
 

VERKOPEROVEREENKOMST GREENSEAT 
 

De partijen: 
 
Climate Neutral Group B.V., een besloten vennootschap naar Nederlands recht, statutair gevestigd te 
Utrecht en kantoorhoudende te Utrecht (3511 KB), Donkerstraat 19a, hierbij rechtsgeldig 
vertegenwoordigd door de heer R. Toet, managing director, verder te noemen “de principaal” of 
“Climate Neutral Group”. 
 
en 
 
de organisatie met de onderstaande gegevens zoals vermeldt in het aanmeldingsformulier, ten deze 
rechtsgeldig vertegenwoordigd door onderstaand contactpersoon verder te noemen “de verkoper”; 
 
naam organisatie: 
Adres: 
Kvk nummer 
Contactpersoon: 
Contactgegevens: 
Aanmeldingsdatum 
 

NEMEN IN AANMERKING DAT: 
 
A. GreenSeat het merk is van Climate Neutral Group, specifiek gericht op compensatie van de 

CO2-uitstoot van reizen, 
B.  Climate Neutral Group een module heeft ontwikkeld voor de calculatie van CO2- uitstoot en 

het compenseren hiervan door het tegen betaling verstrekken van CO2- credits,  
C. De afnemers door het reizen met een GreenSeat, CO2-credits kopen uit CO2-compensatie 

projecten, hierna te noemen: “de Producten”, 
D.  De verkoper zal de Producten verkopen aan derden, 
E. Partijen de tussen hen bestaande rechtsverhouding in de navolgende voorwaarden en 

bepalingen nader wensen te regelen. 
 

VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: 
 

Artikel 1. Aard van de overeenkomst 
1.1. De verkoper verklaart de Principaal te hebben gevraagd om vanaf de bovenstaande 
aanmeldingsdatum de Producten aan te mogen bieden aan reizigers onder het merk GreenSeat. De 
verkoper wenst hiervoor gebruik te maken van het online boekingssysteem. 
 
1.2. Principaal en verkoper stellen zich ten doel om GreenSeat, het merk van Climate Neutral Group 
gericht op reductie en compensatie van de CO2-uitstoot veroorzaakt door reizen, op de markt verder 
op te bouwen. Principaal geeft hiertoe toegang tot een CO2-calculatiesysteem aan verkoper waarmee 
de verkoper de CO2-uitstoot kan berekenen en presenteren aan de afnemer en die vervolgens 
omgezet kan worden in de Producten. 
 



 

Artikel 2. Looptijd van de overeenkomst 
2.1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor een jaar gerekend vanaf de aanmeldingsdatum, en 
wordt steeds stilzwijgend met 12 maanden verlengd op het moment dat er een nieuwe boeking is 
gemaakt via het online boekingssysteem. Wanneer er een jaar lang geen boeking is gemaakt in het 
online boekingssysteem, dan eindigt deze overeenkomst automatisch. 
 
2.2. Na het beëindigen van deze overeenkomst is de verkoper verplicht het Product te verwijderen uit 
het aanbod. Eventuele na de afloop van de looptijd van de overeenkomst verkochte Producten dienen 
volgens de regels van de overeenkomst aan de principaal doorgegeven te worden. De verkoper is 
verplicht om binnen 30 dagen aan de principaal ter beschikking te stellen al hetgeen hij ter zake van of 
in verband met de onderhavige overeenkomst onder zich heeft gekregen, zoals prijslijsten, catalogi en 
brochures. Daarnaast is verkoper verplicht om alle door principaal ter beschikking gestelde 
programmatuur, inlogcodes, communicatiematerialen en andere materialen, waaronder maar niet 
beperkt tot de CO2-calculatiemodule van zijn/ haar gegevensdragers te verwijderen. 
 
 

Artikel 3. Procedure online boekingssysteem 
3.1. De verkoper verplicht zich om alle door hem verkochte Producten, voorzien van naam van de 
afnemer, hoeveelheid gecompenseerde CO2, kosten van de compensatie, de periode waarop de 
compensatie van toepassing is en op verzoek kopieën van facturen, in ieder geval binnen 7 dagen na 
vertrek van de reis waarop het Product betrekking heeft, digitaal door te geven middels een boeking in 
het online boekingsysteem. Eenmaal doorgegeven orders kunnen op een later moment niet worden 
geannuleerd of gecrediteerd. 
 
