Indien er een Match tot stand komt met een vervangende 
Stagiair als bedoeld bij onderdeel (ii) van artikel 4.1:  

(i) is het Stagebedrijf daarvoor geen Matching Fee verschuldigd; 

(ii) is het Stagebedrijf verplicht de Training Fee aan De Upstarter 
te voldoen zodra de Stage van de betreffende vervangende Stagiair 
aanvangt.  

 
4.3 Het bepaalde in de artikelen 4.1 en 4.2 is van overeenkomstige 
toepassing bij het overlijden van enige Stagiair. 
 
 
5.  Vergoedingen 

 
5.1 Alle in de Opdrachtbrief vermelde vergoedingen (met inbegrip 
van in ieder geval – maar niet uitsluitend – de Matching Fee, de 
Training Fee en de Success Fee) zijn exclusief btw.  
 
5.2 Het Stagebedrijf is:  

(i) voor iedere afzonderlijke Stage de Matching Fee en de Training 
Fee verschuldigd aan De Upstarter, behalve voor zover in onderdeel 
(i) van artikel 4.2 anders is bepaald; 



3 

  

(ii) voor iedere afzonderlijke opdracht- of arbeidsovereenkomst 
als bedoeld bij onderdeel (vii) van artikel 3.1 de Success Fee 
verschuldigd aan De Upstarter. 
 
Het Stagebedrijf erkent en aanvaardt dat De Upstarter voor extra 
werkzaamheden naast de werkzaamheden omschreven in de 

artikelen 2.1, 2.3 en 4.1 bovenop de Matching Fee, de Training Fee 
en de Success Fee gerechtigd is tot de meerwerkvergoedingen die De 
Upstarter in verband met de betreffende extra werkzaamheden mocht 
bedingen. 
 
5.3  Elk door De Upstarter gefactureerd bedrag (met inbegrip van 

in ieder geval – maar niet uitsluitend –de Matching Fee, de Training 
Fee en de Success Fee) dient door het Stagebedrijf te worden voldaan 
binnen tien (10) Werkdagen na de factuurdatum.  
 
5.4 De Upstarter is gerechtigd op ieder door haar gewenst ogenblik 
te verlangen dat het Stagebedrijf de Training Fee bij vooruitbetaling 

voldoet, en het Stagebedrijf is verplicht een dergelijke vooruitbetaling 
te doen wanneer De Upstarter daar om verzoekt. 
 
5.5 Het Stagebedrijf  doet afstand van enig recht op verrekening 
of opschorting dat het mogelijk heeft ten aanzien van (de betaling 
van) enig door De Upstarter op grond van de Overeenkomst 

gefactureerd bedrag.  
 
5.6  Indien het Stagebedrijf tekortschiet in de nakoming van:  

(i) haar verplichting tot het bijwonen van het Matching Event als 
omschreven in artikel 3.1 (i); 

(ii) enige verplichting tot het tijdig (al dan niet bij vooruitbetaling) 

voldoen van enige vergoeding als bedoeld in artikel 5.2,  

is het Stagebedrijf aan De Upstarter zonder voorafgaande 
ingebrekestelling een onmiddellijk opeisbare boete van € 250 
verschuldigd zonder dat enige schade of verlies bewezen behoeft te 
worden en onverminderd het recht van De Upstarter om (volledige) 
schadevergoeding dan wel nakoming van het bepaalde in dit artikel 5 

te (blijven) verlangen.  

