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Algemene leveringsvoorwaarden 

Van  SecuMD V.O.F. gevestigd aan Egelmeer 7, 5763 DA te Milheeze, 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69597510, 

in het bezit van een vergunning ND 5121, 
 

hierna te noemen: “Opdrachtnemer”. 
 

 

Artikel 1:  Definities 
In deze algemene leveringsvoorwaarden worden verschilllende termen 

en betekenissen gebruikt. Deze termen hebben de betekenis zoals deze 

hierna volgend zijn uitgelegd, tenzij anders is aangegeven. In deze 

algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: 

 Opdrachtnemer: Bovenvermeld bedrijf, SecuMD V.O.F. die 
de beveiligingswerkzaamheden en/of aanvullende diensten 
aanbiedt, verricht. De opdracht aanneemt en uitvoert.  

 Opdrachtgever: De wederpartij(en) die met de 
opdrachtnemer, SecuMD V.O.F. een overeenkomst is/zijn 
aangegaan waarop deze algemene leveringsvoorwaarden 
van toepassing zijn.  

 Overeenkomst : Schriftelijk, bevestigde opdracht 
vastgelegd in een overeenkomst waarin vaste afspraken 
vermeld staan tot het leveren en verrichten van de 
dienstverlening tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer 
waarvan deze algemene leveringsvoorwaarden een 
onlosmakelijk deel  uitmaken. 

 WPBR: Wet Particuliere Beveiligingsorganisatie en 
Recherche Bureaus. 

 Beveiligingswerkzaamheden: Alle vormen van 
dienstverlening door SecuMD V.O.F. aangeboden op het 
gebied van beveiliging, advies en bewaking, die vallen 
onder de reikwijdte van WPBR. 

 Aanvullende diensten: Aanvullende (mogelijke) 
werkzaamheden om een zo goed mogelijk 
beveiligingspakket aan te bieden en te leveren aan de 
opdrachtgever, zijnde: 

 Inzetten van gastheren/dames. 
 Aanbieden van receptiediensten. 
 Hosting Service. 
 Verhuren van beveiligingscamera´s. 
 Verhuren van portofoons. 

 Zorgbeveiliging:  Beveiligingswerkzaamheden uitgevoerd 
door medewerkers van SecuMD V.O.F. gestationeerd bij 
een zorginstelling.  

 Object: Het pand, personeel, inrichting, complex, 
installatie, waarop de beveiligingswerkzaamheden 
betrekking op hebben, in de ruime zin des woords. 

 Objectbeveiliging: Beveiligingswerkzaamheden uitgevoerd 
door medewerkers van SecuMD V.O.F. gestationeerd in of 
bij het object. 

 Evenement: Publieke gebeurtenis toegankelijk voor derde, 
die plaatsvindt op een vooraf bekende afgebakende 
plaats/locatie. 

 Beveiliging evenementen: Uitvoering van 
beveiligingswerkzaamheden gestationeerd in, rond en bij 
het terrein van het evenement. 

 Medewerkers: 
Alle (hulp)personen, al dan niet in dienst bij SecuMD V.O.F. 
die door SecuMD V.O.F. worden ingezet bij de uitvoering 
van de overeengekomen werkzaamheden m.b.t. 
beveiliging, veiligheid, bewaking en/of aanvullende 
diensten. 

 Sleutels: Sleutels, keycards, afstandsbedieningen en alle 
andere mogelijke middelen waardoor toegang tot een 
object kan worden verkregen om de opdracht te kunnen 
uitvoeren, zoals samen overeengekomen is in de 
overeenkomst. 

 Tarief: De vergoeding, uitgedrukt in euro´s, die de 
opdrachtgever dient te betalen aan SecuMD V.O.F. voor de 
verrichte uitvoering van de overeengekomen 
beveiligingswerkzaamheden en/of aanvullende diensten. 
 

 
 
 

 
Artikel 2:  Algemene bepalingen. 
 
Artikel 2.1:   
Deze algemene leveringsvoorwaarden van SecuMD V.O.F. zijn van 
toepassing op alle overeenkomsten die SecuMD V.O.F. sluit m.b.t. de 
door haar geleverde beveiligingswerkzaamheden en aanvullende 
diensten, zijnde: 

 Zorgbeveiliging, deze dienstverlening omvat 
werkzaamheden m.b.t. advisering, serviceverlening en 
overige werkzaamheden die zich richten tot beveiliging en 
bewaking in en bij zorginstellingen. In het bijzonder het 
bewaken van de veiligheid van bezoekers, patiënten en 
personeelsleden in, bij en rond een zorginstelling.  

 Objectbeveiliging, deze dienstverlening omvat 
werkzaamheden tot de algemene veiligheidsaspecten in, 
bij en rond een object en diens eventuele aanwezigen.  

 Beveiliging evenementen, deze dienstverlening omvat 
werkzaamheden m.b.t. advisering, serviceverlening, 
algemene veiligheidsaspecten bij de organisatie en 
uitvoering van een evenement. In het bijzonder het 
bewaken van de veiligheid van  bezoekers, medewerkers, 
organisatoren en andere aanwezigen in, bij en rond een 
evenement en diens terrein. De werkzaamheden richten 
zich eveneens tot evenementorganisatoren en haar 
toeleveranciers, locatiebeheerders, gemeenten, openbare 
diensten als Politie, Brandweer en GGD, 
artiesten/entertainers, pers en bezoekers. 