3.2. De principaal zal de in lid 3.1. genoemde verkochte Producten na ontvangst verzamelen en aan 
de verkoper periodiek een verzamelfactuur sturen onder vermelding van de netto verkoopprijzen van 
de geleverde Producten. 

 

Artikel 4. Afspraken tussen verkoper en principaal 
4.1. De verkoper verkoopt de Producten aan haar klanten. 
 
4.2. Alle door de verkoper aan haar klanten verkochte Producten geeft de verkoper digitaal door aan 
de Principaal. 
 
4.3. De verkoper zal de Producten van de principaal alleen verkopen: 
- tegen de door de principaal vastgestelde prijzen; 
- met inachtneming van door de principaal vastgestelde levertijden; 
- met de verkoop- en leveringsvoorwaarden van de principaal; 
- met geen andere betalingstermijnen dan door de principaal vastgesteld; 
- volgens de door de principaal gegeven instructies. 
 
4.4. De verkoper houdt een registratie bij van alle door hem in rekening gebrachte Producten per 
afnemer. 
 
4.5. De verkoper is bevoegd tegemoet te komen aan geringe gegronde klachten van afnemers. Bij 
ernstiger klachten dient de verkoper onverwijld contact op te nemen met principaal. 
 
4.6. De verkoper kan indien gevraagd aan de principaal of aan diens gemachtigde, inzage verschaffen 
in alle boeken en bescheiden, die op de onderhavige overeenkomst betrekking hebbende of daarmee 
verband houden en nodig voor het vaststellen of controleren van het bedrag van de hoeveelheid 
gecompenseerde CO2. 
 



 

4.7. De verkoper is verplicht de principaal onverwijld in kennis te brengen van: 
- iedere inbreuk door derden gemaakt op de aan principaal toekomende intellectuele 
eigendomsrechten, waaronder in elk geval merken, octrooien, handelsnaam, modellen of andere 
immateriële rechten; 
- handelsinformatie, waaronder o.a. wijzigingen met betrekking tot bedrijfsgegevens, contactpersoon, 
overstap klanten naar andere reisverkoper, etc.; 
- Overige informatie van belang voor het nakomen van deze overeenkomst. 
 
4.8. Principaal verplicht zich verkoper tijdig alle inlichtingen en gegevens, zoals calculatie- en 
verkoopprogramma's, te verschaffen noodzakelijk of nuttig om de werkzaamheid van verkoper te 
ondersteunen, alsmede verkoper kosteloos te voorzien van prijslijsten en al dat wat verder in het 
algemeen gebruikelijk is om de verkoop door verkoper te bevorderen. Dat geldt ook voor alle 
wijzigingen in voornoemde documentatie. 
 

Artikel 5. Intellectuele eigendom 
5.1. De verkoper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven 
informatie, afbeeldingen of andere uitlatingen met betrekking tot de Producten en/of met betrekking tot 
de internetsites van greenseat berusten bij de principaal, haar toeleveranciers of andere 
rechthebbenden. 
 
5.2. Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan copyright, octrooi-, auteurs-, merk-, 
tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele) eigendomsrechten, waaronder tevens 
begrepen al dan niet octrooibare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten. 
 
5.3. Het is de verkoper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen 
begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld 
verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de principaal. 
 

Artikel 6. Aansprakelijkheid verkoper 
6.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 10 (boete) en het recht op ontbinding van de overeenkomst, 
is de verkoper jegens principaal aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het door de 
verkoper sluiten van overeenkomsten.  
 

Artikel 7. Privacy 
7.1. De aan principaal verstrekte bedrijfsgegevens zullen uitsluitend worden verwerkt voor doeleinden 
die voortvloeien uit verplichtingen die in deze overeenkomst, alsmede in de overeenkomst tussen de 
principaal en diens afnemers en de daarmee samenhangende algemene voorwaarden, zijn 
aangegaan. 
 
7.2. De principaal verplicht zich de verstrekte gegevens vertrouwelijk te behandelen en voor zover dit 
niet noodzakelijk is voor de in lid 1 genoemde verplichtingen, niet zonder uitdrukkelijke toestemming 
van de verkoper aan derden te verstrekken, dan wel te publiceren. 
 