6. Bevoegdheden De Upstarter bij niet-nakoming 
 
Indien het Stagebedrijf gedurende meer dan vijf (5) Werkdagen 
tekortschiet in de nakoming van enige verplichting op grond van 
artikel 3 of artikel 5, is De Upstarter gerechtigd (met behoud van alle 

andere rechten en bevoegdheden die zij op grond van de 
Overeenkomst eventueel tegen het Stagebedrijf geldend zou kunnen 
maken) om de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de 
Overeenkomst onmiddellijk op te schorten totdat het Stagebedrijf het 
betreffende tekortschieten volledig heeft opgeheven (wat in het geval 
van enig tekortschieten in de nakoming van enige 

betalingsverplichting inhoudt dat het te betalen bedrag dient te zijn 
voldaan met inbegrip van de in artikel 5.6 bedoelde boete, de over 
het betreffende bedrag verschuldigde rente en vergoeding van de 
door De Upstarter gemaakte (buiten-) gerechtelijke (incasso)kosten).  

7. Overmacht 

 
7.1 Geen van Partijen is op enigerlei wijze aansprakelijk jegens 
enige andere Partij wegens het niet tijdig of niet volledig nakomen 
van enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst als de 
betreffende tekortkoming het gevolg is van: 

(i) enige oorlog, volksoploop, terroristische aanslag, staking, 

bedrijfsbezetting, uitsluiting van personeel, vakbondsactie, brand, 
ontploffing, natuurramp (waaronder mede – maar niet uitsluitend – 
wordt verstaan enige overstroming, droogte of orkaan) of 
onvoorzienbare interventie van enige (semi-)publiekrechtelijke 
instelling (waaronder mede – maar niet uitsluitend – wordt verstaan 
enig overheidslichaam) die de bedrijfsvoering van de in dit artikel 7.1 

eerstbedoelde Partij rechtstreeks aantast;  

(ii) enige andere gebeurtenis buiten de macht van de in dit artikel 
7.1 eerstbedoelde Partij, op voorwaarde dat de betreffende 
gebeurtenis niet op grond van artikel 6:75 van het Burgerlijk Wetboek 
voor rekening komt van de tekortschietende Partij. 
 

7.2 Artikel 7.1 is niet van toepassing op betalingsverplichtingen 
van enige Partij uit hoofde van de Overeenkomst (waaronder mede – 
maar niet uitsluitend – worden verstaan de betalingsverplichtingen 
van het Stagebedrijf voortvloeiend uit de artikelen 2.1, 3.10, 3.12, 
4.2, 5 en 8.3). 
 

7.3 Het vervallen van aansprakelijkheid ingevolge artikel 7.1 doet 
op geen enkele wijze afbreuk aan het voortbestaan van de 
verplichting die niet kan worden nagekomen als gevolg van enige 
gebeurtenis opgesomd in de paragrafen (i) en (ii) van artikel 7.1; in 
dat geval wordt enkel de nakoming van betreffende verplichting 
opgeschort voor zolang als de betreffende gebeurtenis nakoming door 

de in artikel 7.1 eerstbedoelde Partij verhindert.  
 
7.4 De rechten van enige Partij uit hoofde van artikel 6 of artikel 
10 worden op geen enkele wijze beperkt door het bepaalde in dit 
artikel 7. 

8. Beperking van aansprakelijkheid en vrijwaring 
 
8.1 Behalve in geval van schade die het gevolg is van opzet of 
bewuste roekeloosheid van leidinggevende ondergeschikten van De 
Upstarter, is De Upstarter is in geen geval aansprakelijk jegens het 
Stagebedrijf:  

(i) voor schade voortvloeiend uit enig handelen of nalaten van De 
Upstarter dat beschouwd kan worden als een denkbare of te 
verwachten reactie op enig verzoek van of namens het Stagebedrijf; 
noch 

(ii) voor schade waarvoor De Upstarter niet binnen twaalf (12) 
maanden na het schadeveroorzakende handelen of nalaten door het 

Stagebedrijf schriftelijk aansprakelijk is gesteld; noch 

(iii) voor schade boven een bedrag van € 500 per gebeurtenis; 

(iv)  voor enige indirecte schade of gevolgschade zoals gederfde 
winst en verlies van contracten door het Stagebedrijf.  
 
