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Nederland Turkije

Genel Şartlar

11.

20.

İşin, işi veren tarafından herhangi bir
NTJI tarafından işi veren adına yapılmış
nedenle sona erdirilmesi halinde üçüncü olan masraflar ayrıca tahsil edilecektir.
1.
kişilerin ifasından doğan masraflar dahil
Hollanda-Türkiye Hukuk Enstitüsü
olmak üzere halihazırda yapılman olan
Vakfı (Stichting Juridisch Instituut
tüm masraflardan işi veren sorumludur.
21.
Nederland-Turkije, bundan sonra NTJI
İşbu genel şartname belirtilen hiçbir
olarak anılacaktır.) Hollanda hukukuna
meblağa KDV ücreti dahil değildir. Bunuygun olarak Rotterdam’da kurulmuştur. 12.
un yanı sıra herhangi bir sebeple ileride
Üçüncü kişinin ifasından kaynaklanan
doğacak olan vergi, ek ödenek ve işi
herhangi bir eksiklik halinde NTJI hiçbir veren veya NTJI’nin ilgili yönetmelikler
şekilde sorumlu tutulamayacaktır.
uyarınca ödemekle yükümlü oldukları
2.
Üçüncü kilinin ifasından kaynaklanan
her türlü meblağ da hariç tutulmaktadır.
NTJI’nin kuruluş amacı Hollanda ve
herhangi bir zarar halinde, tarafların
Söz konusu meblağ her ay hesaplanarak
Türk hukuku alanında bilgilendirme
aralarında mutabık olmaları şartıyla,
fatura edilir ve işi veren fatura tarihinyapmaktır.
NTJI’nin üçüncü kişi ile işi veren adına
den itibaren 14 gün içerisinde faturada
yapmış olduğu sözleşmede belirtilen
belirtilen meblağı ödemekle yükümşartlar uyarınca tazmin edilecektir.
lüdür. İşi veren bu meblağ üzerinden
3.
kesinti yapmaya veya mahsup etmeye
İşbu genel şartname işi veren ile NTJI
yetkili değildir.
arasındaki her türlü hukuki ilişkide
13.
geçerlidir. İşi veren tarafın işbu genel
NTJI’nin sorumluğu kapsamına giren
şartnamenin imza tarihinden sonra
her bir olayda NTJI sorumluluk sigortası 22.
vereceği işler için de geçerlidir.
kapsamında karşılanacaktır ve buna
İşbu genel şartname, Türkçe, İngilizce
bu sigorta için geçerli olan sigorta söve Hollandaca olarak tazim ve imza
zleşmesine göre sigortalı yükümlülüğü
edilmiştir. Söz konusu metinler arasında
4.
olan katkı payı kadar ilave edilerek NTJI herhangi bir çelişkinin olması halinde,
NTJI tarafından üstlenilen her bir iş
hesabına çıkarılır.
Hollandaca esas alınır.
bakımından NTJI işbu genel şartname
hükümlerine uymakla yükümlüdür.
Üstlenilen işin belirli bir şahıs tarafından 14.
23.
yerine getirilecek olması durumunda
Yukarıda madde 13’de belirtilen sorum- İşbu genel şartname Hollanda hukukuna
da işbu hüküm geçerli olacaktır Medeni luluk sigortası kapsamında herhangi bir tabidir. İşbu genel şartnameden ya
Kanun’un 7:404 ve 7:407 maddelerinde ödeme alınmaması durumunda NTJI’nin da işbu genel şartname ile bağlantılı
belirtilen hukuki yollar kapalıdır.
sorumluluğu NTJI tarafından o yıl için
olarak doğacak uyuşmazlıklarda Lahey
çıkarılan hesapta belirtilen miktar ile
Mahkemeleri yetkilidir. NTJI’nin davacı
sınırlı olacaktır.
taraf olduğu davalarda, NTJI yetkili
5.
mahkemeyi belirlemeye yetkilidir.
İşi veren, söz konusu bilgi ve belgelerin eksiksiz, doğru ve güvenilir olarak
15.
İşbu genel şartnamenin tescil edilme
NTJI’ye teslim edilmesinden sorumTazminat istemi, işi verenin zararı
tarihi ve hangi Ticaret Odası’na olduğu
ludur. NTJI üstlendiği her işte gerekli
öğrendiği tarihten başlayarak bir yılın
da ayrıca belirtilir.
özeni göstermekle yükümlüdür.
geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Şayet
söz konusu zarar NTJI tarafından yapılan
yazılı bir tavsiye nedeniyle meydana
Feragat
6.
gelen bir yetersizlikten kaynaklanıyorsa NTJI işbu internet sitesinin hazırlanİşi veren taraf söz konusu işin ifa
ve zarar söz konusu yazılı tavsiyenin işi
masında gerekli tüm özeni göstermiş
edilmesi için gerekli olan her türlü
verene iletilmesi ardından bir yıl geçtik- olmakla birlikte iş burada yazılı bilgilerin
bilgi ve belgeyi zamanında NTJI’ye
ten sonra meydana gelmişse işi veren,
doğru, tam ve eksiksiz olduğunu garanti
sunmakla yükümlüdür. NTJI, işi verenin
tazmin isteminde bulunamayacaktır.
etmez. İşbu internet sitesinin içeriğinişbu yükümlüğü yerine getirmemesinden kaynaklanan herhangi bir hak talep
den kaynaklanan gecikmeden sorumlu
edilemeyeceği gibi NTJI de hiçbir
değildir.
16.
şekilde sorumlu tutulamaz.
NTJI tarafından verilen yazılı tavsiyeler
yalnızca işi veren tarafından işin veriŞayet işbu internet sitesinde byer alan
7.
lişinde belirilen amaçlar uyarında kulherhangi bir bilginin doğru olmadığını
İşi veren tarafından talep edilmesi
lanılabilecektir. Söz konusu yazılı tavsiye düşünüyorsanız info@ntji.nl e-posta
halinde NTJI, ilgili tüm belgeleri iade
NTJI tarafından yazılı onay verilmediği
adresi aracılığıyla bize bildirebilirsiniz
etmekle yükümlüdür.
takdirde işin verilişinde belirtilen amaç
dışında herhangi bir amaçla kullanılaİşbu internet sitesinde bulunan her türlü
mayacaktır.
logo, metin ve diğer tüm içeriklerin telif
8.
hakkı dahil olmak üzere diğer tüm fikri
İşi veren işbu genel şartnamenin 6. ve 7.
mülkiyet hakları tarafımıza aittir. Söz komaddelerinde belirtilen yükümlülüklerini 17.
nusu içeriklerin yeniden üretim ve/veya
zamanında veya hiç yerine getirmediği
NTJI, işi verenin verdiği işin yerine geti- kullanımı hak sahiplerinin yazılı izinleri
takdirde söz konusu gecikme veya ifa
rilmesinden kaynaklanan üçüncü kişilerin alınmadığı sürece mümkün değildir.
edilmemeden kaynaklanan her türlü ek
uğramış oldukları zararlardan sorumlu
masraftan sorumlu olacaktır.
tutulamayacaktır.

