Algemene voorwaarden Codon B.V.
Artikel 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst
en aanvraag tussen Codon BV, hierna te noemen: “Codon”, en een lid van Codon, hierna
te noemen “Opdrachtgever”.
2. Eventuele toekomstige wijzigingen van deze voorwaarden zijn automatisch van
toepassing op lopende overeenkomsten tenzij anders overeengekomen.
3. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van derden wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment
geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens
in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet uitdrukkelijk in deze
algemene voorwaarden geregeld is, dan zal deze situatie door Codon zoveel mogelijk
overeenkomstig de strekking van deze algemene voorwaarden worden benaderd
	
  
Artikel 2. Definities
In deze voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:
1. Codon: Codon BV, bezoekadres en tevens postadres: Sint Jorisstraat 11, 5211 HA,’sHertogenbosch.
2. Opdrachtgever: Een rechtspersoon die bij Codon een lidmaatschap heeft.
3. Documentatie: De productinformatie, prijzen en voorwaarden die door Codon aan de
opdrachtgever in verband met zijn lidmaatschap zijn verstrekt.
4. Overeenkomst: De overeenkomst tussen de opdrachtgever en Codon aangaande het
lidmaatschap. Op de overeenkomst zijn van toepassing de documentatie, deze
algemene voorwaarden en eventuele bijzondere afspraken.
5. Lidmaatschapsbijdrage: De jaarlijkse vergoeding die verschuldigd is voor het Codon
lidmaatschap.
6. Ledenpas: De ledenpas die Codon aan een opdrachtgever uitgeeft, en dient als bewijs
van lidmaatschap.
7. Aanvraag: Een verzoek of opdracht die opdrachtgever bij Codon ter behandeling
voorlegt.
Artikel 3. Algemene verplichtingen van Codon
1. Codon zal bij haar serviceverlening de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en zich
steeds inspannen de verzochte dienst zo goed mogelijk te leveren. Indien een verzoek
redelijkerwijs niet uitvoerbaar is, wordt in overleg met opdrachtgever gezocht naar een
passend alternatief. Codon kan er echter nimmer voor instaan dat de bedoelde service
tijdig, volledig en op juiste wijze kan worden verleent.
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Artikel 4. Algemene verplichtingen van Opdrachtgever
1. Opdrachtgever is gehouden tegenover Codon zijn financiële (maandelijkse danwel
jaarlijkse) verplichtingen na te komen. Verschuldigde bedragen in vreemde valuta
worden omgerekend naar Euro’s op basis van de geldende wisselkoers.
2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor behoud en zorgvuldig persoonlijk gebruik
van de pas. Het lidmaatschap is niet overdraagbaar.
3. Opdrachtgever dient wijziging van adres of andere relevante (contact)gegevens direct
te melden aan Codon.
4. Opdrachtgever is gehouden zich op verzoek van Codon te identificeren als
persoonlijk houder van de kaart.
Artikel 5. Offertes en aanbiedingen
1. Alle aanbiedingen van Codon zijn vrijblijvend.
2. Codon is niet aan een aanbieding gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs
kan begrijpen dat de aanbieding, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in de aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW(Tenzij anders vermeld zijn
de in de aanbieding vermelde prijzen inclusief btw). In de prijzen zijn niet begrepen
eventueel in het kader van de uitvoering van die dienst te maken specifieke kosten.
4. Indien de aanvaarding door de opdrachtgever afwijkt van het in de aanbieding
opgenomen aanbod is Codon daaraan niet gebonden en komt de overeenkomst niet tot
stand.
5. Een aanbieding geld niet voor een eventueel gedeelte ervan of voor een toekomstige
aanvraag.
Artikel 6. Ingang, duur en beëindiging van de overeenkomst; uitvoeringstermijnen,
risico-overgang; uitvoering en wijziging overeenkomst.
1. De overeenkomst met Codon wordt aangegaan voor tenminste één jaar.
2. Tenzij de overeenkomst tenminste één maand voor het einde van het jaar is
opgezegd wordt de overeenkomst steeds automatisch verlengd met nog een jaar.
3. Codon kan de overeenkomst ten allen tijde opzeggen met inachtneming van een
opzegtermijn van één maand. Codon is voorts gerechtigd de overeenkomst met
onmiddellijke ingang te beëindigen indien:
- de opdrachtgever handelt in strijd met de overeenkomst.
- de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, een surseance of de regeling
schuldsanering natuurlijke personen van toepassing is verklaard.
- opdrachtgever is overleden.
- opdrachtgever betrokken is bij of verdacht wordt van strafbare handelingen.
4. Bij tussentijdse beëindiging van een overeenkomst gedurende een lopend jaar vind
geen gedeeltelijke restitutie plaats van de jaarlijkse bijdrage.