8.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 8.1 en behalve in geval 

van schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van 
leidinggevende ondergeschikten van De Upstarter, zal de totale 
aansprakelijkheid van De Upstarter voor al haar schadeveroorzakende 
handelen of nalaten gedurende de looptijd van de Overeenkomst 
beperkt zijn tot een bedrag van € 2.500. 
 

8.3 Het Stagebedrijf verbindt zich om De Upstarter te vrijwaren 
voor alle verliezen, aansprakelijkheid, schade of kosten (waaronder 
mede – maar niet uitsluitend – worden verstaan alle onderzoeks-, 
taxatie- en adviseurskosten) waarmee De Upstarter mocht worden 
geconfronteerd doordat enige derde (waaronder mede – maar niet 
uitsluitend – wordt verstaan enige Stagiair dan wel enige (semi-) 

overheidsinstelling of toezichthouder van enig land) tegen De 
Upstarter enige aanspraak geldend maakt of maatregel treft die op 
enigerlei wijze samenhangt met enige Stage dan wel de nakoming 
van de verplichtingen op grond van artikel 3, behalve voor zover de 
betreffende aanspraak of maatregel het gevolg is van opzet of 
bewuste roekeloosheid van leidinggevende ondergeschikten van De 

Upstarter.  

9. Geheimhouding en gegevensbescherming 
 
9.1 Elk van Partijen is verplicht om alle bedrijfsinformatie van de 
andere Partij die de in dit artikel 9.1 eerstbedoelde Partij heeft 
verkregen of op enig ogenblik nog zal verkrijgen door de verlening of 

gebruikmaking van de Diensten ingevolge de Overeenkomst, geheim 
te houden en deze overigens op geen andere wijze te gebruiken dan 
enkel voor het verlenen of gebruiken van de Diensten met 
inachtneming van het bepaalde in de Overeenkomst; het voorgaande 
geldt niet voor zover de informatie wordt gedeeld met of wordt 
gebruikt door met een Partij verbonden rechtspersonen, 

ondernemingen, bestuurders, functionarissen, werknemers of 
vertegenwoordigers die over de informatie moeten beschikken om 
behoorlijke nakoming van de Overeenkomst mogelijk te maken. 
 
9.2 De verplichting neergelegd in artikel 9.1 vervalt indien en voor 

zover de daar bedoelde bedrijfsinformatie: 

(i) al deel uitmaakt of deel gaat uitmaken van publieke bronnen 
anders dan als gevolg van het in strijd met artikel 9.1 vrijgeven van 
de betreffende bedrijfsinformatie door de in artikel 9.1 eerstbedoelde 
Partij; of 

(ii)  te goeder trouw is verkregen van enige derde en jegens de 

betreffende derde geen geheimhoudingsverplichting in acht dient te 
worden genomen; of  

(iii) door de in artikel 9.1 eerstbedoelde Partij zelfstandig is 
ontwikkeld zonder gebruik te maken van de betreffende 
bedrijfsinformatie; 

(iv)  verschaft of openbaar gemaakt dient te worden op grond van 

enige wettelijke verplichting of beurs- of andere reglementen.  
 
9.3 Elk van Partijen is verplicht:  

(i) het ertoe te leiden dat iedere verwerking van 
persoonsgegevens door haar voldoet aan alle op 
verwerkingsverantwoordelijken toepasselijke wet- en regelgeving ter 

zake van de bescherming van persoonsgegevens (met inbegrip van 
in ieder geval – maar niet uitsluitend – de AVG); 

(ii) aan de andere Partij alle bijstand te verlenen bij het nakomen 
van de op die andere Partij rustende verplichtingen op grond van de 
bij onderdeel (i) van dit artikel 9.3 bedoelde wet- en regelgeving, voor 
zover dit redelijk is in het licht van zowel de aard van de verwerking 

als de in de Overeenkomst neergelegde verdeling van taken en 
verantwoordelijkheden. 
 