7.3. Voor zover van toepassing zal de principaal de Nederlandse privacyregel- en wetgeving in acht 
nemen. 
 

Artikel 8. Overige bepalingen 
8.1 De verkoper zal voor eigen risico en rekening werkzaam zijn; alle implementatiekosten en 
onkosten, met uitzondering van de kosten van algemeen reclamedrukwerk en promotionele 
activiteiten, zijn voor eigen rekening. 
 



 

Artikel 10. Boete 
Ieder der partijen die in strijd handelt met een der bepalingen van deze overeenkomst ten gunste van 
de wederpartij een dadelijk opeisbare boete van € 1.000,- (zegge duizend euro) voor iedere 
overtreding, onverminderd diens verplichting tot vergoeding van alle aan de wederpartij daardoor 
aangebrachte schade. 
 

Artikel 11. Slotbepalingen 
11.1 Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 
11.2 Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst, dan 
wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht 
overeenkomstig het arbitragereglement van de Kamer van Koophandel in welk gebied de verkoper is 
gevestigd. Een geschil is aanwezig als één der partijen zulks verklaart. Het scheidsgerecht zal in 
beginsel bestaan uit 1 (één) arbiter. De benoeming van de arbiter(s) geschiedt in onderlinge 
overeenstemming tussen de partijen, of indien partijen hieromtrent geen overeenstemming kunnen 
bereiken, door middel van een verzoek aan de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken 
binnen welk gebied de verkoper is gevestigd. Indien de te stellen eis een financieel belang van € 
50.000,- te boven gaat, zal het scheidsgerecht bestaan uit 3 (drie) arbiters waarvan de voorzitter de 
titel meester in de rechten bezit. De plaats van arbitrage zal zijn gelegen in de plaats van vestiging 
van het hoofdkantoor van de voornoemde Kamer van Koophandel. De procedure zal worden gevoerd 
in de Nederlandse taal. Het scheidsgerecht beslist naar de regelen des rechts. 
  



 

Algemene Voorwaarden 
 
Algemene Voorwaarden diensten Climate Neutral Group BV. 
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht en omstreken op April 2011 
onder nummer 30180751. 
 

DEEL A  ALGEMEEN 
 

1 Definities 
Onder de navolgende begrippen wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: 
Climate Neutral Group: Climate Neutral Group B.V., statutair gevestigd te Zeist en/ of CNG 
Consultancy B.V., statutair gevestigd te Utrecht, en elk van hun dochtermaatschappijen; 
Wederpartij: Degene die met Climate Neutral Group een overeenkomst aangaat; 
CO2-administratie: De registratie door Climate Neutral Group ten behoeve van door haar klanten 
afgenomen CO2-credits, of op verzoek van Climate Neutral Group op naam van de klant 
geregistreerde CO2-credits, bij een onafhankelijk Register; 
CO2-compensatie: De registratie van een overeengekomen hoeveelheid CO2-credits ten behoeve 
van of op naam van de Wederpartij-afnemer in de CO2-administratie van Climate Neutral Group;  
CO2-credit: Rechten met betrekking tot 1 ton gereduceerde of vastgelegde CO2, als “Unit” 
gedefinieerd in de administratievoorwaarden van het Register; 
CO2-rekening: Een door Climate Neutral Group aangehouden CO2-rekening bij het Register; 
Register: Het onafhankelijk register waar Climate Neutral Group haar CO2-administratie voert, te 
weten Markit Environmental Registry,en/of APX Gold Standard Registry, of een door Climate Neutral 
Group nader te noemen Register. 
 

2 Overeenkomsten 
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Climate Neutral Group met de 
Wederpartij te sluiten overeenkomsten. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op 
alle verdere overeenkomsten met de Wederpartij en op gewijzigde of aanvullende overeenkomsten, 
met uitsluiting van andere algemene voorwaarden, tenzij dit voorafgaande aan de overeenkomst 
schriftelijk anders is overeengekomen. 
2.2 Een overeenkomst met Climate Neutral Group komt pas tot stand op het ogenblik dat en voor 
zover deze schriftelijk door Climate Neutral Group is geaccordeerd.  
2.3 Aanvullingen of wijzigingen op met Climate Neutral Group gesloten overeenkomsten kunnen 
slechts schriftelijk met toestemming van Climate Neutral Group plaatsvinden. 
 