5. De Codon ledenpas is slechts geldig tot de vermelde datum in de overeenkomst of
tot wanneer artikel 6.2 van toepassing is. De vermelde datum op de ledenpas is voor de
geldigheid van de ledenpas en kan niet aangemerkt worden als duur van het
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lidmaatschap.
6. Codon zal van tijd tot tijd een nieuwe ledenpas beschikbaar stellen ter vervanging
van de door de opdrachtgever gehouden ledenpas. De ledenpas blijft eigendom van
Codon.
7. Bij beëindiging van de overeenkomst, of indien opdrachtgever haar verplichtingen
niet na komt:
- is het gebruik van de ledenpas niet langer toegestaan.
- wordt de ledenpas ongeldig verklaard, ongeacht de daarop vermelde vervaldatum.
- dient de opdrachtgever de ledenpas door midden te knippen, of deze op verzoek van
Codon terug te sturen aan het adres dat vermeld staat achterop de ledenpas.
8. In geval van een niet langer geldige ledenpas is op verzoek van Codon een derde
gerechtigd de ledenpas in te nemen.
9. De voor uitvoering van werkzaamheden of diensten opgegeven tijdsperiode kan
nimmer worden aangemerkt als fatale termijn.
10. Codon heeft het recht om werkzaamheden of diensten te laten verrichten door
derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt
uitgesloten.
11. Indien werkzaamheden worden verricht op een door de opdrachtgever aangewezen
specifieke locatie draagt de opdrachtgever zorg voor de door die medewerker(s) in
redelijkheid benodigde voorzieningen.
12. De opdrachtgever is verplicht de bestelde zaken af te nemen op het tijdstip dat deze
hem ter beschikking worden gesteld. Indien de opdrachtgever alsdan afname weigert of
ter zake nalatig is dan is Codon terstond gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening
en risico van de opdrachtgever.
13. De opdrachtgever is gehouden tijdig aan Codon ter beschikking te stellen alle
gegevens, waarvan Codon aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de
opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor een juiste
behandeling van een aanvraag. Zolang dat niet heeft plaatsgevonden, heeft Codon het
recht de uitvoering van de aanvraag op de schorten en/of daardoor ontstane extra
kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
14. Codon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van het feit
dat Codon is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige
gegevens.
15. Indien een aanvraag door opdrachtgever pas wordt gewijzigd op een moment dat
Codon de behandeling van die aanvraag reeds heeft uitgevoerd en/of de aanvraag eerst
op dat moment geheel of gedeeltelijk annuleert is de opdrachtgever gehouden de
eventueel reeds ontstane kosten financieel te voldoen.
16. Indien de opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van
hetgeen waartoe hij jegens Codon gehouden is, dan is de opdrachtgever aansprakelijk
voor alle schade die aan de zijde van Codon daardoor direct of indirect ontstaat.
17. Codon fungeert slechts als tussenpersoon voor bestelde diensten. Alle kosten welke
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direct betrekking hebben op geleverde diensten zijn voor risico en rekening van
opdrachtgever.
Artikel 7. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van een aanvraag en/of de
overeenkomst
1. Codon is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de
overeenkomst te ontbinden indien:
- de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet
tijdig nakomt.
- na het sluiten van de overeenkomst Codon ter kennis is gekomen dat omstandigheden
voldoende grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal
nakomen.
- de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te
stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen maar dat uit de overeenkomst deze
zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
- door de vertraging aan de zijde van de opdrachtgever niet langer van Codon kan
worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen
condities zal nakomen.
- zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de
overeenkomst onmogelijk is of zodanig zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
overeenkomst in redelijkheid niet van Codon kan worden gevergd.
2. Indien de aanvraag wordt ontbonden zijn de vorderingen van Codon ter zake van
bedoelde kosten op de opdrachtgever binnen deze aanvraag onmiddellijk opeisbaar.
3. Indien Codon tot opschorting of ontbinding van een aanvraag overgaat, is Codon op
generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei
wijze ontstaan.
4. Indien de ontbinding aan de opdrachtgever toerekenbaar is, is Codon gerechtigd tot
vergoeding van de door haar direct of indirect geleden schade.
5. Indien de opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet
nakomt is Codon gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te
ontbinden.
6. Indien de verdere afhandeling van een aanvraag van Codon tussentijds wordt
beëindigd, zal Codon desgevraagd de verdere behandeling van de aanvraag overdragen
aan een derde. Eventueel aan de overdracht verbonden kosten zijn voor rekening van
de opdrachtgever. In overleg met de opdrachtgever zal Codon zorg dragen voor de
overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging
aan de opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden
voor Codon extra kosten met zich mee brengt, worden deze aan de opdrachtgever in
rekening gebracht. De opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor
genoemde termijn te voldoen, tenzij Codon anders aangeeft.