 De overige beveiligingswerkzaamheden en/of aanvullende 
diensten, zoals vermeld in de overeenkomst tussen 
SecuMD V.O.F. en opdrachtgever. Deze algemene 
leveringsvoorwaarden vormen een onlosmakelijk 
onderdeel van de overeenkomst(en). 

 
Artikel 2.2: 
Tevens zijn deze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing op alle 
stadia die aan het sluiten van een overeenkomst vooraf gaan en op de 
werkzaamheden en diensten die voor het sluiten daarvan door SecuMD 
V.O.F. zijn verricht.  
 
Artikel 2.2: 
Bij een bepaling(en), opgenomen in de documenten van de 
opdrachtgever, die in strijd is (zijn) met deze algemene 
leveringsvoorwaarden, zullen beide partijen in overleg treden voor het 
eventueel behalen van nieuwe  bepaling(en) ter vervanging van de in 
strijd zijnde bepaling(en), overeen te komen. Hierbij zal zoveel mogelijk 
het doel en de strekking van de bepaling(en) van SecuMD V.O.F. in acht 
worden genomen.  
 
Artikel 2.3: 
Met het sluiten van een overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 2.1, 
verplicht SecuMD V.O.F. zich tot het leveren en verrichten van 
beveiligingswerkzaamheden en/of aanvullende diensten, zoals SecuMD 
V.O.F. deze aanbiedt en zoals deze is (zijn) vastgelegd in de 
opdrachtbevestiging. SecuMD V.O.F. zal deze naar beste weten en 
kunnen verrichten.   
 
Artikel 2.4: 
Indien er van deze algemene leveringsvoorwaarden tussen SecuMD 
V.O.F. en de opdrachtgever gesloten overeenkomst wordt(en) 
afgeweken, dienen de afwijkende bepaling(en) uitdrukkelijk, enkel 
schriftelijk geldig, bevestigd worden door de daartoe bevoegde 
personen zijnde, bestuursleden V.O.F. en wederpartij, zijnde 
opdrachtgever. 
 
Artikel 2.5: 
Indien met betrekking tot te verlenen van  beveiligingswerkzaamheden 
en/of aanvullende diensten, meerdere overeenkomsten zijn gesloten, 
geldt de laatste in dagtekening.   
 

Artikel 3:  Aanbiedingen en prijsopgaves. 
 
Artikel 3.1: 
Alle aanbiedingen en prijsopgaves van SecuMD V.O.F. zijn vrijblijvend, 
tenzij in de aanbiedingen en/of prijsopgaves een termijn van aanvaarding 
is vastgelegd. SecuMD V.O.F. is slechts aan zo´n aanbieding en/of 
prijsopgave gebonden indien de aanvaarding hierin binnen de in de 
aanbieding en/of prijsopgave vastgestelde termijn door de 
opdrachtgever schriftelijk is bevestigd. Indien door SecuMD V.O.F. geen 
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termijn van aanvaarding is genoemd vervalt de aanbieding en/of 
prijsopgave 30 dagen na datum van de aanbieding en/of prijsopgave.  
 
Artikel 3.2: 
Bij annulering van de opdracht door de opdrachtgever binnen 24 uur van 
het leveringstijdstip wordt 100% van de totale kosten gefactureerd. Bij 
annulering van de opdracht binnen 48 uur van het leveringstijdstip wordt 
50% van de totale kosten gefactureerd. Bij annulering  binnen 7 dagen 
wordt 10% van de totale kosten gefactureerd.  
 
Artikel 3.3: 
Bij een samengestelde aanbieding en/of prijsopgave voor meerdere 
beveiligingswerkzaamheden en/of aanvullende diensten bestaat geen 
verplichting voor SecuMD V.O.F. tot het verrichten van een gedeelte van 
deze werkzaamheden en/of aanvullende diensten tegen een 
overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs, indien het andere 
gedeelte niet wordt aanvaard.  
 
Artikel 3.4: 
Indien de opdrachtgever de akkoordverklaring voor de te verrichten 
beveiligingswerkzaamheden en/of aanvullende diensten in de 
meegestuurde prijsopgave niet volledig invult en niet rechtsgeldig 
ondertekend retourneert, kan geen overeenkomst tot stand komen.  De 
verplichtingen van SecuMD V.O.F. zullen maar eerst ingaan na ontvangst 
van de ondertekende  en volledig ingevulde exemplaar van de 
akkoordverklaring en eventuele overige noodzakelijke informatie en/of 
middelen voor het uitvoeren van de beveiligingswerkzaamheden en/of 
aanvullende diensten. 
 