3 Aanbieding en Acceptatie 
3.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven zijn al de aanbiedingen en mededelingen van Climate 
Neutral Group met betrekking tot het verrichten van CO2-compensatie of (andere) diensten vrijblijvend 
en vormen voor wat betreft prijs en overige voorwaarden steeds één geheel. 
3.2 Climate Neutral Group is vrij om verzoeken tot het verrichten van CO2-compensatie of (andere) 
diensten te accepteren of zonder opgaaf van reden te weigeren. 
 
4 Levering van CO2-compensatie 
4.1 Zo spoedig mogelijk na het sluiten van een overeenkomst tot het verrichten van CO2-compensatie 
door Climate Neutral Group ten behoeve van de Wederpartij, doch uiterlijk binnen een jaar na 
ontvangst door Climate Neutral Group van het daartoe gefactureerde bedrag, althans in ieder geval 
binnen 12 maanden na afloop van haar boekjaar, vindt de CO2-compensatie ten behoeve van de 
Wederpartij plaats tenzij de onafhankelijke verificatie van de gealloceerde CO2-credits langer in beslag 
neemt dan deze periode.  



 

4.2 Voor zover de kenmerken van de CO2-credits in de overeenkomst tussen partijen niet nader 
worden gespecificeerd of indien de door de Wederpartij gewenste projecten om welke reden dan ook 
niet voldoen aan de onafhankelijke verificatie, is Climate Neutral Group vrij de projecten te kiezen 
waarop de op naam van de Wederpartij te registreren CO2-credits betrekking hebben, een en ander 
binnen de eventueel aangegeven mix.  
4.3 Climate Neutral Group blijft te allen tijde uitsluitend rechthebbende op de door haar ten behoeve 
van de Wederpartij aangeschafte of op naam van de Wederpartij geregistreerde CO2-credits, tenzij 
expliciet anders is overeengekomen. 
4.4. Door Climate Neutral Group ten behoeve van of op naam van de Wederpartij geregistreerde CO2-
credits mogen nimmer door de Wederpartij aan of ten behoeve van een derde worden bezwaard, 
verkocht, geleverd of anderszins worden verhandeld.  
 

5 Prijs 
5.1 Alle door Climate Neutral Group in de overeenkomst en factuur vermelde prijzen zijn exclusief 
BTW en andere heffingen, al dan niet van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders is 
overeengekomen. 
 

6 Betaling 
6.1 Betaling van de overeengekomen prijs dient te geschieden, in de valuta waarin de prijs is gesteld, 
binnen 14 dagen na factuurdatum. 
6.2 Bij niet, niet-tijdige of niet volledige betaling is de Wederpartij alle kosten verschuldigd die Climate 
Neutral Group moet maken om haar vorderingen te incasseren. Hieronder vallen de 
buitengerechtelijke kosten die begroot worden op een bedrag gelijk aan 15 procent van het 
verschuldigde bedrag, alsmede de vertragingsrente ad 1,5 procent per maand of gedeelte daarvan, te 
rekenen vanaf de vervaldatum en dit alles met een minimum van EUR 25,-. Indien betaling van het 
factuurbedrag niet tijdig door Climate Neutral Group is ontvangen, is de Wederpartij van rechtswege in 
verzuim, zonder dat een ingebrekestelling of sommatie is vereist en is de Wederpartij van dat moment 
af ook zonder nadere aankondiging de wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten 
verschuldigd. 
6.3 Climate Neutral Group is gerechtigd alle verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, indien 
de Wederpartij in gebreke blijft met tijdige betaling alsmede als bij Climate Neutral Group een 
gerechtvaardigd vermoeden bestaat dat de Wederpartij in zijn betalingsverplichtingen tekort zal gaan 
schieten, zonder dat Climate Neutral Group aansprakelijk is voor schade die hierdoor mocht ontstaan. 
6.4 Betaling van het door de Wederpartij aan Climate Neutral Group verschuldigde zal, behoudens 
schriftelijk anders is overeengekomen, zonder opschorting, korting, aftrek of verrekening met een 
vordering welke de Wederpartij op Climate Neutral Group heeft of meent te hebben, geschieden.   
 

