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Artikel 1 

Deze voorwaarden van dienstverlening en uitvoering werkzaamheden en betalingsvoorwaarden 

zijn van toepassing op alle overeenkomsten, welke PROFESSIONAL PRIVATE SECURITY N.V., 
hierna te noemen PPS, sluit met een opdrachtgever (de cliënt) met betrekking tot het verrichten 

van diensten en het uitvoeren van werkzaamheden en betalingen hiervoor, alsmede op alle 
offertes deze diensten betreffende. 

De eigen voorwaarden van cliënt, welke deze van toepassing zou wensen te verklaren op 
voormelde overeenkomsten en/of offertes, zijn niet van toepassing, tenzij PPS deze voorwaarden 

hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard. 

 
Artikel 2 

Offertes van PPS verbinden slechts, indien zij schriftelijk zijn gedaan en door de cliënt schriftelijk 
zijn aanvaard. Verzoeken tot het verrichten van diensten of het uitvoeren van werkzaamheden, 

door de cliënt gedaan, doen eerst een overeenkomst ontstaan, inden deze verzoeken door PPS 

schriftelijk zijn aanvaard. 
 

Artikel 3 
De prijs van door PPS te leveren diensten kan van tijd tot tijd worden herzien en aangepast aan 

wijzigingen in lonen en andere arbeidsvoorwaarden, in premies uit hoofde van de sociale wetten, 
in belastingen en in andere factoren van de kostprijs voor PPS, voorzover die wijzigingen buiten 

de invloed van PPS tot stand zijn gekomen. 

 
Artikel 4 

De cliënt is behalve voor opeisbare vorderingen niet gerechtigd enige korting of compensatie toe 
te passen op de door hem aan PPS verschuldigde betaling of die betaling, om welke reden dan 

ook, op te schorten of te blokkeren door beslag onder zichzelve of anderszins. Indien binnen de 

tussen PPS en de cliënt overeengekomen betalingstermijn geen betaling is geschied, is PPS 
gerechtigd met ingang van de datum, waarop deze termijn is verstreken, per maand rente in 

rekening te brengen, verschuldigd over het nog openstaande faktuurbedrag of een gedeelte 
daarvan, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend, 

onverminderd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, welke PPS moet maken om tot 

invordering van het haar toekomende bedrag over te gaan. De rentevoet bedraagt 1,5% per 
maand of maandgedeelte. De buitengerechtelijke kosten bedragen 20 (twintig) procent van de 

openstaande vordering. PPS heeft het recht te bepalen aan welke schulden betalingen worden 
toegerekend, doch in ieder geval zullen betalingen allereerst in mindering worden gebracht op de 

rente en de door PPS gemaakte kosten. PPS heeft te allen tijde het recht voor betalingen nadere 
zekerheid te verlangen van de cliënt. 

 

Artikel 5 
Alle door PPS afgeleverde goederen blijven haar eigendom, zolang de cliënt niet volledig aan al 

zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van gedane leveringen heeft voldaan. Indien de cliënt zijn 
betalingsverplichtingen niet of niet tijdig is nagekomen, heeft PPS het recht, zonder 

ingebrekestelling, de geleverde goederen terug te nemen, onverminderd het recht op vergoeding 

van kosten, schade en interest, terwijl tevens over de periode, gedurende welke de goederen in 
gebruik waren bij cliënt, een huur in rekening kan worden gebracht. 
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Artikel 6 
Reklames worden door PPS slechts in behandeling genomen, indien binnen 8 (acht) dagen na 

levering der goederen schriftelijk is gereclameerd. Een reklame schort de betalingsverplichtingen 

niet op. 
 

Artikel 7 
Indien tussen partijen geen minimum tijdvak is overeengekomen, gedurende hetwelk PPS de 

overeengekomen diensten en uitvoering van werkzaamheden voor de cliënt zal verrichten, zijn 

beide partijen gerechtigd de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een 
opzegtermijn van veertien werkdagen. Indien wel een zodanige termijn is overeengekomen, kan 

ieder der partijen, behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen, tot uiterlijk een 
kalendermaand vóór het verstrijken van die termijn de overeenkomst opzeggen. Na het 

verstrijken van de termijn loopt de overeenkomst die niet is opgezegd voor onbepaalde tijd, 
behoudens andersluidende overeenkomst tussen partijen. PPS is gerechtigd om haar 

werkzaamheden voor de cliënt onmiddellijk te (doen) staken en eventueel de overeenkomst te 

beëindigen, indien voldoen aan wensen of instructies van de cliënt door PPS gedragingen of 
nalaten oplevert in strijd met een wet of enig ander overheidsvoorschrift. In spoedeisende 

gevallen waarin een ogenblikkelijke beslissing vereist is, is het personeel van PPS bevoegd om te 
weigeren te voldoen aan bovenbedoelde wensen of instructies van de cliënt, zonder dat dat ten 

gevolge kan hebben dat PPS geacht wordt wanprestatie te hebben gepleegd. 

 
Artikel 8 

Beide partijen zijn gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te allen tijde en terstond 
door opzegging te beëindigen indien: 

a) de andere partij ernstig verwijtbaar in gebreke blijft om aan zijn verplichtingen uit hoofde van 
de overeenkomst te voldoen; 

b) de andere partij in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling 

aanvraagt, onverminderd de mogelijkheid om in het in sub a vermelde geval gerechtelijke 
ontbinding van de gesloten overeenkomst te vragen. 