9.

NTJI işin üçüncü kişiler aracılığıyla ifa
etme hakkına sahiptir. İşi veren taraf
NTJI’yi üçüncü kişilerin sorumluklarının
işi veren namına sınırlandırılması hususunda yetkilendirmektedir.

10.

İşi veren taraf vermiş olduğu işi kendi
takdirinde olarak herhangi bir zamanda
sona erdirme veya durdurma hakkına
sahiptir.

18.

Yukarıda belirtilen sorumluluğun sınırlandırılmasına ilişkin hükümler, NTJ ve/
veya yönetiminin kasten bir zarara sebep olması halinde geçerli olmayacaktır.

19.

Taraflarca aksi kararlaştırılmadığı sürece,
NTJI’ye ödenecek ücret, her yıl NTJI tarafından belirlenen saat ücreti üzerinden
toplam çalışma süresinin hesaplanması
yoluyla belirlenecektir.

Gizlilik

Hollanda Türkiye Hukuk Enstitüsü
(Stichting Juridisch Instituut
Nederland-Turkije) işbu internet sitesinin ziyaretçilerinin gizlilik haklarına
saygı duymaktadır.
İşbu internet sitesinde yer alan bilgiler
bilgi edinme amaçlıdır veya ziyaretçilerin irtibat kurulmasını istemeleri amacıyla hazırlanmıştır ve bu amacın yerine
getirilmesi doğrultusunda kullanılacaktır.
Bunun dışında söz konusu bilgiler ziyaretçilerin özellikle izin vermesi dışında
başka bir amaçla kullanılmamaktadır.
Tarafımızca paylaşılan bilgiler herhangi
bir hukuki zorunluluk veya mahkeme
kararı olması dışında üçüncü kişilerle
paylaşılmamaktadır.

Disclaimer

Deze website bevat enkel algemene
informatie. Hoewel het Juridisch
Instituut N