7 Duur van de overeenkomst 
7.1 Na beëindiging van een overeenkomst tussen Climate Neutral Group en de Wederpartij blijven de 
bepalingen in deze Algemene Voorwaarden voor zover relevant, onverminderd van kracht, waaronder 
met name begrepen, maar niet alleen de artikelen 4.4 en 9.  
  



 

8 Garantie en aansprakelijkheid 
8.1 Climate Neutral Group kan niet instaan voor door haar verrichte berekeningen van de CO2-
uitstoot, daar deze zijn gebaseerd op door de Wederpartij en door derden verstrekte gegevens. 
Evenmin staat zij in voor de juistheid van de kwalificatie “Klimaatneutraal’’ of “CO2-neutraal”. Climate 
Neutral Group garandeert slechts de door haar geleverde CO2-compensatie.  
8.2 Climate Neutral Group sluit uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade, uit welke 
hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle (in)directe schade, zoals gevolgschade of 
bedrijfsschade.  
8.3 Indien en voor zover op Climate Neutral Group al aansprakelijkheid mocht rusten, is Climate 
Neutral Group uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, als gevolg van grove nalatigheid en/of 
opzet van Climate Neutral Group, of haar ondergeschikten of derden, waarvan zij zich bij de uitvoering 
van een door haar gesloten overeenkomst bedient. De (buiten-)contractuele aansprakelijkheid van 
Climate Neutral Group is steeds beperkt tot het door Climate Neutral Group voor de desbetreffende 
overeenkomst in het desbetreffende kalenderjaar ontvangen bedrag exclusief omzetbelasting, tot een 
maximum van € 20.000 euro. 
 

9 Vrijwaring 
De Wederpartij vrijwaart Climate Neutral Group en haar hulppersonen tegen aanspraken van derden, 
de kosten van rechtsbijstand hieronder begrepen en zij zal Climate Neutral Group schadeloos stellen 
voor aanspraken van derden, ter zake van schade, die voortvloeit uit het al dan niet verrichten van of 
uit het gebruik van de CO2-compensatie en voor schade die samenhangt met de uitvoering van de 
overeenkomst. 
 
 

10 Overmacht 
10.1 Als Climate Neutral Group ten gevolge van overmacht, waaronder wordt verstaan alle buiten de 
invloedsfeer van Climate Neutral Group gelegen oorzaken en omstandigheden, waaronder begrepen, 
doch niet beperkt tot, het in gebreke blijven van de leverancier van wie Climate Neutral Group haar 
CO2-credits betrekt, tijdelijk niet aan haar verplichtingen kan voldoen, is de Wederpartij niet gerechtigd 
de overeenkomst tussen partijen te ontbinden.  
10.2 In geval van overmacht vervalt de verplichting van Climate Neutral Group tot nakoming van haar 
verplichtingen uit de met haar gesloten overeenkomst en heeft zij het recht de overeenkomst te 
ontbinden, een en ander zonder dat de Wederpartij gerechtigd is tot enige vorm van 
schadevergoeding.  
10.3 Als er sprake is van blijvende overmacht, heeft ook de Wederpartij het recht de overeenkomst te 
ontbinden, zonder dat Climate Neutral Group gehouden is de schade, van welke aard dan ook, te 
vergoeden. Door de Wederpartij op het moment van ontbinding als bedoeld in 10.2 en 10.3 aan 
Climate Neutral Group betaalde bedragen, zullen door Climate Neutral Group worden gerestitueerd 
indien en voor zover de betreffende overeengekomen CO2-compensatie op dat moment nog niet is 
geleverd.  
 

11 Partiële nietigheid 
Indien enige passage in deze algemene voorwaarden of enig onderdeel van een door Climate Neutral 
Group gesloten overeenkomst te eniger tijd nietig mocht zijn, dan wel vernietigd mocht worden, dan 
blijven voor het overige deze algemene voorwaarden en de gesloten overeenkomst in stand. Partijen 
zullen alsdan voor de nietige, c.q. vernietigde passage een regeling treffen die de bedoeling die de 
partijen met de overeenkomst en deze algemene voorwaarden hadden, het dichtst benadert. 
 