Artikel 3.5: 
De verbintenis, na ontvangst van de ondertekende, geretourneerde 
akkoordverklaring van de opdrachtgever aan SecuMD V.O.F.,  is een 
inspanningsverplichting waarbij SecuMD V.O.F. de specifieke eisen van 
bekwaam vakmanschap die de dienstverlening met zich meebrengt in 
acht zal nemen. SecuMD V.O.F. zal de overheidswege gestelde 
voorschriften die van toepassing zijn op de beveiligingswerkzaamheden 
en/of aanvullende diensten naleven. Alle eisen die door de 
opdrachtgever aan de beveiligingswerkzaamheden en/of aanvullende 
diensten gesteld worden moeten uitdrukkelijk met SecuMD V.O.F. zijn 
overeengekomen.  Indien er voor zover een goede  uitvoering  van 
bepaalde beveiligingswerkzaakheden en/of aanvullende diensten dit 
vereist, mag SecuMD V.O.F.  bepaalde  diensten laten uitvoeren door 
derde.  
 

Artikel 4:  Arbeidsomstandigheden/middelen. 
 
Artikel 4.1: 
De opdrachtgever verplicht zich om SecuMD V.O.F. in de gelegenheid te 
stellen  de overeenkomst uit te voeren onder condities die voldoen aan 
de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften.  De 
opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie  en 
(hulp)materialen, waarvan SecuMD V.O.F. aangeeft dat deze 
noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te 
begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de 
overeenkomst, tijdig aan SecuMD V.O.F. worden verstrekt. Indien de 
opdrachtgever niet tijdig aan deze verplichting voldoet, heeft SecuMD 
V.O.F. het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of 
extra kosten die voortvloeien uit deze nalatigheid van de opdrachtgever, 
waaronder kosten van SecuMD V.O.F. door het zelf verkrijgen van die 
middelen , volgens gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in 
rekening te brengen.  
 
Artikel 4.2: 
Indien door SecuMD V.O.F. in het kader van de overeenkomst 
beveiligingswerkzaamheden en/of aanvullende diensten worden verricht 
in of bij een evenement OF object, draagt de opdrachtgever zorg voor de 
in redelijkheid  gewenste faciliteiten. Deze faciliteiten omvatten in ieder 
geval communicatiemiddelen, voldoende verwarming, verlichting, 
stroomvoorziening, toiletvoorziening, telefoon, brandblusapparatuur en 
een EHBO-uitrusting. Indien de opdrachtgever niet tijdig aan deze 
verplichting voldoet, heeft SecuMD V.O.F.  het recht de uitvoering  van 
de overeenkomst op te schorten en/of extra kosten die voortvloeien uit 
de nalatigheid van de opdrachtgever, waaronder kosten van het door 
SecuMD V.O.F. zelf verkrijgen van die middelen, volgens gebruikelijke 
tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.  
 
Artikel 4.3: 
De opdrachtgever zal de lokalen, werktuigen en gereedschappen  
waarin of waarmee medewerkers van SecuMD V.O.F. haar 
beveiligingswerkzaamheden en/of aanvullende diensten verleent, op 

zodanige wijze inrichten en onderhouden  en zodanige maatregelen 
treffen en aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig is om  te 
voorkomen dat de medewerkers bij het verlenen van de 
beveiligingswerkzaamheden en/of aanvullende diensten schade lijdt. De 
opdrachtgever  zal SecuMD V.O.F. regelmatig informeren over de 
aanwezigheid en de plaats van alle materialen en situaties in of bij het 
evenement of object die als gevaarlijk voor de medewerkers kunnen 
worden beschouwd.  
 
Artikel 4.4: 
Beperking van dienstverlening: 
De dienstverlening door SecuMD V.O.F. is beperkt tot 
beveiligingswerkzaamheden en/of aanvullende diensten genoemd in de 
overeenkomst en voor zover van toepassing –opdracht gebonden- 
werkinstructies die in onderling overleg door opdrachtgever en SecuMD 
V.O.F. worden opgesteld. In geen geval zal de dienstverlening kunnen 
bestaan uit het breken van werkstakingen, het op enigerlei wijze 
betrokken raken bij politieke of daarmee gelijk te stellen geschillen, dan 
wel het betrokken raken bij geschillen tussen opdrachtgever en 1 of 
meerdere derden of daarmee vergelijkbare activiteiten. 
 
Artikel 4.5: 
Strafbare feiten:  
Indien SecuMD V.O.F.  een strafbaar feit ontdekt, dan rapporteert 
SecuMD V.O.F. dit aan de opdrachtgever. De opdrachtgever is bevoegd 
tot het doen van aangifte van dit strafbaar feit. Aangifte zal door 
medewerkers van SecuMD V.O.F. alleen op verzoek van de 
opdrachtgever en onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever 
worden gedaan. De opdrachtgever vrijwaart SecuMD V.O.F. en diens 
medewerkers voor alle aanspraken door derden, ter zake een dergelijke 
aangifte, ongeacht of SecuMD V.O.F.  of diens medewerkers met 
betrekking tot de aangifte enig verwijt valt te maken.  
 
Artikel 4.6: 
Kleding:  
De medewerkers van SecuMD V.O.F. zullen tijdens het uitvoeren van 
beveiligingswerkzaamheden en/of aanvullende diensten een uniform van 
SecuMD V.O.F. dragen tenzij anders is overeengekomen met de 
opdrachtgever.  
 