7. In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn de vorderingen van Codon op de
opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
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Artikel 8. Overmacht
1. Codon is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de
opdrachtgever indien hij daartoe verhinderd wordt als gevolg van een omstandigheid
die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het
verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2. Indien de periode van overmacht langer duurt als twee maanden, dan is ieder der
partijen gerechtigd de aanvraag of overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot
vergoeding van schade aan de andere partij.
3. Voor zover Codon ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de
overeenkomst of aanvraag reeds gedeeltelijk had nagekomen, en aan het nagekomen
gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Codon gerechtigd om dat reeds nagekomen
gedeelte separaat te factureren.
Artikel 9. Verlies, diefstal en misbruik
1. De opdrachtgever dient verlies of diefstal van de ledenpas zo spoedig mogelijk na
ontdekking ervan te melden bij Codon. Indien opdrachtgever een redelijk vermoeden
heeft van misbruik van de ledenpas of misgebruik van service of van voordelen bestemd
voor leden, dient de opdrachtgever dit zo spoedig mogelijk aan Codon te melden.
2. Indien de opdrachtgever daarmee in gebreke blijft, is de opdrachtgever aansprakelijk
voor alle schade als gevolg van verlies of diefstal of misbruik van de ledenpas
respectievelijk de service.
3. Codon is steeds gerechtigd, bijvoorbeeld in geval van (het vermoeden van) fraude of
misbruik, het gebruik van de ledenpas te beperken en dit mee te delen aan bedrijven
waarmee Codon contacten onderhoudt.
Artikel 10. Persoonsgegevens
1. Codon gebruikt persoonsgegevens van de opdrachtgever strikt voor eigen doeleinden
en voorts om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
2. Telefoongesprekken tussen Codon en opdrachtgevers kunnen door Codon worden
opgenomen voor trainings- en beoordelingsdoeleinden, alsmede ten behoeve van
vastlegging van bewijs van de door de opdrachtgever gedane mededelingen in verband
met verzochte diensten
3. Codon is gerechtigd om gegevens van opdrachtgevers met derden uit te wisselen
indien dit nodig is voor goede uitvoering van de overeenkomst en/of behandeling van
gedane aanvragen.
Artikel 11. Betalingsverplichtingen
1. De lidmaatschapsbijdrage dient middels automatische incasso aan Codon te worden
betaald. Betaling kan in maandelijkse termijnen geschieden of één keer per jaar.
2. Indien blijkt dat de automatische incasso niet mogelijk is of niet de voorkeur van
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opdrachtgever heeft, zal Codon hierover contact opnemen met opdrachtgever. Er wordt
dan gekeken naar een alternatief.
3. Opdrachtgever kiest ervoor tijdens inschrijving dat aangevraagde diensten en
producten, na goedkeuring van opdrachtgever bij aanvraag, automatisch geïncasseerd
mogen worden door Codon.
4. Bij een gevraagde dienst of product zal Codon het totaalbedrag hiervan na minimaal
drie werkdagen automatisch incasseren van de vooraf opgegeven bankrekening van
opdrachtgever.
5. Een opdrachtgever heeft de mogelijkheid, indien gewenst, om de kosten verbonden
aan uitvoering van een aanvraag rechtstreeks aan Codon te voldoen zonder
automatische incasso. Codon zal dan zorg dragen voor een gespecificeerde opgave van
alle aan de aanvraag gebonden kosten.
6. Kosten zoals onder 2 bedoeld worden aan de opdrachtgever gefactureerd en dienen
vooraf en onmiddellijk te worden betaald alvorens dat definitieve afronding van
behandeling van desbetreffende aanvraag heeft plaats gevonden. Het gestelde onder
punt 4 betreffende incasso kosten is van overeenkomstige toepassing.
Artikel 12. Aansprakelijkheid
1. Codon is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, ongeacht de
rechtsgrond waarop de schadevordering is gebaseerd, in verband met producten of
diensten die de opdrachtgever via de service van Codon heeft aangevraagd.
2. Codon is nimmer aansprakelijk voor het op enige manier niet kunnen verlenen van
een bepaalde dienst of service richting een opdrachtgever.
Artikel 13. Vrijwaring
1. De opdrachtgever vrijwaart Codon voor eventuele aanspraken van derden, die in
verband met de uitvoering van een aanvraag stellen schade te lijden en waarvan de
oorzaak aan andere dan aan Codon toerekenbaar is. Indien Codon uit dien hoofde door
derden mocht worden aangesproken, zal zij daarover de opdrachtgever onmiddellijk
informeren. De opdrachtgever is gehouden Codon zo nodig zowel buiten als in rechte
bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval redelijkerwijze
verwacht mag worden.
Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Codon partij is, is uitsluitend het Nederlands recht
van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland
uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar
woonplaats heeft.
2. De rechter in de vestigingsplaats van Codon, ’s-Hertogenbosch, is bij uitsluiting
bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
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