9.5 Het Stagebedrijf verbindt zich jegens De Upstarter om 
tijdig te waarborgen dat (voor zover vereist) iedere Stagiair 
uitdrukkelijk en ondubbelzinnig instemt met de verstrekking aan De 

Upstarter van (persoons)gegevens van de betreffende Stagiair die 
door het Stagebedrijf zijn verzameld tijdens de Stage (met inbegrip 
van in ieder geval – maar niet uitsluitend – de (persoons)gegevens 
bedoeld in de artikelen 3.2, 3.3, 3.4 en 3.9).  
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10. Beëindiging 
 
10.1 De Overeenkomst is aangegaan voor onbepaalde tijd en 
eindigt van rechtswege zodra het in de Opdrachtbrief genoemde 
aantal Stagiairs de Stage heeft voltooid, behalve voor zover:  

(i) artikel 4.1 van toepassing is; 

(ii) de Overeenkomst eerder wordt opgezegd of ontbonden.  
 
10.2 Elk van Partijen heeft het recht de Overeenkomst door middel 
van een schriftelijke mededeling aan de andere Partij op te zeggen 
met inachtneming van een opzegtermijn van vijfentwintig (25) 
Werkdagen. 

 
10.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 10.2 heeft elke Partij het 
recht (met behoud van alle aanspraken jegens de andere Partij 
wegens schending of niet-nakoming van enige bepaling van de 
Overeenkomst) door een schriftelijke mededeling aan de andere Partij 
de Overeenkomst door middel van opzegging of ontbinding met 

onmiddellijke ingang te beëindigen als de andere Partij: 

(i) wordt ontbonden of opgeheven; 

(ii) uitstel van betaling aanvraagt, failliet wordt verklaard of enig 
gerechtelijk of buitengerechtelijk akkoord aan haar schuldeisers 
aanbiedt; 

(iii) wordt onderworpen aan bewarende maatregelen, 

beslaglegging, inbeslagname of executie ter zake van een wezenlijk 
deel van haar activa;  

(iv) strafrechtelijk veroordeeld wordt;  

(v) zich schuldig maakt aan bedrog of misleiding, al dan niet ten 
aanzien van de in dit artikel 10.3 eerstgenoemde Partij of (één of 
meer van) met die Partij verbonden rechtspersonen, ondernemingen, 

bestuurders, functionarissen, werknemers of vertegenwoordigers;  

(vi) tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst en de 
tekortkoming door haar niet binnen vijf (5) Werkdagen na mededeling 
van de in dit artikel 10.3 eerstgenoemde Partij wordt hersteld. 
 
10.4 Bij enige beëindiging van de Overeenkomst op de voet van het 

bepaalde in artikel 10.2 of artikel 10.3:  

(i) zal het bepaalde in de artikelen 3.1 (aanhef en onderdeel (vii)), 
3.9, 3.10, 5, 8 en 9 (tezamen met alle bepalingen van de 
Overeenkomst die nodig zijn voor tenuitvoerlegging daarvan) 
ongeacht de betreffende beëindiging van kracht blijven;  

(ii) blijft ieder recht (waaronder mede – maar niet uitsluitend – 

wordt verstaan enig recht jegens de andere Partij wegens niet-
nakoming van de Overeenkomst) dat enige Partij heeft verworven 
voor de datum van de betreffende beëindiging onaangetast;  

(iii) (behalve voor zover uitdrukkelijk anders is bepaald in de 
Overeenkomst) zal geen Partij tegenover de andere Partij enige 
aanspraak kunnen maken op schadevergoeding wegens beëindiging 

overeenkomstig dit artikel 10.  
 
10.5  Het Stagebedrijf is aan De Upstarter een vergoeding 
verschuldigd van € 250 indien de Overeenkomst binnen drie maanden 
na de datum van de Opdrachtbrief door het Stagebedrijf op de voet 

van artikel 10.2 wordt beëindigd. 