Artikel 4.7: 
Sleutels, keycards, afstandsbedieningen etc.: 
Die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn 
worden gedurende 2 maanden na beëindiging van de overeenkomst 
bewaard door SecuMD V.O.F. De opdrachtgever is verplicht deze op te 
halen bij het kantoor van SecuMD V.O.F. Worden deze niet opgehaald 
binnen de vooropgestelde termijn van 2 maanden,  zullen deze vernietigd 
worden wegens veiligheidsoverwegingen. SecuMD V.O.F. is gerechtigd 
deze kosten in rekening te brengen bij de opdrachtgever.  
Indien sleutel, keycards, afstandsbedieningen etc. tijdens de looptijd van 
de overeenkomst kwijtraken of verloren gaan, verplicht de 
opdrachtgever om binnen 48 uur zorg te dragen voor vervanging van 
sloten en/of sleutelsystemen en nieuwe sleutels ter beschikking te 
stellen aan SecuMD V.O.F. SecuMD V.O.F. is op geen enkele manier 
aansprakelijk voor schade die voor en/of na het verstrijken  van de 48-
uurs termijn ontstaat.  
 

Artikel 5:  Tarieven. 
 
Artikel 5.1: 
Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van 
overheidswege worden opgelegd. 
 
Artikel 5.2: 
Wijzigingen van opgegeven prijzen, ook na verzending van de 
opdrachtbevestiging, worden uitdrukkelijk voorbehouden. SecuMD 
V.O.F. is gerechtigd kostprijsverhogende wijzigingen ten gevolgen van 
o.a. wijzigingen in de lonen en andere arbeidsvoorwaarden, toeslagen 
op lonen, premieverhogingen voor de sociale wetten, verhoging van de 
onkostenvergoedingen, alsmede kostprijsverhogingen door externe 
kosten en overige tarieven, rechten, lasten, heffingen en belastingen die 
voor SecuMD V.O.F. kostenverhogend zijn aan de opdrachtgever door te 
berekenen.  
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Artikel 6:  Betalingen. 
 
Artikel 6.1: 
SecuMD V.O.F. is gerechtigd aan het einde van de termijn 
(=periode/maand zoals in de overeenkomst is vastgelegt) waarover 
betaald moet worden haar factuur bij de opdrachtgever in te dienen.  
 
Artikel 6.2: 
Tenzij anders is overeengekomen dienen de betalingen te geschieden 
binnen 14 dagen na factuurdatum, waarbij de opdrachtgever niet 
gerechtigd is enige korting of compensatie toe te passen op de door de 
opdrachtgever aan SecuMD V.O.F. verschuldigde bedragen.  
 
Artikel 6.3: 

 In geval dat de opdrachtgever haar betalingsverplichtingen 
niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is de opdrachtgever 
vanaf de vervaldatum op de factuur SecuMD V.O.F. over het 
openstaande bedrag  rente verschuldigd van 6% over het 
totaal verschuldigde bedrag, waarbij een deel van de maand 
als een gehele maand zal gelden. Indien de opdrachtgever 
na ingebrekestelling nalatig blijft om de vordering te 
voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven. In dit 
geval is de opdrachtgever naast het verschuldigde totale 
bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding 
van buitenrechtelijke kosten, waaronder alle kosten 
berekend door externe deskundigen naast de in rechte 
vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van 
deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, 
waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het 
totale bedrag met een minimum van EUR 250,- 
(tweehonderdvijftig euro). 

 Indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet of 
niet volledig nakomt, mag SecuMD V.O.F. besluiten om de 
overeengekomen diensten tijdelijk of geheel op te schorten 
of te beëindigen.  SecuMD V.O.F. behoudt zich het recht 
voor de overeenkomst – zonder dat daar opzegging voor 
vereist is en zonder dat de opdrachtgever rechten kan doen 
gelden op schadevergoeding of restitutie. Indien de 
opdrachtgever na een schriftelijke inkennisstelling van de 
betalingsachterstand de betaling niet nakomt, althans na 8 
dagen de betaling niet is ontvangen of is bijgeschreven op 
de zakelijke bankrekening van SecuMD V.O.F. gelden er 
aanvullende bepalingen  
(zie aanvullende toelichting Artikel 7.4)  
 

Artikel 6.4: 
Ongeacht hetgeen in dit artikel is bepaald omtrent de betalingstermijn , 
heeft SecuMD V.O.F. het recht een aanbetaling van 70% dan wel contante 
betalingen te verlangen, dan wel te verlangen dat de opdrachtgever 
zekerheid stelt voor betaling, alvorens te leveren. 
 
Artikel 6.5: 
Indien de opdrachtgever (een gedeelte van) de door SecuMD V.O.F. 
verzonden factuur betwist, zal de opdrachtgever uiterlijk binnen 8 
(werk)dagen na ontvangst van de betreffende factuur SecuMD V.O.F. 
daarvan schriftelijk op de hoogte stellen, alsmede de betwiste bedragen 
en de reden van betwisting. 
 

Artikel 7: Bepalingen op de  overeenkomsten. 
 
Artikel 7.1: 
Algemene bepaling: 
De overeenkomst(en) tussen opdrachtgever en SecuMD V.O.F. wordt 
(worden) per individuele opdracht aangegaan. Of voor een bepaalde tijd 
van 12 maanden, tenzij anders is afgesproken en schriftelijk is 
vastgelegd in de overeenkomst(en). 
 