 

12 Overdracht van rechten/verplichtingen 
De Wederpartij is niet bevoegd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Climate Neutral 
Group zijn rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst, deze algemene voorwaarden 
daaronder begrepen, of voortvloeiende uit de CO2-administratie geheel of gedeeltelijk aan derden 
over te dragen. 
 

13 Tussentijdse beëindiging 
13.1 Climate Neutral Group is gerechtigd een door haar gesloten overeenkomst met onmiddellijke 
ingang, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder gehoudenheid tot enige schadevergoeding, te 
beëindigen, als de Wederpartij één of meer van haar verplichtingen op grond van deze overeenkomst 
of op grond van deze algemene voorwaarden niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en in geval van 
faillissement of surséance van de Wederpartij.  
13.2 Betalingsverplichtingen van de Wederpartij voortvloeiend uit de overeenkomst, blijven 
onverminderd van kracht en alle verschuldigde bedragen worden per direct opeisbaar. Daarnaast is 
de Wederpartij gehouden alle door Climate Neutral Group ten gevolge van de beëindiging van de 
overeenkomst te lijden schade te vergoeden. 
 

14 Geschillen en toepasselijk recht 
14.1 Alle geschillen terzake de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een met Climate Neutral 
Group gesloten overeenkomst of deze algemene voorwaarden, zullen in eerste instantie uitsluitend 
worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht. 
14.2 Alle met Climate Neutral Group gesloten overeenkomsten, deze algemene voorwaarden 
daaronder begrepen, worden beheerst door het Nederlandse recht. 
 

15. Taal 
15.1 Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal verkrijgbaar. In geval van 
geschil over de inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden zal uitsluitend de Nederlandse 
tekst en betekenis daarvan in het Nederlandse rechtsgebied bindend zijn. 
 
  



 

 

DEEL B  CONSULTANCY 
 

16 Garantiebeperking 
16.1 Climate Neutral Group zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig 
de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De verplichting die Climate Neutral Group met de 
opdracht aangaat heeft het karakter van een inspanningsverplichting.  

 

17 Intellectueel eigendom 
17.1 De intellectuele eigendomsrechten van de materialen, modellen, technieken en instrumenten die 
Climate Neutral Group bij de uitvoering van de opdracht heeft gebruikt, behoren uitsluitend toe aan 
Climate Neutral Group, tenzij deze eigendomsrechten aan een ander toebehoren door wie het gebruik 
daarvan aan Climate Neutral Group is toegestaan.  
17.2 De Wederpartij zal op geen enkele manier inbreuk maken op de intellectuele eigendomsrechten 
van Climate Neutral Group. In het bijzonder is het niet toegestaan om, zonder dat daar van te voren 
expliciete afspraken over zijn gemaakt, de materialen die de Climate Neutral Group tijdens de 
uitvoering van de opdracht heeft gebruikt, geheel of gedeeltelijk, voor eigen gebruik, of voor gebruik 
door derden, te vermenigvuldigen, uit te geven, uit te lenen, of op een andere manier in gebruik te 
geven, al dan niet tegen vergoeding.  

 

18 Uitvoering opdracht 
18.1 Bij verhindering van een adviseur zal Climate Neutral Group zorg dragen voor vervanging. 
18.2 Als Climate Neutral Group redelijkerwijze niet (tijdig) kan zorgen voor vervanging van een 
adviseur blijft de aansprakelijkheid van Climate Neutral Group beperkt tot de verplichting de opdracht 
alsnog uit te voeren op een tijdstip dat in overleg met de Wederpartij wordt vastgesteld.  

 

19 Geheimhouding 
19.1 Climate Neutral Group is verplicht tot geheimhouding van al hetgeen haar en haar adviseurs 
tijdens of door de uitvoering van de opdracht bekend wordt over de Wederpartij en diens onderneming 
en bedrijfsvoering. Deze verplichting geldt met betrekking tot alle gegevens waarvan de Climate 
Neutral Group weet of redelijkerwijs kan weten dat deze gegevens vertrouwelijk zijn en/of dat 
kennisneming daarvan door een derde het belang van de Wederpartij kan schaden. Deze verplichting 
geldt niet indien Climate Neutral Group die gegevens openbaar maakt omdat zij daartoe krachtens 
wet- of regelgeving verplicht is, of indien zij specifieke voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
Wederpartij heeft verkregen. 
 
 
 
 
 