 
Artikel 9 

De door PPS opgegeven levertijden zijn steeds vrijblijvend. 

 
Artikel 10 

PPS zal niet aansprakelijk zijn voor het niet of niet behoorlijk verrichten van de overeengekomen 
diensten en het niet of niet behoorlijk uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, indien 

dat het gevolg is van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: 

Oorlog, Staat van Oorlog en Staat van Beleg, Burgeroorlog, Rebellie, Revolutie, Opstand, Militaire 
of andere machtsovername, Geweld al dan niet met gebruikmaking van vuurwapens, 

Plunderingen in verband met een en ander, Vandalisme, Stakingen, Uitsluitingen, 
Arbeidsconflicten, Kraakakties, Weersomstandigheden, Verkeersopstoppingen, Storingen in de 

door PPS gebruikte vervoermiddelen of technische apparatuur, –onverminderd de verplichting 
van PPS om deze storingen zoveel mogelijk op te heffen-, het in Suriname niet voorradig zijn van 

materialen, onderdelen en andere benodigdheden en in het algemeen elke oorzaak, welke PPS 

redelijkerwijze niet kan worden aangerekend. 
 

Artikel 11 
PPS is nimmer aansprakelijk voor schade, welke bij de toegepaste wijze van werken niet te 

vermijden is, indien door of namens cliënt geen bezwaren zijn geuit tegen de wijze van werken 

of indien de door of namens cliënt geëiste spoed tot die wijze van werken dwingt. 
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Artikel 12                                                                                                             
Onverminderd de eigen aansprakelijkheid van PPS, zullen de werknemers van PPS jegens de 

cliënt niet persoonlijk aansprakelijk zijn terzake van hun handelen of nalaten tijdens het 

verrichten van hun diensten, tenzij de schade opzettelijk onrechtmatig is toegebracht. 
 

Artikel 13 
De aansprakelijkheid van PPS, voorzover die niet is uitgesloten in andere artikelen van deze 

voorwaarden of bij overeenkomst tussen partijen, is per gebeurtenis beperkt tot een bedrag in 

Surinaamse Dollars, gelijk aan het bedrag dat PPS uitgekeerd mocht krijgen uit hoofde van de 
door haar afgesloten en op dat moment geldende verzekering ter zake bedrijfsaansprakelijkheid, 

in dier voege dat de cliënt zich ten aanzien van de wijze van uitkering van dit bedrag volledig 
conformeert aan de voorwaarden van de betreffende verzekeraar.  

 
Artikel 14 

De cliënt zal op geen enkele wijze invloed uitoefenen of doen uitoefenen op of medewerking 

verlenen in welke vorm dan ook aan een personeelslid dat voor PPS werkzaam is, om bij hem of 
derden in dienst te komen of rechtstreeks werkzaamheden voor hem of derden te verrichten, 

zulks onder verbeurte van een boete van SRD 5.000,- (vijf duizend Surinaamse Dollars) per 
overtreding, dan wel voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Voormelde boete is dadelijk 

opeisbaar, zonder dat enige gerechtelijke tussenkomst vereist is. Na ontbinding van de met cliënt 

gesloten overeenkomst, blijft het bepaalde in dit artikel van kracht gedurende één jaar na de 
datum van ontbinding. 

 
Artikel 15 

PPS zal overeengekomen diensten en uitvoering van werkzaamheden niet behoeven te verrichten 
indien haar diensten zouden kunnen worden aangemerkt als het breken van een werkstaking of 

indien PPS op enigerlei wijze betrokken  zou kunnen geraken in een politiek of daarmee gelijk te 

stellen geschil of in een juridisch geschil tussen cliënt en één of meer derden. In spoedeisende 
gevallen, waarin een ogenblikkelijke beslissing vereist is, is het personeel van PPS bevoegd om te 

weigeren te voldoen aan instructies van de cliënt zonder dat dat ten gevolge kan hebben dat PPS 
geacht wordt wanprestatie te hebben gepleegd. In al deze gevallen behoudt PPS zich het recht 

voor om de met de cliënt overeengekomen bedragen voor de niet verrichte diensten desondanks  

in rekening te brengen. 
 

Artikel 16 
Wijzigingen van een tussen PPS en de cliënt gesloten overeenkomst kan slechts plaatsvinden, 

indien uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen. Indien met betrekking tot de te verlenen 

diensten meerdere overeenkomsten zijn gesloten, geldt de laatste in dagtekening. 
 

Artikel 17 
De cliënt is aansprakelijk voor door derden geldend gemaakte aanspraken jegens PPS of door 

personeel van PPS, terzake van verlies van of schade aan goederen ten aanzien waarvan PPS de 
overeengekomen diensten of de uitvoering van werkzaamheden diende te verrichten, indien en 

voorzover die aanspraken al dan niet tezamen met de aanspraken van de cliënt, de beperking 

van de aansprakelijkheid van PPS, zoals hiervoor vermeld, te boven gaan. 
 

Artikel 18 
PPS behoudt zich het recht voor om in geval zij zulks nodig acht deze algemene voorwaarden aan 

te passen. In geval van een dergelijke aanpassing zal de cliënt, voorafgaand aan de 

inwerkingtreding van de aangepaste voorwaarden, daarvan kennis mogen nemen. Indien de 
cliënt niet binnen twee weken nadat zij van de aangepaste voorwaarden in kennis is gesteld 

aangeeft daaromtrent op- en aanmerkingen te hebben wordt de cliënt geacht accoord te gaan 
met de aangepaste voorwaarden. 