Artikel 7.2: 
Overeenkomsten voor bepaalde tijd kunnen per aangetekende brief 
tussentijds worden opgezegd. Opzeggingsperiode voor een tussentijdse 
opzegging  is 1 kalendermaand. Overeenkomsten voor bepaalde tijd 
worden na afloop van de overeengekomen periode geacht te zijn 
verlengd voor dezelfde periode, tenzij de overeenkomst uiterlijk 3 
maanden voor de datum van afloop van de periode door de 
opdrachtgever of door SecuMD V.O.F. per aangetekende brief met 
ontvangstbevestiging is opgezegd.  
 
 
 

Artikel 7.3: 
Beëindiging, beide partijen, opdrachtgever als opdrachtnemer zijn 
bevoegd om de overeenkomst tussentijds per onmiddellijke ingang 
d.m.v. een aangetekende brief met ontvangstbevestiging, zonder 
gerechtelijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te beëindigen, 
onverminderd het recht op schadevergoeding wanneer: 

 Artikel 7.3.1:  
De wederpartij surseance van betaling aanvraagt of aan 
haar surseance van betaling verleend, dan wel een akkoord 
of regeling met haar crediteuren aangaat of enige andere 
omstandigheid waardoor die partij het vrije beheer over 
haar vermogen verliest. 

 Artikel 7.3.2:  
Het faillissement van de wederpartij wordt aangevraagd of 
de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard. 

 Artikel 7.3.3:  
De onderneming van de opdrachtgever wordt ontbonden, 
geliquideerd of overgenomen, of de opdrachtgever haar 
huidige onderneming staakt. In dit geval is SecuMD V.O.F. 
bevoegd haar werkzaamheden/diensten die zijn vastgelegd 
in de gesloten overeenkomst  op te schorten en/of te 
ontbinden. Zonder dat SecuMD V.O.F. enkele vorm van 
aansprakelijkheid en/of schade kan worden toegekend. 

 Artikel 7.3.5: 
Indien de opdrachtgever niet aan zijn 
betalingsverplichtingen die uit de gesloten overeenkomst 
voortvloeit voldoet, is SecuMD V.O.F. na 1 vruchteloze 
aanmaning gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst 
op te schorten dan wel te ontbinden, zonder dat SecuMD 
V.O.F.  tot enige schadevergoeding aansprakelijk gesteld 
kan worden en onverminderd de verder aan SecuMD V.O.F. 
toekomende rechten.  
 

Artikel 7.4:  
Opschorting: 
SecuMD V.O.F. accepteert geen aansprakelijkheid voor enigerlei 
(directe of indirecte) schade, welke ontstaat gedurende een periode 
waarbinnen de diensten voortvloeiend uit de overeenkomst zijn 
opgeschort wegens achterstallige of nalatige betalingen van de facturen 
aan SecuMD V.O.F.  
 

Artikel 8:  Overmacht. 
 
Artikel 8.1: 
Indien SecuMD V.O.F. door overmacht – waaronder in ieder geval wordt 
verstaan; openbare vervoerstaking, terrorisme, oorlog  of een daarop 
gelijkende situatie , oproer, sabotage, brand, blikseminslag, explosie, 
overstroming, staking in eigen bedrijf, uitsluiting , de daden en voorts 
iedere gebeurtenis, die buiten de wil of toedoen van SecuMD V.O.F. de 
uitvoering van de overeengekomen beveiligingswerkzaamheden en/of 
aanvullende diensten  tijdelijk of blijvend redelijkerwijs onmogelijk maakt 
of verhindert – niet in staat is de overeengekomen 
beveiligingswerkzaamheden en/of aanvullende diensten te verrichten, 
geldt het navolgende: 

 Bij tijdelijk niet kunnen verrichten van de overeengekomen 
beveiligingswerkzaamheden en/of aanvullende diensten 
hebben partijen niet aanstonds het recht de overeenkomst 
te ontbinden. De betalingsplicht  van de opdrachtgever 
vervalt in dat geval over de niet geleverde 
beveiligingswerkzaamheden en/of diensten. 

 Bij blijvende onmogelijkheid om de overeengekomen 
beveiligingswerkzaamheden en/of aanvullende diensten te 
kunnen verrichten hebben partijen het recht de 
overeenkomst aanstonds (voor het deel dat door SecuMD 
V.O.F. niet kan worden uitgevoerd) met onmiddellijke ingang 
in te trekken.  

 

Artikel 9:  Intellectueel eigendomsrecht. 
 
Artikel 9.1: 
De opdrachtgever verplicht zich de beveiligingsaanbevelingen -en 
uitvoeringen zoals door SecuMD V.O.F. is geleverd slechts aan te 
wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, aan 
derden ter beschikking te stellen. 
 
Artikel 9.2: 
Alle rechten van intellectuele aard , zoals o.a. het auteursrecht en 
copyright m.b.t. de van SecuMD V.O.F. afkomstige of door SecuMD 
V.O.F. gebruikte computerprogramma´s, systeemontwerpen, 
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werkwijzen, rapporten, adviezen, beschrijvingen etc. van de 
opdrachtgever zelf of van ingeschakelde derden worden en blijven 
eigendom van SecuMD V.O.F. De uitoefening van deze rechten 
(openbaarmaking of overdracht daaronder inbegrepen) is zowel tijdens 
als na de uitvoering van de beveiligingswerkzaamheden en/of 
aanvullende diensten uitdrukkelijk en uitsluitend aan SecuMD V.O.F. 
voorbehouden.  