11. Mededelingen 
 
11.1 Aan een Partij gerichte mededelingen of aanzeggingen dienen 
te worden gedaan aan het adres dat voor de betreffende Partij is 
opgenomen in de Overeenkomst dan wel aan enig ander adres dat 

vooraf is verstrekt aan de afzender.  
 
11.2 Een mededeling of aanzegging wordt geacht te zijn ontvangen: 

(i) in geval van persoonlijke bezorging: bij aflevering aan de 
betreffende Partij of op het betreffende adres; 

(ii) in geval van verzending per post: bij aflevering volgens de 

administratie van de betreffende postdienst; 

(iii) in geval van verzending per fax: bij transmissie, als deze 
plaatsvindt op Werkdagen tijdens normale kantooruren (tussen 9:30 
uur 's ochtends en 5:30 uur 's middags), dan wel bij aanvang van de 
volgende Werkdag als transmissie buiten normale kantooruren 
plaatsvindt.  

 
11.3 Mededelingen of aanzeggingen op grond van de Overeenkomst 
kunnen mede per e-mail worden gedaan; het bepaalde bij onderdeel 
(iii) van artikel 11.2 is daarbij van overeenkomstige toepassing. 

12. Slotbepalingen 
 

12.1 Kopteksten en onderstreepte gedeelten in deze Algemene 
Voorwaarden en de Overeenkomst zijn slechts opgenomen voor het 
gemak en hebben geen zelfstandige juridische betekenis. 

12.2 Behalve voor zover in artikel 12.8 anders is bepaald, kunnen 
de Overeenkomst en de daarbij behorende bijlagen (waaronder deze 
Algemene Voorwaarden) slechts worden gewijzigd of aangevuld door 
middel van door beide Partijen ondertekende stukken; voorafgaande 
of latere mededelingen of feitelijke gedragingen van een Partij leiden 
niet tot aanpassing van de Overeenkomst of enige bijlage. 

 
12.3 De Upstarter heeft het recht voor om de namen, merken, 
logo’s en overige bedrijfsaanduidingen van het Stagebedrijf te 
gebruiken voor promotionele doeleinden nadat de Overeenkomst tot 
stand is gekomen; dit geldt in het bijzonder voor het gebruik voor 
marketingdoeleinden, bijvoorbeeld in advertenties, persberichten of 

in referentielijsten. 
 
12.4 Het door een Partij niet of pas na enige tijd uitoefenen van enig 
recht of enige bevoegdheid uit hoofde van de Overeenkomst kan in 
geen geval worden gekwalificeerd als afstand van recht of afstand van 
bevoegdheid. 

 
12.5 Partijen kunnen verschillende exemplaren van de 
Overeenkomst ondertekenen. Elk exemplaar is daartoe aan te merken 
als een origineel exemplaar, dat tezamen met de andere exemplaren 
één originele Overeenkomst vormt. 
 

12.6 Indien één of meer bepalingen van de Overeenkomst geheel 
of gedeeltelijk onverbindend blijken te zijn of worden, blijven de 
overige bepalingen onverminderd van kracht. 
 
12.7 Door de Overeenkomst worden uitsluitend rechten en 
verplichtingen voor Partijen en (indien en voor zover de 

Overeenkomst dat toelaat) hun rechtsopvolgers in het leven 
geroepen. 
 
12.8 De Upstarter is te allen tijde gerechtigd door middel van een 
schriftelijke kennisgeving aan het Stagebedrijf deze Algemene 
Voorwaarden of voorwaarden in een bijlage bij de Overeenkomst te 

wijzigen; de betreffende wijziging wordt geacht te zijn aanvaard 
indien deze niet schriftelijk door het Stagebedrijf is afgewezen binnen 
tien (10) Werkdagen na de betreffende kennisgeving. 

13. Toepasselijk recht 
 
Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.  

 
 