 
Artikel 10:  Geheimhouding. 
 
Artikel 10.1: 
Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke 
informatie die zij in het kader van de overeenkomst  van elkaar of uit 
andere bron hebben verkregen, informatie geldt als vertrouwelijk indien 
dit door een partij is medegedeeld of voortvloeit uit de aard van de 
informatie. Eventuele van opdrachtgever ter beschikking gestelde 
documenten worden 90 dagen na afronding van de opdracht vernietigd.  
 
Artikel 10.2: 
Overtreding van het geheimhoudingsbeding als bedoeld in dit artikel 
door opdrachtgever maakt opdrachtgever boete plichtig  jegens 
SecuMD V.O.F. De als dan , zonder nadere ingebrekestelling, 
verschuldigde boete bedraagt €5000 per overtreding, zulks 
onverminderd het recht van SecuMD V.O.F. om vergoeding van 
eventuele door haar geleden schade als gevolg van deze overtreding van 
opdrachtgever te vorderen. 

 
Artikel 11:  Medewerkers. 
 
Artikel 11.1: 
Eisen: 
SecuMD V.O.F. kiest de medewerkers ten behoeve van de 
opdrachtgever uit te voeren beveiligingswerkzaamheden en/of 
aanvullende diensten aan de hand van de door opdrachtgever verstrekte 
informatie  en met inachtneming van de eisen waaraan de medewerkers 
op grond van de overeenkomst tussen partijen en de wet moeten 
voldoen. Binnen voormeld kader  is SecuMD V.O.F. vrij in de keuze van 
haar medewerkers. Indien het door SecuMD V.O.F. ingezette 
medewerkers niet blijken te voldoen aan de overeengekomen eisen en 
binnen redelijke termijn ook niet aan die eisen zal kunnen voldoen, dan 
wel de werkzaamheden structureel niet naar behoren verricht, zal 
SecuMD V.O.F. op schriftelijk verzoek van de opdrachtgever en na 
overleg met de opdrachtgever de desbetreffende medewerker(s) 
vervangen.  
 
Artikel 11.2: 
Inwerken en opleiding: 
Indien het noodzakelijk is dat medewerkers van SecuMD V.O.F. moeten 
worden ingewerkt door de opdrachtgever en/of speciaal ten behoeve 
van de beveiligingswerkzaamheden en/of aanvullende diensten voor de 
opdrachtgever een opleiding/cursus moet worden gevolgd, dan komen 
deze kosten voor rekening van de opdrachtgever.  
 
Artikel 11.3: 
Opleidingsvoorwaarden: 
Beveiligingsmedewerkers van SecuMD V.O.F. beschikken over een 
diploma Beveiliger 2 binnen het ND-vergunningsstelsel dan wel het 
vervangend diploma Event Security Officier of zijn studerend voor 1 van 
deze diploma´s. Als medewerkers nog studerend zijn, worden deze op de 
werkvloer begeleidt door een supervisor. De supervisor zal dan de 
eindverantwoordelijkheid dragen. Servicemedewerkers van SecuMD 
V.O.F.  beschikken over de vereiste kennis en vaardigheden om 
werkzaamheden uit te voeren. 
Servicemedewerkers worden begeleidt door de service-coördinator. 
Zowel beveiligingsmedewerkers als servicemedewerkers van SecuMD 
V.O.F. zijn vooraf gescreend. 
 
Artikel 11.4: 
Per aanvraag tot levering van beveiligingswerkzaamheden en/of 
aanvullende diensten zal tenminste een periode van 4 uur 
aaneengesloten, per ingehuurde medewerker worden gefactureerd.  
  
Artikel 11.5: 
Overname personeel: 
De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst 
tussen partijen en binnen zes maanden na afloop daarvan geen 
medewerkers van SecuMD V.O.F. in dienst nemen en/ofmedewerkers 
van SecuMD V.O.F.  werkzaamheden voor hem of derden laten 
verrichten, op straffe een direct opeisbare boete van EUR 5.000,- per 

overtreding, vermeerderd met een bedrag van EUR 1.000,- voor iedere 
dag dat de overtreding van dit artikel voortduurt, onverminderd het recht 
van SecuMD V.O.F. op volledige schadevergoeding. Indien een 
medewerker van SecuMD V.O.F. zelf pogingen onderneemt om voor of 
via de opdrachtgever elders dan bij SecuMD V.O.F. werkzaamheden te 
gaan verrichten, dient de opdrachtgever onverwijld de bestuursleden 
van SecuMD V.O.F.  hiervan in kennis te stellen, zulks onder een 
verbeurte van een direct opeisbare boete van EUR 3000,-. Bovenstaande 
bedragen zijn direct opeisbaar zonder dat enig  gerechtelijke 
tussenkomst voor  is vereist.  
 

Artikel 12:  Uitvoering overeenkomst. 
 
Artikel 12.1: 
Met het sluiten van een overeenkomst zoals hier wordt bedoeld, verplicht 
SecuMD V.O.F. zich tot het leveren en/of verrichten van de 
overeengekomen beveiligingswerkzaamheden en/of aanvullende 
diensten. SecuMD V.O.F. is  gehouden haar beveiligingswerkzaamheden 
en/of aanvullende diensten naar beste weten en kunnen uit te voeren met 
inachtneming van de van overheidswege gestelde eisen.  Onverlet de 
verantwoordelijkheid van SecuMD V.O.F. voor de goede uitvoering van 
de overeengekomen beveiligingswerkzaamheden en/of aanvullende 
diensten staat het SecuMD V.O.F. vrij -onder toepasselijkheid van deze 
voorwaarden- gebruik te maken van de diensten van derden. 
 
Artikel 12.2: 
De opdrachtgever verplicht zich tot betaling van de tussen partijen 
overeengekomen prijs en tot het tijdig verstrekken van voldoende en 
juiste informatie, welke de uitvoering van de dienstverlening van SecuMD 
V.O.F.  mogelijk maken.  
 
Artikel 12.3: 
Buiten deze overeenkomst vallen diensten ten gevolge van gewijzigde 
omstandigheden bij de opdrachtgever tenzij deze gewijzigde 
omstandigheden vooraf schriftelijk zijn gemeld en zijn verwerkt in een 
nieuwe overeenkomst. Dit kan een wijziging van de overeengekomen 
tarieven tot gevolg hebben. 
 
Artikel 12.4: 
De opdrachtgever verplicht zich om alle wijzigingen, verband houdende 
met de door SecuMD V.O.F. uit te voeren overeengekomen 
beveiligingswerkzaamheden en/of aanvullende diensten uiterlijk op de 
dag gelegen voor de datum van wijzing van dienstverlening waarborgt. 
Indien de opdrachtgever hierin in gebreke blijft, aanvaardt SecuMD 
V.O.F. geen enkele aansprakelijkheid  voor directe of indirecte schade.  
Ook niet in die gevallen dat SecuMD V.O.F.  de dienst verleent op basis 
van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste gegevens in haar 
bestand.  
 
Artikel 12.5: 
Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst blijkt dat het voor een 
behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan 
te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassingen 
van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van 
de overeenkomst , al  dan niet op verzoek of aanwijzing van de 
opdrachtgever of van de bevoegde instanties wordt gewijzigd en de 
overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt 
gewijzigd, kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk is 
overeengekomen. Dit kan invloed hebben op het oorspronkelijke 
overeengekomen bedrag, dit kan hoger of lager na de aanpassingen van 
de overeenkomst uitvallen. SecuMD V.O.F. zal zoveel mogelijk vooraf 
prijsopgaaf doen.  Door een wijziging aan de overeenkomst kan voorts 
de oorspronkelijke opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd.  
De opdrachtgever aanvaard de mogelijkheid van wijziging in prijs en 
termijn van uitvoering. 
 
Artikel 12.6: 
Opening en sluitrondes:  
SecuMD V.O.F. is niet aansprakelijk te stellen voor eventuele 
vertragingen  van openingen en sluitingen van een object die tot het 
gevolg zijn van onvoorziene omstandigheden, zoals ongewone 
verkeersdrukte en weersomstandigheden. 
 
Artikel 12.7:  
Rooster:   
SecuMD V.O.F. zal de vereiste medewerkers beschikbaar stellen 
overeenkomstig met de opdrachtgever overeengekomen rooster. Extra 
uren zullen door SecuMD V.O.F. afzonderlijk in rekening worden 
gebracht bij de opdrachtgever. Voor een korte dienst, minder dan 4 uur, 
wordt  4 uur dienst in rekening gebracht. 
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Artikel 12.8:   
Minder uren:   
Indien door SecuMD V.O.F. op verzoek van de Opdrachtgever minder 
uren worden geleverd dan het rooster voorziet, leidt dat niet tot een 
vermindering van de prijs. De overeengekomen prijs  vanuit de gesloten 
overeenkomst wordt in rekening gebracht bij Opdrachtgever. 
 
Artikel12.9:   
Huisregels:  
De medewerkers van  SecuMD V.O.F.  zullen voor het object geldende 
reglementen, huisregels en/of aanvullende gedragscodes, voor zover 
door de medewerkers  te verrichten taken dat toelaten, hanteren. 
 

Artikel 13:  Geschillen. 
 
Artikel 13.1: 
Klachten over de uitvoering van de geleverde 
beveiligingswerkzaamheden en/of aanvullende diensten dienen door de 
opdrachtgever binnen 8 (werk)dagen nadat hij het gebrek in de prestatie 
heeft ontdekt of had kunnen ontdekken, schriftelijk, onder nauwkeurige 
opgave van de aard  en de omvang van de klachten te worden gemeld  
aan SecuMD V.O.F.  Indien SecuMD V.O.F. een klacht ongegrond acht, 
zal SecuMD V.O.F. de diensten alsnog verrichten zoals zijn 
overeengekomen. Tenzij dit inmiddels onmogelijk of zinloos is geworden. 
SecuMD V.O.F. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele 
directe of indirecte schade die voortvloeien uit een situatie waarin het 
verrichten en/of afronden van de overeengekomen  diensten onmogelijk 
of zinloos is geworden. 
 
Artikel 13.2: 
SecuMD V.O.F. is niet aansprakelijk voor schade indien de 
opdrachtgever niet binnen 8 (werk)dagen een schadevoorval per 
aangetekende brief verstuurd naar SecuMD V.O.F. en deze d.m.v. dit 
schadevoorval aansprakelijk stelt.  
 

Artikel 14:  Aansprakelijkheid. 
 
Artikel 14.1: 
Aansprakelijkheid: 

 SecuMD V.O.F. is enkel aansprakelijk te stellen voor directe 
schade, als gevolg van – door opdrachtgever aan te tonen - 
grove schuld en/of opzet van SecuMD V.O.F. bij de 
uitvoering van haar verplichtingen voortvloeiend uit de 
tussen partijen overeengekomen gesloten overeenkomst. 
SecuMD V.O.F. is niet aansprakelijk voor bedrijfs-en 
gevolgschade , waaronder in ieder geval wordt verstaan 
geleden verlies en gederfde winst. Voor schade die het 
gevolg  is van een gebeurtenis  die direct of indirect verband 
houdt  met terrorisme of kwaadwillige besmetting is SecuMD 
V.O.F. nimmer aansprakelijk te stellen.  

 SecuMD V.O.F. is niet aansprakelijk voor schade die bij een 
correcte uitvoering van de beveiligingswerkzaamheden 
en/of aanvullende diensten onvermijdelijk is, dan wel tot het 
gevolg is van door de omstandigheden geëiste spoed. De 
regels van zaakwaarneming (Burgerlijk wetboek artikel 
6:198-202) zijn onverkort van toepassing. 

 SecuMD V.O.F. is in geen geval aansprakelijk voor de 
gevolgen van de onjuistheid van de  door of namens 
opdrachtgever verstrekte gegevens. SecuMD V.O.F.  is 
evenmin aansprakelijk voor onjuistheden en/of 
onvolledigheden die zijn ontstaan bij het doorgeven of 
toezenden van gegevens , vertragingen of fouten in de 
transmissie van gegevens , communicatiestoornissen, 
problemen bij het bereiken van de door opdrachtgever 
opgegeven personen, (de gevolgen van) computer-
semafoon, telefoon-, of telefaxstoringen, programmafouten, 
storingen of verbrekingen van een vaste lijnverbinding, 
waar dan ook door veroorzaakt.  

 SecuMD V.O.F. is niet  aansprakelijk voor enigerlei (directe 
of indirecte) schade, welke ontstaat uit het niet of niet op de 
juiste wijze ondernemen van actie van door SecuMD V.O.F. 
gealarmeerde instanties.  SecuMD V.O.F. is niet 
aansprakelijk voor het niet kunnen uitvoeren van de 
dienstverlening conform overeengekomen procedures, 
t.g.v. gewijzigde omstandigheden en/of voorwaarden bij de 
te alarmeren personen en/of instanties. 

 De aansprakelijkheid van SecuMD V.O.F. is in ieder geval 
beperkt tot de hoogte van de overeengekomen vergoeding 
van SecuMD V.O.F. op jaarbasis, met een maximum van EUR 

4.500,- per gebeurtenis of reeks van samenhangende 
gebeurtenissen met een maximum van EUR 10.000,- per 
opdrachtgever per jaar. Tenzij in voorkomende gevallen 
door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering  van 
SecuMD V.O.F. een lager bedrag wordt uitgekeerd. SecuMD 
V.O.F. zal op verzoek van de opdrachtgever verdere 
inhoudelijke informatie verstrekken over de 
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.  

 Voor schade die het gevolg is van de omstandigheid dat 
sleutels, die in het kader van de uitvoering van de 
overeenkomst aan SecuMD V.O.F. zijn toevertrouwd, door 
SecuMD V.O.F. zijn kwijt geraakt, is de aansprakelijkheid 
beperkt tot een bedrag van EUR 2.500,- per gebeurtenis , 
met een maximum van EUR 10.000,- per opdrachtgever per 
jaar.  

 Onverminderd de eigen aansprakelijkheid van SecuMD 
V.O.F., zullen de medewerkers of derde samenwerkende 
partij in opdracht van SecuMD V.O.F., jegens de 
opdrachtgever niet persoonlijk aansprakelijk zijn ter zake 
van schade veroorzaakt in de dienstbetrekking, tenzij het 
betreft om opzettelijk of bewuste roekeloosheid 
toegebrachte schade.  

 
Artikel 14.2:  
Vrijwaring aansprakelijkheid: 

 De opdrachtgever vrijwaart SecuMD V.O.F. voor 
aanspraken van derden jegens SecuMD V.O.F. zijn 
medewerkers, terzake van het verlies van of schade aan 
goederen ten aanzien waarvan SecuMD V.O.F. diensten en 
werkzaamheden dient te verrichten. Dit voor zover die 
aanspraken op hiervoor genoemde maximum zouden 
overschrijden.  

 

Artikel 15:      Toepasselijk recht, bevoegde rechter. 
    
Artikel 15.1: 
Op de overeenkomst tussen SecuMD V.O.F. en opdrachtgever is 
uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Geschillen over de 
overeenkomst  en de nakoming daarvan worden voorgelegd bij de 
bevoegde rechter. Hierbij Is de rechtbank te s´ Hertogenbosch bevoegd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


